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DANH NGHĨA VÀ NỀN TẢNG CỦA CUỘC 

CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG 
 

                                                                                                                   CHU TẤN 
 

 

l-DẪN NHẬP 
 
 

      Từ hơn một thế kỷ nay, dân tộc Việt Nam vẫn khát khao một cuộc cách mạng để 
mang  lại Độc Lập Dân Chủ Tư Do, thịnh vượng  và Vinh Quang  cho nước nhà. Hồ Chí 

Minh và  đảng csVN đã lợi dụng khát vọng  cháy bỏng đó đã du nhập chủ nghĩa cộng 
sản vào Việt Nam,với chủ trương cướp chính quyền, thiết lập chế độ độc tài toàn trị  
trên nửa phần đất nước miền Bắc  ( năm 1954) và chiếm trọn đất nước Việt Nam (năm 

1975). Điều mà Hồ Chi Minh gọi là “Đi tìm con đường cứu nước” và hứa hẹn mang lại 
Độc Lập, Tư Do, Hạnh Phúc cho nhân dân Việt Nam. Nhưng trớ trêu thay và mỉa mai 

thay, lại dìm dân tộc Việt Nam trong thảm họa nghèo đói, chiến tranh thù hận ngút 
trời,xã hội tham nhũng, bất công , tụt hậu không có lối thoát, không có tương lai và 
đang đứng trước nguy cơ mất nước về tay Trung Cộng !  Đúng như ngươi  bình dân 

Việt Nam đã than thở: “Con đường Bác đi là con đường  bi đát  ”. Dân tộc Việt Nam, 
quần chúng Việt Nam đã hơn môt lần từng say mê ảo ảnh cách mạng , đến khi tỉnh 

dậy mới biết cuộc cách mạng giành Độc Lập Tự Do cho  Dân Tộc đã bị “bội phản” và  
đau đớn thay, cả nước ít nhiều  đều bị Hồ Chí Minh và tập đoàn CS “lừa bịp” và  đưa cả 
nước “vào vòng nô lệ”!Bây giờ toàn dân Việt Nam phải làm gì? Đâu là con đường cứu 

nước chân chính? Nhân dân Việt Nam phải làm gì để “Cứu quốc” “Kiến quốc” và “Hưng 
quốc”?Toàn dânViệt Nam phải có ý thức như thế nào đối với cuộc cách mạng Dân Tộc 

Dân Chủ Nhân chủ còn đang dang dở?Cuộc cách mạng sắp tới là cuộc cách mạng gì? 
Có nội dung và nền tảng như thế nào?Chúng ta đã tìm ra con đường cứu nước chân 
chính chưa?Có gì bảo đảm là cuộc cách mạng sắp tới không bị bội phản?không bị lừa 

dối? Muốn tránh vết xe đổ đó, chúng ta phải khởi đầu từ đâu?Và đi đến đâu? Đích điểm 
của cuộc cách mạng là gì?   

Chúng ta đã tìm thấy “con đường” hay đã có “bản đồ” chưa? Hay chúng ta còn đang 
“mò mẫm” “dọ đường”“tìm đường”? rồi kết quả là đem “núi xương sông máu” cuả nhân 
dân ra làm trò thí nghiệm? dẫn tới một “thiên đường mù” một “thiên đường ảo vọng” 

“hoảng tưởng”?kìm hãm bước tiến của lịch sử dân tộc? Đày đọa dân tộc trong hỏa ngục 
đỏ trần gian như đảng csVN và đảng cs Trung Quốc đã và đang làm ? 

      Là những ngừời dân Việt Nam ưa Tư Do Dân Chủ, Bình Đẳng, chuộng Công lý Tình 
Thương và Hòa Bình, chúng ta có cần đồng ý với nhau về danh xưng của cuộc cách 
mạng? thống nhất với nhau về quan niệm và nền tảng của cuộc cách mạng sắp tới, 

đang tới chưa ? Chúng ta đã tìm ra những điểm đồng thuận về chiến lược, chiến thuật  
tiến hành cuộc cách mạng sắp tới, đang tới chưa?         

      Nhằm trả lời các vấn nạn trên, trong phạm vị 9 bài tiểu luận về cuộc Cách Mạng 
Dân Chủ Đáy Tầng , trong bài một - chúng tôi xin lần lượt  đề cập tới các vấn đề sau: 

1. Tinh nghĩa của cuộc Cách Mạng 
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2. Cách đặt tên cho Cuộc Cách Mạng sắp tới và đang tới.(CM hoa “Tuy 
Líp”,CM Nhung, CM của những làn Sóng; CM Hoa Nhài, CM Hoa Sen, CM 

Trống Đồng, C.M Tre Trúc, CM Bông Lau,CM Nhân Bản Dân Tộc Dân Chủ 
Pháp trị, CM Dân Chủ Đáy Tầng…)   

3. Sơ Lược Lịch Sử của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng. 
4. Nền Tảng của Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng.. 
5. Mục tiêu của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng 

6. Ưu điểm của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng.             
 

ll- TINH NGHĨA CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 
 

A-Định nghĩa hai chữ Cách Mạng: 
 

1. Theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh: Chữ cách mạng theo nghĩa cũ là đổi 
mệnh vua (vua chịu mênh trời) đổi triều vua,  ví dụ : Thang Vũ Cách mệnh. Hiện 
nay cách mạng nghĩa là đổi chế độ cũ mà xấu, dựng nên chế độ mới mà tốt, ví 

dụ : chính trị cách mệnh, kinh tế cách mệnh, học thuật cách mệnh, gia đình cách 
mệnh v.v.(revolution) (trang 79) 

2. Theo Việt Nam tự điển của hai Ông Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ:  Cách mạng 
(cách mệnh): Sửa đổi chế độ cũ cho tốt đẹp hơn,hoặc thay thế chế độ cũ bằng 
chế độ mới , người mới với võ lực; cách mạng tận gốc, làm cách mạng, cuộc 

cách mạng, nhà cách mạng (trang 154) 
3. Theo Nguyễn Hiến Lê: Trong cuốn Lịch sử thế giới, học giả Nguyễn Hiến Lê  đã 

quan niệm cách mạng như sau: “Hai chữ Cách mạng dùng để dịch  chữ 
revolution có nghĩa là lật đổ một cách mau chóng, trong vài năm, những chế độ 

đã vững bền hàng thế kỷ”. Vậy cách mạng là một giải pháp triệt để, thường khi 
tàn bạo, khác hẳn với cải cách là một giải pháp canh tân ôn hòa. Lấy một thí dụ 
cho dễ hiểu thì cách mạng cũng tựa như  phá hẳn một ngôi nhà cũ, để cất ngôi 

nhà mới, còn cải cách cũng tựa như mỗi năm sửa đổi một chút, hoặc mái hiên 
nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ…Đọc sử các cuộc cách mạng, ta nhận thấy rằng, 

cách mạng tuy là lật đổ chế độ cũ, một cách rất mau, nhưng nguyên nhân của 
nó đã có từ hàng chục, hàng trăm năm trước, rồi gặp lúc hoàn cảnh thúc đẩy, nó 
mới bùng nổ. Một khi nó đã bùng nổ, thì không có sức gì ngăn cản cho máu khỏi 

tuôn. Ngừơi ta có thể dùng vũ lực tạm thời đàn áp cách mạng được, nhưng sớm 
muộn gì nó cũng phải thành công. ( Lịch sử thế giới, Nguyễn Hiến Lê và Thiên 

Giang trang 534) 
4. Theo nhà Lập Thuyết Lý Đông A: Tinh nghĩa của cuộc cách mạng theo Nhà Lập 

thuyết Lý Đông A có thể tóm gọn là “cuộc cách mạng hai tầng và 3 mặt” Hai 

tầng là “Phá hủy” và “Kiến  thiết” vì theo LĐA cuộc cách mạng nào cũng phải 
qua 2 giai đoạn “phá hủy” (chế độc cũ)   sau đó mới tới giai đoạn kiến thiết 

(đựng lên một chế độ mới tốt đẹp hơn) còn 3 mặt là : Toàn Diện, Triệt Để và 
Hƣớng Thƣợng. 

 

B-Phân Biệt giữa Cách Mang và Cải Cách hay Đảo Chánh: 
                Nhà bình luận Chu Chi Nam đã phân biệt rõ giữa “cách mạng” “đảo chánh” “ 

hay cải cách”, khác nhau vì phải hội đủ  3 yếu tố chính sau đây, mới gọi là cuộc cách 
mạng đúng nghĩa, còn không thì chỉ là cuộc “đảo chánh” hay cuộc “cải cách” xã hội  mà 
thội: 



 

3 Danh  Nghiã Và Nền Tảng  Của  Cuộc Cách  Mạng  Đáy Tầng  –  Chu Tấn                www.vietnamvanhien.net 

 

 

1) Thay đổi thể chế chính trị, chẳng hạn từ quân chủ sang dân chủ, 

ngày hôm nay thường là bắt đầu bằng thay đổi hiến pháp, vì 

hiến pháp thường được coi là nền tảng của một chế độ. 

2)  Thay đổi giai tầng lãnh đạo, vì những người này là những người 

thi hành của chế độ cũ. 

3)   Thay đổi trật tự xã hội ; vì thường khi cách mạng xảy ra là vì 

xã hội trở nên quá bất công, nên cần phải thay đổi trật tự cũ bất 

công, bằng một trật tự mới công bằng hơn.(Xem Chu Chi Nam 

“Cách Mạng hay cải cách cho Việt Nam”) 

lll- CÁCH ĐẶT TÊN CHO CUỘC CÁCH MẠNG SẮP TỚI VÀ ĐANG 

TỚI: 

Trên thết giới và Việt Nam có nhiều cuộc cách mạng đã và sẽ xảy ra và ngừời ta đặt 
tên cho các cuôc cách mạng này bằng nhiều cách gọi khác nhau: 

1) Đặt tên theo thời gian: Thí dụ cách mạng tháng 8 hay cách mạng Mùa 

Thu (1945 củaVN) cách mạng tháng10 (CM Liên xô 1917) cách mạng năm 
Tân Hợi (1911của Trung Hoa) 

2) Đặt tên theo tính chất của cuộc cách mạng: Thí dụ cách mạng 1789 
của Pháp vang dội toàn cầu vì là cuộc cách mạng Nhân Quyền (vì quốc Hội 
Pháp đã đưa ra Bản Tuyên Ngôn về Nhân Quyền làm nền tảng cho Cách 

mạng) – Cuộc cách mạng 1789 của Pháp sau này phe cộng sản quốc tế gọi 
đó là cuộc cách mạng “Dân chủ tư sản Pháp” có ý nói đây chỉ là cuộc cách 

mạng của giai cấp tư sản chứ không phải của toàn dân.. 
3) Đặt tên theo kết quả của cuộc cách mạng: nhẹ nhàng, không đổ máu 

được gọi là “cách mạng nhung” của Tiệp Khắc. 

4) Đặt tên theo “màu hoa” hay “trái cây” của quốc gia sở tại: Thí dụ 
“Cách mạng Hoa Tuy líp” hay “cách mạng Cam” (của một hai  nước tại  

Đông Âu) 
5) Đặt tên theo “quốc hoa”: Như cuộc cách mạng “Hoa Nhài”  tại Tunisia 

gần đây 

6) Cách đặt tên cho cuộc cách mạng tại Việt Nam sắp tới:  Noi gương 
theo cuộc cách mạng Hoa Nhài tại Tunisia, nhiều bạn trẻ thanh niên, sinh 

viên  trong nước đã đặt tên cho cuộc cách mạng của Việt Nam  sắp tới là 
cuộc cách mạng “Hoa sen”- Tiến sĩ Nguyễn Bá Long tại Canada thì gọi là 
“cuộc cách mạng của những làn sóng” (mỗi cuộc tấn  công đòi hỏi dân chủ 

tự do nhân quyền tại Việt Nam như những làn sóng nối tiếp nhau đi đến 
giật sập chế độ cộng sản) Tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt gọi là cuộc:”cách mạng 

Tre Trúc” CưuThẩm Phán Trần An Bài gọi đó là cuộc cách mạng Bông Lau” ( 
theo sự tích cờ lau tập trận của Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh).  Sử gia 
Phạm Trần Anh theo cái nhìn của Văn Hóa Việt gọi đó là cuộc cách mạng 

“Trống Đồng”. Nhà Bình luận Chu Chi Nam căn cứ theo nội dung của cuộc 
cách mạng gọi là “cuộc Cách Mạng Nhân Bản,Dân Chủ, Dân Tộc  và Pháp 

trị”. Nhà khoa học chính trị (Political Scientist) Nguyễn Anh Tuấn có lẽ là 
ngừời đầu tiên gọi đó là cuộc “Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng”. 
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Như trên chúng ta đã thấy tuy cùng “ước vọng”  và “trăn trở” về cuộc cách mạng 
sắp tới của Việt Nam, song mỗi ngừời “đặt tên”  cho cuộc cách mạng đó một cách khác 

nhau  tùy theo “dự phóng” và  “chủ quan” của riêng mình.Điều này còn nói lên rằng:  
“ SỰ THỰC” chỉ có “MỘT”, nhưng cái “DANH” thì có “NHIỀU”. Tới đây có ngừơi đặt câu 

hỏi: Có nhiều tên gọi cho cuộc cách mạng sắp tới của VN, như vậy thì chúng tôi biết theo 
ai?Và tên gọi nào đúng, tên gọi nào sai? Xin thưa tên gọi nào cũng có thể đúng và tên gọi 
nào cũng có thể sai vì khi cuộc cách mạng nổ ra vào “Ngày N Giờ G” nào đó,được đại đa 

số quần chúng  chấp nhận tên gọi nào thì tên gọi đó  trở thành lịch sử .Giản dị như vậy 
thôi ,chứ không thể nói trước được . Tuy nhiên, trong các tên gọi nói trên chúng tôi đặc 

biệt lưu tâm đến cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng vì tên gọi này không quan tâm đến 
“hình thức” hay “cái danh bề ngoài” của cuộc cách mạng, mà nhằm nói lên bản chất, nội 
dung, thế giá, sứ mệnh và tinh hoa của cuộc cách mệnh Dân Chủ Đáy Tầng Việt 

Nam, hướng đến cuộc cách mạng nhân chủ toàn cầu. 
 

lV- SƠ LƢỢC TIỂU SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY 
TẦNG 

 

      Cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng (Grass Roots Democracy) của Hoa Kỳ có 2 đặc 
điểm nổi bật:  
Một là: Nó “hình thành từ dứới lên trên, chứ không phải từ trên áp đặt xuống”  

Hai là: Tổng kết tinh hoa của ít nhất  3500 năm văn minh Cận Đông, Hy Lạp La Mã văn 
minh Thiên Chúa Giáo và văn minh Tây Phương … 

A/ Hiến Pháp do ngừơi dân viết ra,hay phản ảnh đúng ý nguyện của toàn dân: 
    Được sự đồng tình, đồng thuận của mọi ngừơi dân từ dứơi lên trên, chứ không phải từ 
trên xuống như các bản Hiến Pháp của các quốc gia dân chủ nửa vời tại các nước chậm 

tiến Á Phi.Theo lịch sử chúng ta được biết rằng khi những người dân nước Anh tỵ nạn 
chính trị (bị ngược đãi chèn ép vì tôn giáo) đặt chân đến Hoa kỳ. Họ sống quây quần với 

nhau trong các làng, hay quận hạt địa phương trên vùng đất mới. Để duy trì cuộc sống 
chung, tại mỗi làng, hay  mỗi khu vực, họ đặt ra những bản điều lệ như những bản 

“hương ước” hay “hiến chương” của mỗi vùng; quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm 
chung để mọi ngừơi dân trong làng, hay trong từng quận hạt địa phương có được đời 
sống ổn định; mỗi ngừơi đều có cuộc sống tự do, nhưng không ai xâm phạm vào quyền 

tự do của ngừời khác;  mỗi ngừời hay mỗi gia đình đều có trách nhiệm đóng góp vào việc 
thuê người gìn giữ trật tự an ninh công cộng, tránh trộm cướp hay thú rừng đến giết hại 

ngừoi dân. Trong cuộc sống chung đó, nếu có xẩy ra sự tranh cãi, xung đột hay xẩy ra 
những cuộc ẩu đả thì cách phân xử hay biện pháp chế tài như thế nào….Và cứ thế cuộc  
sống chung của họ trên đất tạm dung ngày một sinh sôi phát triển và tiếp đón thêm 

những đợt di dân mới của các sắc dân khác từ nhiều quốc gia khác đến chung sống với 
họ. Do đó dân số ngày một tăng và nhu cầu hợp quần ngày càng lớn từ các làng xã trở 

thành quận tỉnh và thành Tiểu Bang ….rồi liên bang. …Như vậy làng có hương ước của 
làng, quận hạt có hiến chương của quận hạt đến tỉnh hay Tiểu Bang có hiến chương của 
tiểu bang. Càng mở rộng và lên cao từ bản “điều lệ, hương ước của mỗi làng”đến bản 

“hiến chương của Tỉnh hay Tiểu Bang”tuy có phong phú và phức tạp hơn nhưng vẫn có 
điểm chung xuyên suốt từ dứơi lên trên là các nguyên tắc:Tư Do, Dân Chủ, Bình Đẳng, 

Công Lý và tình thương. Các nguyên tắc bất biến này sau trở thành các nguyên tắc nền 
tảng của Hiến Pháp Liên Bang Hoa Kỳ. 
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B/ Cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng không phải là sản phẩm riêng độc sáng 
của Hoa kỳ mà là tổng hợp tinh hoa văn hóa của hơn 3500 năm văn minh Cận 

Đông và băn minh Tậy Phƣơng: 
        Theo sự nhận định của nhà khoa học chính trị (Political Scientist) Nguyễn Anh Tuấn: 

      “Ngày nay nhìn lại nguồn gốc và sự hình thành của nền Văn Minh Dân Chủ chúng ta 
bỗng nhận ra, hạt mầm Dân Chủ và Cộng Hòa đã xuất hiện vào thời Moses tại Do Thái 
cách đây 3500 năm. Sau đó đến Hy Lạp cũng có nền Cộng Hòa của Plato trên 2000 năm, 

và nền Cộng Hòa của La Mã cũng đã có trên 2000 năm. Vào thời trước Trung Cổ và sau 
đó nền Văn Minh Dân Chủ có thêm sự đóng góp của Giáo Hội La Mã với Thánh Augustine, 

sau ông là Thánh Thomas Aquinas. Đến đầu thế kỷ XVI thì có thêm Luther và Calvin đã 
đưa ra thêm một cải cách tôn giáo vĩ đại để khai sinh ra các dòng tư tưởng xã hội và trở 
thành nền móng cho cách mạng Anh 1642 và cách mạng Hoa Kỳ 1776, cả hai đều là cuộc 

Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng” … 
“ Lịch sử của mỗi Quốc Gia, hay lịch sử của tất cả nhân loại, chỉ có một lựa chọn duy 

nhất: hoặc là để cho tham vọng và dục vọng mù quáng của chính trị và kinh tế tiếp tục 
hướng dẫn và thống trị- hoặc để cho những con người có ĐỜI SỐNG TINH THẦN thanh 
cao, vững chãi trong thế giới chính trị và kinh tế- để hướng dẫn người dân tự cai trị lấy 

chính mình trong những xã hội Tự Do Dân Chủ. Đó là thực tế mà chúng ta có thể tìm thấy 
nơi các nhà LẬP QUỐC HOA KỲ (The founding Fathers), họ muốn giúp dân và muốn đóng 

góp một mô thức chính trị và kinh tế chân chính nhất cho toàn thể nhân loại. Các nhà lập 
quốc Hoa Kỳ đã bỏ ra 180 năm để cùng nhau học hỏi, nghiên cứu và khảo sát tất cả các 

lý thuyết chính trị trên toàn thế giới- từ Thời Cổ Đại, qua Thời Trung Cổ, rồi đến Thời Hiện 
Đại- để rút tỉa tất cả kinh nghiệm thực tiễn nhất trong lịch sử văn minh chính trị (Political 
Civilization) và văn minh tinh thần, cũng như các chế độ chính trị khác nhau trên toàn thế 

giới. Để rồi sau đó, xây nên một quốc gia Cộng Hòa Dân Chủ vững mạnh nhất và phát 
triển mạnh nhất, mà con người chưa từng thấy trong lịch sử chính trị thế giới. Vì thế, nền  

Dân Chủ của Hoa Kỳ là một Tập Đại Thành của tất cả văn minh chính trị của thế 
giới từ thượng cổ đến hôm nay. Đây là một sự thành tựu của nền văn minh chính trị 
toàn cầu. Do đó, ý thức dân chủ đầu tiên là ý thức về giá trị vĩ đại của văn minh dân chủ 

và giá trị lịch sử, cũng như một hệ thống giá trị gồm ba đặc tính: 
- Thực dụng (Pragmatic) 

- Thực tế (Realistic) 
- Lý tưởng (Idealistic ) 
Muốn được sống trong chế độ Tự Do Dân Chủ chân chính, con người phải có ý thức 

vững chắc về quyền tự do và quyền bình đẳng - chỉ được bảo đảm khi giá trị đạo đức và 
giá trị công lý được bảo đảm. Giá trị cao quý nhất của Tự Do là Tự Do Lương Tâm 

(Freedom of Conscience). Bởi vì khi con người không có ý thức được giá trị cao quý 
của Tự Do, không có trách nhiệm và bổn phận với tự do, nghĩa là không có ý thức về 
trách vụ đạo đức (Moral obligation) và trách vụ pháp lý (Legal obligation) của tự 

do. Tự do mà không biết tôn trọng tự do của người khác, không có khả năng tự kiểm 
soát chính mình ( self control), nhất là vi phạm và gây tổn hại tự do của người khác 

cũng như trật tự và ổn định của xã hội. 
 
Dân chủ là quyền làm chủ đời mình và làm chủ Quốc Gia của mình. Vì thế, 

không chỉ có quyền tối thượng của Quốc Gia thuộc về toàn dân, mà tất cả quyền 
hành của Quốc Gia cũng thuộc về toàn dân. Dân có toàn quyền quyết định trao 

quyền cho ai đại diện cho họ, hay có quyền lấy lại quyền hành đó khi người đại 



 

6 Danh  Nghiã Và Nền Tảng  Của  Cuộc Cách  Mạng  Đáy Tầng  –  Chu Tấn                www.vietnamvanhien.net 

 

 

diện cho dân tỏ ra bất xứng” ( Xem “Ý Thức Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng tại VN- 
Hoa Lục và Á châu của nhà Chính Trị Học Nguyễn Anh Tuấn). 

 

V- NỀN TẢNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG: 

 
        Nghiên cứu kỹ hiến Pháp Hoa Kỳ, chúng ta thấy Hiến Pháp này rất hợp với lòng trời 

và rất hợp với ý dân, không những vì nó được hình thành từ dứơi lên trên mà còn tổng 
đại thành văn minh Văn Hóa Cận Đông và Tây Phương từ cổ đại cho đến hiện đại.Cụ thể 

hơn Hiến pháp Hoa kỳ đã được thiết lập trên các nguyên lý nền tảng sau : 
 

1. Nguyên lý tôn vinh Sƣ Sống: “Con ngừoi ai cũng có quyền Sống, quyền tư do 

và quyền mưu cầu hạnh phúc”  
2. Nguyên lý Nhân Bản: Lấy con người là gốc là cứu cánh của mọi hành động Tôn 

giáo,  Văn Hóa Chính Trị, 
3. Nguyên lý Đạo Đức: Không có đạo đức thì xã hội sẽ “đại loạn” và con ngừơi sẽ 

trở thành “ác thú” với chính đồng loại của mình. Hơn nữa nguyên lý đạo đức còn 

được thể hiện trên hai chiều kích :“Hướng Thượng” và“Hướng Tha”. Hướng thượng 
là hướng về tâm linh, Trời Phật, Thượng Đế. Hướng Tha là thể hiện tình yêu 

thương với tha nhân, đồng thời thể hiện  trên hai lãnh vực : Đạo đức cá nhân và 
đạo đức xã hội. 

4. Nguyên lý Tƣ Do: Con người ai cũng khao khát tự do và được hưởng quyền tự 

do chính đáng và đương nhiên của mình, miễn là không làm tổn hại đến quyền tự 
do của ngừòi khác. 

5. Nguyên Lý Dân Chủ: Ngừơi dân có quyền làm chủ trái đất này, làm chủ vận 
mệnh đất nước, có quyền tham gia chính trị văn hóa kinh tế vv.…   

6. Nguyên Lý Bình Đẳng:Ngừoi công dân trong một nước ai cũng như ai, không 
được kỳ thi hay áp chế ai vì mầu da, sắc tính  hay giầu nghèo … 

7. Nguyên Lý Công Bằng: Người dân trong một nước ai cũng có quyền lợi và trách 

nhiệm chung một cách công bằng .Sự giầu nghèo trong xã hội đương nhiên phải  
có nhưng nhà nước phải quân phân quyền lợi quốc gia một cách nào đó để không 

có sự khác biệt quá lớn lao trong xã hội,hầu đạt được sự công bằng tương đối. 
8. Nguyên Lý Bác Ái: Xã hội phải xây dựng trên căn bản công bằng và vượt lên lẽ 

“công bằng” là “đức bác ái” để con người đối xử với nhau có tình thương, thương 

yêu đùm bọc những ngườ nghèo khổ, già cả ốm đau, tai nạn v.v… 
9. Nguyên lý Công Lý: Cán cân công Lý luôn luôn phải được đề cao để tránh những 

tệ nạn áp bức bất công, cường hào ác bá, tham nhũng bao che cho tôi ác tạo ra 
những oan khuất cho những ngươi dân thấp cổ bé miệng. 

10.Nguyên lý Pháp Trị: Hoa kỳ với nên Dân Chủ Đáy Tầng nên đã có nền tảng 

pháp trị hết sức nghịêm minh: Nền Pháp trị này giúp cho con ngừơi được hưởng 
quyền tự do và an ninh tối đa cho mỗi công dân, đồng thời có biện pháp thích 

đáng với những kẻ phạm pháp và tội lỗi hay bọn khủng bố quốc gia hay quốc tế.  
 

Vl- MỤC TIÊU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG: 
 

Vẫn theo nhà khoa học chính trị (Political Scientist) Nguyễn Anh Tuấn muốn xây dựng 
cuộc cách mạng Tự Do Dân Chủ đích thực  cần nhấn mạnh đến những điểm sau đây: 
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1. Ý thức về thực trạng xã hội với những căn bệnh trầm kha của xã 
hội cũ mà các chế độ độc tài đã để lại. 

2. Ý thức mới trong chế độ Tự Do Dân Chủ và một hệ thống giá trị 
vững chắc để xây dựng xã hội cho những con ngƣời Tự Do Bình 

Đẳng. 
3. Phải tạo ra một môi trƣờng văn hóa trong sáng và lành mạnh để 

hƣớng dẫn quần chúng,để nâng dân trí lên với những giá trị của 

tôn giáo, luật pháp, chính trị, xã hội của nền văn hóa Dân Chủ. 
4. Phải nắm vững các lý thuyết chính trị, triết lý hay đạo lý chính trị 

để có ánh sáng dẫn đƣờng cho cách mạng Tự Do Dân Chủ. 
5. Đề cao và làm thật sáng tỏ giá trị của Dân Chủ Đáy Tầng với 

những nguyên tắc căn bản của Hiến Pháp Dân Chủ, để toàn dân 

chuẩn bị viết Hiến Pháp cho Quốc Gia, để hƣớng dẫn xây dựng trật 
tự chính trị và trật tự xã hội. 

6. Xây dựng xã hội dân sự và đặt nền móng cho mối tƣơng quan xã 
hội và hợp tác xã hội giữa dân và dân, giữa dân và chính quyền . 

7. Xây dựng hệ thống luật pháp để bảo vệ trật tự cho xã hội. 

8. Xây dựng xã hội chính trị và xây dụng các hệ thống chính quyền 
của địa phƣơng bao gồm Làng, Xã, Quận, Tỉnh để CƠ CẤU HÓA, 

CHÍNH THỐNG HÓA và LUẬT PHÁP HÓA quyền làm chủ đất nƣớc 
và quyền tối thƣợng của toàn dân bằng bản Hiến Pháp Quốc Gia 

và những bản Hiến Pháp hay Hiến Chƣơng của mỗi địa phƣơng. 
9. Xây dựng chính quyền Quốc Gia trên bốn nguyên tắc: 

a. Một chính quyền đại diện cho dân (Representative 

Government ) 
b. Tam quyền phân lập (separation of power and checks and 

balance) độc lập với nhau, nhƣng có quyền kiểm soát và chế 
tài lẫn nhau, để giữ thăng bằng quyền lực Quốc Gia và bảo 
đảm không có sự vi phạm Hiến Pháp Quốc Gia. 

c. Giới hạn quyền hành của chính quyền Quốc Gia tại Trung Ƣơng 
càng nhiều càng tốt. 

d. Tất cả cứu cánh tối hậu của chính quyền là đem hạnh phúc 
đến cho toàn dân. Vì tất cả quyền hành tối hậu của Quốc Gia 
đều thuộc về toàn dân nên chính quyền chỉ là những ngƣời 

phục vụ dân mà thôi. 
 

Vll- ƢU ĐIỂM CỦA CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG 
 

Cuộc cách mạng Dân chủ đáy tầng có các ưu điểm sau: 
 

Ƣu điểm 1: Đây là mô thức dân chủ hoàn bị và tiến bộ nhất thế giới, xứng đáng là mô 
thức kiểu mẫu để cả nhân loại cần tham khảo, học hỏi và noi gương. 
 

Ƣu điểm 2: Mô thức Dân Chủ Đáy Tầng là mô thức đem lại quyền lợi tối đa cho tất cả 
các tầng lớp nhân dân từ vật chất đến tinh thần. 
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Ƣu điểm 3: Mô thức Dân chủ Đáy Tầng hình thành một  hệ thống chính trị vững chắc sát 
hợp với bản chất con ngừời, giúp con ngừoi xây dựng một xã hội tư do, dân chủ, bình 

đẳng, công lý, trên nền tảng đạo đức và  pháp trị phát triển không ngừng. 
       

Ƣu điểm 4: Mô thức Dân Chủ Đáy Tầng tạo ra mội trường trong sáng và minh bạch để 
phát triển Tôn Giáo, Văn Hóa, Xã Hội Chính trị và Kinh Tế cũng như Khoa học kỹ thuật … 
 

Ƣu điểm 5: Trên qui mô quốc gia ,với chủ trương tam quyền phân lập- ba cơ quan  này 
độc lập với nhau nhưng áp dụng các nguyên tắc “kiểm soát  và thăng bằng” (Checks and 

balance) nên tránh được những sự lạm dụng của các cá nhân hay các phe phái cầm 
quyền, nên không cho phép các thế  lực như “phe tôn giáo” ,“phe quân đội” hay “phe  tư 
bản”cầm quyền hoặc lũng đoạn chế độ, dẫn đến tình trạng“Tôn giáo phiệt” “Quân phiệt” 

Tài phiệt”, “Đảng phiệt” v.v. như thường thấy tại các quốc gia chậm tiến hay đang phát 
triển tại Á Phi, cũng như trong các nước dưới ách độc tài toàn trị cộng sản! 

 
Ƣu điểm 6: Trong xã hội Đông Phương cũng như Việt Nam từ xưa đã có tinh thần dân 
chủ như quan niệm của Thày Mạnh Tử “Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” hay 

“Phép vua thua lệ làng” hay tổ chức Hội Nghị Diên Hồng để nhà Vua hỏi ý kiên các vị bô 
lão về kế sách giữ nước “Nên hòa hay nên chiến” (Thế Kỷ thứ XIII thời Nhà Trần của Việt 

Nam). Qua những sư kiện trên, chúng ta thấy xã hội Đông Phương nói chung hay Việt 
Nam nói riêng đã đề cao tinh thần  dân chủ, và đã áp dụng tinh thần  dân chủ trong các 

lãnh vực chính trị, xã hội và quân sự …  nhưng chúng ta phải nhận rằng xã hội Đông 
phương và Việt Nam vẫn chưa có thể chế Dân chủ  đúng nghĩa như ngày nay vì thiếu một 
bản Hiến Pháp phản ảnh ý nguyện của toàn dân,và thiếu hẳn một cơ chế (Tam quyền 

phân lập) để thực thi chế độ dân chủ .Tóm lại “Mô Thức Dân Chủ Đáy Tầng” có ƣu  điểm 
nổi bật là hình thành một cơ chế hợp lý, hợp tình, vững chắc và sống động Tất cả đã 

được “hợp lý hóa”, “hệ thống hóa”, “cơ cấu hóa” và “luật pháp hóa” một cách  sáng tạo 
và hoàn bị. 
 

Uu điểm 7: Mô thnức chính trị Dân Chủ Đáy Tầng chủ trương “tập quyền tối thiểu” tại 
Trung Ương và “tản quyền” tối đa tại Địa Phương.  Chính chủ trương này đã mở đường 

cho các tổ chức “xã hội dân sự” hay xã hội công dân” tạo ra mối tương quan 2 chiều 
thông thoáng và lợi ich giữa “dân và dân” và “giữa dân và chính quyền”. Ngày nay 
trong một quốc gia Tự Do Dân Chủ Tiến Bộ không thể thiếu hai khu vực là “Khu vực Xã 

Hội Công Dân” bên cạnh khu vực “Hành Chánh Công Quyền” 
 

Ƣu điểm 8: Xét sâu hơn nữa, mô thức Dân Chủ Đáy Tầng với cấu trúc quyền hành của 
quốc gia đều nằm ở dứơi đáy tầng, - nghĩa là quyền hành thuộc về đại đa số ngừơi dân 
tại đáy tầng của các địa phương, trong khi đó càng lên trên, thì quyền hành càng bị giới 

hạn, nên ngừơi dân dễ kiểm soát chính quyền và giảm thiểu tối đa sự lạm dụng quyền 
hành của chính quyền trung ương. Chính mô thức tổ chức đặc biệt này đã nói lên quan 

niệm rất chí lý của Đông Phương và Việt Nam là “Quan nhất thời dân vạn đại” (Điều này 
còn nói lên rằng từ xa xưa, người Đông Phương nói chung và Việt Nam nói riêng đã có 
những quan niệm triết lý hết sức sâu sắc, chỉ tiếc rằng chúng ta chưa tìm ra các “phương 

thức”, hay “cơ chế” để  “hiện thực hóa” hay “biến triết lý” thành “hành động thực tiễn” 
đem lại lợi ích cho con ngừơi và xã hội (Chúng ta “có tri” mà “thiếu hành” lại “thiếu cơ 

chế”nên Tri Hành chưa thể hợp nhất được theo quan niệm của Thày Vương Dương Minh! 
Ngày nay chúng ta nhận rõ sự thiếu sót này của nền văn minh Đông Phương và Việt Nam 
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để kịp thời bổ cứu- cũng là một đề tài hết sức lý thú. Song chúng ta sẽ xét tới trong một 
dịp khác) 

 
Ƣu điểm 9: Mô thức Dân Chủ Đáy Tầng còn có ưu điểm giữ cho xã hội được ổn định  

trong thế động, của thể chế Dân Chủ Tư Do khác với xã hội độc  tài cộng sản, họ cũng 
mang chiêu bài “ổn định xã hội” nhưng là thứ ổn định trong thế tĩnh dứới áp lực của 
mũi súng và nhà tù ( cũng gọi là sự ổn định của nghĩ trang) .Thực  ra, trong xã hội nào 

cũng có những sai lầm và bất công, nhưng dưới chế độ Dân Chủ Đáy Tầng sự sai lầm của 
chính tuyến cầm quyền luôn luôn bị phê bình hay chỉ trích mạnh mẽ   của chính tuyến 

“đối lập” cũng như của nền tư do báo chí (Đệ Tứ quyền) nhờ vậy mà sự sai lầm đựơc kịp 
thời “sửa sai”và vị thế cầm quyền luôn luôn bị thử thách và cạnh tranh bởi chính tuyến 
đối lập, trong các cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới. Còn đối với những bất công xã hội giữa chủ 

và thợ, thì ngừơi công nhân có quyền “đình công bãi thị” và được hệ thống nghiệp đoàn 
luôn luôn bênh vực quyền lợi của công nhân. Chính nhờ sự“ổn định trên thế động” mà 

xã hội luôn luôn thăng tiến và phát triển không ngừng. Ngược lại sự ổn định “tĩnh chỉ” 
trong xã hội cộng sản (vì không có phản biện, không có tiếng nói đối lập, không có 
nghiệp đoàn tự do, chỉ có nghiệp đoàn nhà nước thường thông đồng với giới tư bản nước 

ngoài đề áp chế công nhân!). Do đó sự ổn định xã hội dưới chế độ CS chỉ là sự ổn định im 
lìm của “mặt nước ao tù” càng ngày càng tích lũy những sai lầm và bất công xã hội ngày 

càng thêm chồng chất mà không có lối thoát! Và cuối cùng là đẩy xã hội đến tình trạng 
nghèo khổ cùng cực“tức nước vỡ bờ” khiến ngừời  dân không còn chịu đựng nổi nữa phải 

vùng  dậy xuống đường để lật đổ chế độ độc tài thối nát đó đi! Xét như trên chúng ta 
thấy mô thức Dân Chủ Đáy Tầng tuy không phải là mô thức hoàn hảo 100%, nhưng là 
mô thức “tối ƣu” đem lại quyền lợi và hạnh phúc cho toàn thể nhân dân . 

 
Ƣu điểm 10: Mô thức Dân chủ Đáy Tầng tạo cho người dân có nhiều cơ hội và môi 

trường phát huy sáng kiến và tài năng sáng tạo đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp kinh tế, 
khoa học hay Chính trị.  Chỉ có mô thức Dân Chủ Đáy Tầng như Hoa kỳ mới tạo cơ hội 
cho những con người như Bill Gates, trở thành nhà Tỉ phú tên tuổi lẫy lừng, hay Steve 

Jobs một ngừơi chưa học hết đại học trở thành “nhà Phát minh vĩ đại nhất của nước Mỹ 
trong thế kỷ 21 hay một công dân da đen Barack Obama trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ  

 
Ƣu điểm 11:  Một nhà chính khách đã nói: “Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển 
kinh tế nẩy mầm” (F. Mitterand), nhất là thời đại chúng ta là thời đại kinh tế trí thức và 

điện toán phát triển trên qui mô toàn cầu. Điện toán, trí thức, sáng kiến và phát minh  
giữ một vai trò trọng đại nhất trong việc phát triển kinh tế. Nhưng chỉ có trí thức, sáng 

kiến và phát minh khi có tự do dân chủ.Do đó mô thức Dân Chủ Dáy Tầng chính là “thửa 
đất cực kỳ mầu mỡ không những cho phát triển kinh tế nẩy mầm mà cho toàn bộ sinh 
hoạt Tôn giáo, Văn hóa, Chính Trị, Kinh tế, Giáo dục, Xã Hội, quốc gia và quốc tế  đồng 

phát triển đạt đến nhũng đỉnh cao của Văn Hiến Văn Minh nhân loại, mở ra một vận hội 
mới vô cùng huy hoàng cho nhân loại ngày mai,và bắt đầu ngay từ thế kỷ 21 này” 

 
Ƣu điểm 12: Trong phần tinh nghĩa của cuộc cách mạng ở phần đầu của bài tiểu luận 
này, chúng ta đã có dịp nói đến  Nhà lập thuyết Lý Đông A đã quan niệm “Cuộc Cách 

Mạng 2 Tầng 3 Mặt” (Hai tầng là cuộc cách mạng nào cũng phải trải qua 2 giai đoạn “Phá 
Hủy” (chế độ xấu xa thối nát cũ) và  “Xây dựng” lên ( một Xã Hội Mới tốt đẹp) Lám thế 

nào để có  một xã hội mới tốt đẹp như nguyện vọng tha thiết cháy bỏng của toàn dân? 
Theo Lý thuyết Gia Lý Đông A thì muốn có một xã hội tốt đẹp thì cuộc cách mạng phải 



 

10 Danh  Nghiã Và Nền Tảng  Của  Cuộc Cách  Mạng  Đáy Tầng  –  Chu Tấn                www.vietnamvanhien.net 

 

 

gồm đủ Ba Mặt hay ít ra 3 điều kiện chính yếulà: Hƣớng Thƣợng, Toàn Diện và Triệt 
Để. Ưu điểm của cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng chính là đã thực hiện đúng rất đúng 

3 điều kiện chính yếu này mà Lý Thuyết Gia Lý Đông A hằng chủ trương. Tới đây chúng ta 
lại khám phá 2 hệ luận tuy khbông mới, nhưng rất cần thiết và cũng để giúp chúng ta 

quán triệt  cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng một cách sâu sắc hơn gấp bội đó là: Đứng 
về mặt Vương Đạo hay Chính Diện mà xét: chúng ta đã thừa nhận rằng: Cuộc cách mạng 
muốn đi dến thành công tốt đẹp  phải có ít nhất 3 yếu tố chính là: HƣớngThƣợng, 

Toàn Diện và Triệt Để .Vậy về mặt Phản Diện cho chúng ta 2 hệ luận sau: Hệ luận 
1:Tất cả các cuộc cách mạng từ trước tới nay hay từ đông sang tây đều thất bại hay chỉ 

thành công một nửa hay một phần (Gọi tắt là “cách mạng bị bội phản” hay “cách mạng 
nửa vời” )chỉ vì “Không Hƣớng Thƣợng” (mà Hướng Hạ hay Hướng Vật kiểu CS- hay 
hướng về cái Ta Tham Sân Si tham nhũng hối lộ của kẻ cầm quyền ) Không Toàn Diện 

(cách mạng chỉ lợi cho một “giai cấp”, một “đẳng cấp” hay “một phe phái” nào đó chứ 
không phải vì quyền lợi tối hậu của toàn dân) hay Không triệt để (cách mạng theo kiểu 

cải lương, cải cách, hay chỉ là cuộc đảo chánh,hay cuộc chính biến  của một phe phái hay 
một đảng phái tự cho là mình duy nhất đúng “tự phong” là mình đại diện cho Toàn Dân, 
“được nhân dân  tín nhiệm” theo  kiểu Đảng cử dân bầu CS). Cách mạng không triệt để 

còn vì thiếu một nền Pháp trị  do dân và vì dân nên chỉ có “Pháp lệnh”, “pháp quyền” mà 
không có “Pháp trị” (Hiểu theo nghĩa Pháp Luật do dân đặt ra, pháp luật vì dân mà trừ 

gian khử bạo) chứ không phải là “luật rừng kiểu CS hay chánh án xử theo quyết định có 
sẵn của Bộ Chính trị CS)Hệ Luận 2: Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng chỉ cần “làm một lần 

rồi trở thành Hiến Định cho tất cả”. (Chứng minh: Hiến Pháp của Hoa kỳ từ ngày được 
viết ra, từ ngày đựợc công bố cho tới nay đã trải qua  nhiều lần “tu chính”(amendment) 
cho hợp với các vấn đề mới, các sự kiện lớn của quốc gia và thời đại. Song các nguyên lý 

nền tảng của Hiếp Pháp Hoa Kỳ vẫn không hề  thay đổi) Ngược lại,các cuộc “cách mạng 
nửa vời” tại các quốc gia Á Phi, Trung Đông hay tại các quốc gia Hồi giáo cũng như các 

cuộc “cách mạng bị bội phản” trong các nước dứơi ách thống trị của CS ” thì cách mạng là 
con đƣờng đi không bao giờ tới đích vì “Cách” hôm nay hay “Cách” năm này rồi các 
năm sau” hay vài chục năm sau lại phải “Cách” nữa vì nhân dân luôn luôn là con vật thí 

nghiệm, “tránh được vỏ dưa” lại gặp phải vỏ dừa” !! chỉ vì không khởi đi từ cuộc cách 
mạng Dân Chủ Đáy Tầng mà ra cả… 

 
Ƣu điểm 13: Hiện nay ngay trong giới trí thức Việt Nam còn một số vị e ngại rằng “Nếu  
chúng ta đề cao cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng của Hoa Kỳ thì phải chăng chúng ta 

coi thường “Dân Tộc Tính” Việt Nam hay nói khác đi “chúng ta có tinh thần vọng ngoại, 
quá suy tôn cuộc cách mạng của Hoa Kỳ hay không”?“Có phải Hoa kỳ cái gì cũng nhất 

đâu?Cuộc cách mạng Hoa kỳ đâu có phải toàn hảo? để có thể làm khuôn vàng thước ngọc 
cho toàn thể nhân loại?? Cách đặt vấn đề như trên, mới nghe “tƣởng là đúng”, nhưng 
xét kỹ lại “không đúng” và không phải là những nhận xét tinh tế hay sâu sắc gì cả !! 

Vì như trên chúng tôi đã nhận định, cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng của Hoa kỳ 
không phải là “đặc thù” hoặc “độc sáng”của Hoa kỳ hay của Anh Quốc”, mà  là tổng hợp 

tinh hoa hay thành quả tiến hóa của trên 3500 năm tranh đấu vì tự do dân chủ nhân 
quyền của toàn thể nhân loại !Thành công của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng 
này là thành công và là niềm hãnh diện chung  của cả loài ngừời và là bƣớc khởi 

đầu vô cùng quan trọng của tổng hợp đề lịch sử Nhân loại .Điều này các nhà Lập 
Quốc Hoa kỳ (The Founding Fathers) đã dày công nghiên cứu lẽ thành bại của các cuộc 

cách mạng Dân Chủ xưa và nay trên thế giới mới tổng hợp được. Đến phiên chúng ta, 
chúng ta đã thấy và thấy rất rõ! Tiếc thay ngay cả các sử gia có tầm cỡ trên thế giới cũng 
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chưa chính thức loan báo thành quả này cho toàn thể nhân loại! Khi chúng ta đã có tư 
tưởng và nhận thức “quán triệt” như trên, thì chúng ta không còn e ngại la có sự mâu 

thuẫn giữa “Dân Tộc tính” Việt Nam và “Quốc Tế Tính” hay “Nhân loại Tính” gì cả ! Hơn 
nữa, chúng ta cần hiểu rất rõ rằng “điều gì hợp với Luật Thiên Nhiên của Trời Đất, hợp với 

nhân bản, nhân chủ, nhân tính của con ngừơi thì các điều đó trở thành chân lý tổng quát 
có tính cách quốc tế liên hành tinh, chứ không còn hạn hẹp trong phạm vi một quốc gia 
dù cho điều đó,chân lý đó có xuất phát từ  một quốc gia nào chăng nữa.Cuộc Cách Mạng 

Dân Chủ Đáy Tầng đã đạt đến các yếu tính chân lý phổ quát toàn nhân loại. Đây 
cũng là điều sâu sắc nhất mà chúng ta đã khám phá ra từ cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy 

Tầng sẽ tới và đang tới tại Việt Nam, cho dù cuộc cách mạng sắp tới đang tới của Việt  
Nam có tên gọi là cuộc cách mạng gì chăng miễn đạt đến nội dung và nền tảng hay yếu 
tính,cứu cánh  của cuộc Cách MạngDân Chủ Đáy Tầng là chúng ta đều hoan nghênh cả ! 

 
Ƣu điểm 14: Nghiên cứu kỹ Hiến Pháp Hoa Kỳ, nghiên cứu kỹ cuộc Cách Mạng Dân chủ 

Đáy Tầng của Hoa Kỳ và của Anh Quốc, chúng ta đã tổng kết thành 10 nguyên lý nền 
tảng của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng nói trong phần VI nói trên của bài tiểu luận 
này. Tuy nhiên 10 nguyên lý nền tảng này không phải là một chủ nghĩa hay một Ý 

Thức Hệ khép kín có tính cách bất di dịch hay áp đặt cho các các cá nhân hay các quốc 
gia khác, cho dù các cá nhân hay các quốc gia nào đó hoàn toàn tán đồng và noi gương 

thực hiện cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng tại quốc gia mình.Không, hoàn toàn không 
phải như vậy. Ưu điểm khác của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng về mặt lý thuyết 

cũng như cơ chế nó là một Hệ Thống Sinh Động Mở (Open Living System). Đối với các 
cá nhân hay quốc gia nào tán đồng và noi gương thực hiện cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy 
Tầng, chúng ta đều chân thành đề nghị với các vị hay các quốc gia này tùy nghi thêm bớt 

hay bổ sung thêm và sáng tạo thêm các tư tưởng hay các nguyên lý hay lạ khác nữa,  
cho thích hợp với “dân tộc tình”, “dân tộc tính”, “dân tộc chí”  của quí vị, quí quốc. Có 

như thế chúng ta mới có khả năng và “bản lĩnh phát triển”, “Bản lĩnh khoáng trương” 
cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng trên qui mô toàn cầu. Vì cái học hay nhất, cao sâu 
nhất, tuyệt vời thậm thâm vi diệu nhất là cái học đi đến “Bậc Vô Học”, cuốn kinh tuyệt 

vời thậm thâm vi diệu nhất chính là kinh vô tự hay sách ƣớc trắng tinh không một 
chữ (Xin xem Gậy Thần Sách Ước Việt Nam-Sống Việt xuất bản)  

   
Ƣu điểm 15: Nhằm mở sinh lộ cho nhân loại hôm nay và ngày mai, chúng ta cần tra vấn 
lại lịch sử cần đối chiếu so sánh 3 cuộc cách mang lớn trên thế giới : Cách Mạng Hoa Kỳ 

(1776) Cách Mạng Pháp (1789) và Cách Mạng Liên Xô (1917) để thấy rõ cốt cách chân 
tướng của mỗi cuộc cách mạng này.  

        Nếu nói về sự nổi tiếng vang dội toàn cầu thì cuộc cách mạng Pháp là nổi 
tiếng nhất! Học giả Nguyễn Hiến Lê trong cuốn Lịch Sử Thế Giới đã giải thích về sự nổi 
tiếng đó như sau: “Cách mạng 1789 của Pháp ảnh hưởng đến nhân loại vì tính cách của 

nó (chiến đấu cho nhân quyền, chứ không riêng gì cho dân quyền như cách mạng Hoa Kỳ 
) một phần vì vị trí của Pháp ở Âu Châu ,nơi mà văn minh đương chuyển hướng và phát 

triển rất mạnh” (Xem  LSTG sđd cuả Nguyễn Hiến Lê trang 548) Giải thích về sự nổi tiếng 
nhất thời trong một giai đoạn lịch sử nhất định của cách mạng Pháp như trên là đúng. 
Nhưng nếu bình luận về sự thành bại có kết quả lâu dài của 3 cuộc cách mạng nói trên 

thì lại khác hẳn: Ngày nay sau khi khảo sát kỹ chúng ta thấy rằng: 
 Cuộc cách mạng của Hoa kỳ là cuộc cách mạng thành công hoàn bị nhất  vì 

những nhà Lập Quốc Hoa Kỳ (The founding  fathers) là những nhà đạo đức,+ dầy công 
phu nghiên cứu lẽ thành bại của các cuộc cách mạng trên thế giới từ cổ chí kim,+  Bản 
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Lĩnh Lãnh Đạo Cách Mạng  cao vời vừa có Tâm –có Tầm –Rất sáng suốt –và Điềm 
Tĩnh lại đi sát, sống gần dân nên hiểu rất rõ tâm lý và nguyện vọng của ngƣơi 

dân. Do đó sự thành công của cánh mạng Hoa Kỳ có tác dụng lâu dài trên trường kỳ lịch 
sử khiến cho các quốc gia khác  có thể lấy đó làm kiểu mẫu cho cuộc cách mạng Dân Chủ 

Tư Do của quốc gia mình cũng là điều tư nhiên.Chúng ta không lấy làm lạ. Về Cách mạng 
Pháp chỉ thành công một 1/3 hay nhiều lắm là thành công nửa vời (vì có đề ra cuộc cách 
mạng nhân quyền, nhưng thất bại vì không làm được cuộc cách mạng Dân Quyền) Vì 

thiếu nghiên cứu, thiếu chuẩn bị chu đáo, nhất là đã không chịu nghiên cứu 2 cuộc cách 
mạng Dân Chủ Đáy Tầng rất thành công của Anh Quốc (1642) và Hòa kỳ (1776)  là sự 

thiếu sót quá đáng! Thậm chí nước Pháp đã sản sinh ra các nhà tư tưởng lớn như Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu….mà các nhà Lãnh Đạo Cách Mạng Pháp cũng không chịu nghiên 
cứu các luồng tư tưởng này đến nơi đến chốn, để đem áp dụng vào cuộc cách mạng Pháp 

là một sự thiếu sót đáng trách vô cùng (Có lẽ vì bụt chùa nhà không thiêng chăng?)! 
Thực vậy các nhà lãnh đạo cuộc cách mạng Pháp tiêu biểu như: Marat, Danton, 

Robespierre….(Marat là nhà khoa học, 2 vị kia đều là luật sư). Cả 3 đều trong sạch, yêu 
tự do, đầy nhiệt tình cách mạng, - nhất là Danton và Robespiere nổi tiếng về tài hùng 
biện, có tài tranh đấu tại nghị trường và rất giỏi xách động quần chúng –nhưng không 

phải là những nhà tư tưởng- hay những nhà khoa học chính trị đúng nghĩa, lại thiên về 
“bạo động quá khích” nên “thừa tinh thần cách mạng bạo động” mà “thiếu Bản Lĩnh của 

những nhà Lãnh Đạo Cuộc Cách Mạng”. Những nhà Lãnh đạo cuộc Cách mạng đòi hỏi sự 
sáng suốt tối đa và đức điềm tĩnh cùng chiến lược hóa giải khi độ nóng của quần chúng 

cách mạng đã  đến mức báo động mà ngừời lãnh đạo cách mạng phải tiên liệu là có thể 
xẩy ra ! Chính sự thiếu sót về Lý Thuyết Cách Mạng, Chiến Lược Thực Hành Cách Mạng 
và thiếu Bản Lĩnh Lãnh Đạo Cách Mạng nên cuộc Cách Mạng Pháp 1789  không những đi 

đến thất bại mà còn khiến hơn 4000 ngừời bị lên máy chém một cách oan uổng, mà  
đúng ra là có thể tránh được và còn dẫn đến 3 thảm cảnh là “Cách Mạng Ăn Thịt Con”-  

“Cách Mạng trở thành hỗn loạn, vƣợt tầm kiểm của ngừơi Lãnh Đạo” và sau cùng 
là tình trạng chính “Những ngƣời Lãnh Đạo Cách Mạng trở thành nạn nhân của 
cuộc cách mạng” hay còn gọi là tình trạng “Âm Binh vật chết phù thủy” (Marat bị 

một thiếu nữ trong đảng Girondin ám sát, Danton cũng bị lên đoạn đầu đài, và 
Robespierre bị xử tử sau khi ông tự tử mà không chết !) 

        Sau cùng cuộc Cách Mạng Liên xô 1917 thì vì khởi đi từ lý thuyết Marx- Lê Nin bản 
chất là “hoang tưởng” và “ảo tưởng” thì việc tiến hành cách mạng  cộng sản là việc xây 
lâu đài trên bãi cát, thì sự sụp đổ  lả lẽ tất nhiên, không có gì đáng nói. Điều đáng nói là 

chính cuộc cách mạng 1917 của Liên Xô khi khởi động rất nhiều ngừơi “hy vọng bao 
nhiêu” thì khi thực hành làm cho con ngừơi “tuyệt vọng bấy nhiêu”! Không những thế 

cuộc cách mạng 1917 còn là bước đầu đưa dẫn loài ngừơi đến địa ngục trần gian kinh 
hoàng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử!!! 
       Trở lại vấn đề so sánh, đối chiếu giữa cuộc cách mạng Hoa Kỳ (1776) và cuộc cách 

mạng Pháp (1789) thì theo học giả Nguyễn Hiến Lê, cách mạng Pháp chú trọng đến 
“Nhân Quyền” còn cách mạng Hoa Kỳ chú trọng đến “Dân Quyền” ngoài việc giải thích 

lý do vì sao cuộc cách mạng Pháp nổi tiếng nhất thời hơn cuộc cách mạng Hoa kỳ mà 
chúng ta công nhận  là đúng như đã nói trên. Nhưng nếu chúng ta đặt vấn đề một cách 
khác là giữa hai cuộc cách mạng này (Nhân quyền/ Dân Quyền) cuộc cách mạng nào khó 

thực hiện hơn cuộc cách mạng nào? Và cuộc cách mạng nào thực sự ơn ích cho quốc gia 
sở tại và cho nhân loại nói chung? 

       Nếu đặt vấn đề theo cách này thì câu trả lời sẽ là: Viết ra một bản Tuyên Ngôn Nhân 
Quyền tuy khó với ngừơi thường dân, nhưng với một triết gia, một tư tưởng gia,hay với 
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một nhà văn có thiên tài thì đâu có khó ! Lại càng không khó đối với một Ủy Ban soạn 
thảo hay càng không khó đối với Quốc Hội của một nước!Bằng chứng là Quốc Hội Pháp đã 

soạn ra và đã công bố Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền, cũng như Liên Hiêp Quốc sau này 
đã long trọng Tuyên Bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1948. Những sự 

kiện này đều là những sự kiện lớn rất đáng ghi nhớ trong lịch sử! Nhưng việc soạn thảo 
và công bố Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Quốc Gia hay Quốc Tế tự nó không phải là 
điều gì “quá khó, càng không phải là một “nan đề” hay một vấn nạn gì cả! Song vấn đề 

làm sao thực hiện bản tuyên ngôn nhân quyền trong một nƣớc hay đƣợc tất cả 
các quốc gia đều công nhận và tuân thủ theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 

Quyền mới là điều thiên nan vạn nan! Nói khác đi muốn “thực hiện” bản tuyên ngôn 
nhân quyền trong một Quốc Gia thì bắt buộc phải làm cuộc CÁCH MẠNG DÂN QUYỀN- 
trong đó việc thực thi nhân quyền phải được hiến Pháp công nhận và bảo đảm thực hiện 

ngay trong đời sống quốc dân- Khi đó, và chỉ khi đó bản tuyên ngôn nhân quyền mới có 
tính cánh Hiến Định và mới có giá trị bền vững hàng trăm năm với quốc gia sở tại. Còn 

không, thì bản tuyên ngôn nhân quyền dù có viết đúng viết hay cách nào chăng nữa vẫn 
chỉ là KHÁT VỌNG NGÀN ĐỜI CỦA NHÂN LOẠI như một “món ăn ngon” trước mắt “ngừơi 
dân đang đói” mà không sao với tới được hay giới cầm quyền không cho phép ngừơi dân 

được hưởng, thì nhân quyền tuy có đấy mà cũng như không! Chính vì nhu cầu đòi hỏi lý 
thuyết phải đi dến thực hành mới là trọn vẹn, mới có giá trị thực tế, thực tiễn, nên các 

nhà Lập Quốc Hoa Kỳ mới khổ công nghiên cứu và thực hiện thành công cuộc CÁCH 
MẠNG DÂN QUYỀN vừa đem lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho quốc gia Hoa Kỳ và mô 

thức cách mạng Dân Chủ Tư Do Pháp Trị của Hoa kỳ mới trở thành ĐIỂN MẪU cho nhiều 
quốc gia muốn khác trên thế giới là một bằng chứng hiển nhiên! 
       Sự phân tích trên đem đến cho chúng ta một khám phá lý thú là:  

Không hề có 2 cuộc cách mạng Nhân Quyền và Dân Quyền tách rời nhau, chỉ có tiến trình 
2 bước liên tiếp nhau Bước1: Nghiên cứu thật kỹ Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền hay 

tìm hiểu đúng khát vọng Nhân Quyền của Toàn Dân  rồi tiếp theo là tiến hành  bước 2  
THỰC HIỆN  CÁCH MẠNG DÂN QUYỀN tức là tìm ra cơ chế nào, loại Hiến Pháp nào?và 
quan trọng không kém  thực hiện nền Pháp Trị nào để bảo vệ Hiếp Pháp và “bảo đảm” là 

các quyền trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền được thực thi trọn vẹn? Làm cách nào để 
tránh lạm quyền? Làm cách nào để phân phối quyền hành quốc gia trong 3 cơ chế một 

cách hợp tình hợp lý? Làm cách nào để phân phối lợi tức quốc gia để trong nước có sự 
công bằng tương đối? tránh sự cách biệt giàu nghèo quá đáng? Tất cả các vấn đề này và 
nhiều vấn đề khác nữa đều là nội dung của cuộc cách mạng Dân Quyền. Thực Hiện trọn 

vẹn cuộc cách mạng Dân Quyền mới là MỤC ĐÍCH TỐI HẬU của cuộc cách mạng. Bao 
lâu cuộc cách mạng Dân Quyền chưa thực hiện được trọn vẹn thì Tuyên Ngôn Nhân 

Quyền còn nằm ở phạm vi lý thuyết, còn là “Mơ”chứ chưa là “Thực”, hay còn  là thứ 
“nhân quyền suông”! Nói cách khác,Nhân Quyền là “Nhân”, còn Dân Quyền là “Quả”. 
Nhânnằm ở trong “quả” và “quả” bao hàm “nhân”.Vậy khi quan niệm có 2 cuộc Cách 

Mạng Nhân Quyền và Dân Quyền tách rời nhau là SAI HAY THIẾU CÁI NHÌN NHẤT QUÁN 
VẬY. Những nhà lãnh đạo cách mạng Pháp 1789 và cả cái Quốc Hội Pháp lúc đó chỉ chú 

trọng và sản sinh ra Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà không chú ý đến cuộc cách mạng 
Dân Quyền là công trình suy tư của họ còn chưa chín muồi, chưa trọn vẹn nên khi thực 
hiện họ chỉ thành công1/3 hay cùng lắm là thành công nửa vời cũng là điều dễ hiểu. Với 

tầm nhận thức chưa nhất quán, chưa chín muồi  này với Bản Lĩnh Lãnh Đạo tuy có nhiều 
sở trường, nhưng chưa “quán đạt” nên vô hình trung đưa cuộc cách mạng dìm trong 

“Biển máu” lẫn lộn “ta bạn thù” và trong biển máu kia có máu của  chính bản thân  các 
nhà lãnh Đạo Cách Mạng Pháp ! Thật đáng thương xót thay!  
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Tới đây chúng ta phải “ngả nón chào bái phục” các nhà Lập Quốc Hoa Kỳ, ngay từ 
năm  1776 quí vị này đã có con mắt tinh đời . Họ hiểu hơn ai hết CUỘC CÁCH MẠNG DÂN 

QUYỀN MỚI LÀ ĐIỂM NHẮM TỚI CỦA HỌ, MỚI LÀ SỨ MẠNG KHÓ KHĂN MÀ HỌ PHẢI 
HOÀN THÀNH, PHẢI VƯỢT QUA! Họ đã toàn tâm toàn chí cho cuộc cách mạng này. Họ có 

thái độ nghiên cứu rất nghiêm túc, có tác phong điềm tĩnh gần dân, thân dân, lại rất 
“khiêm tốn.” “Họ vừa làm việc vừa lãnh đạo cách mạng và không quên cầu nguyện 
Thượng Đế soi sáng cho họ và cho nhân dân Hoa Kỳ!”  

Rất tiếc sau cách mạng Hoa kỳ 1776, nhất là gần một trăm năm trở lại đây, giới trí 
thức lãnh đạo Hoa Kỳ ít nhiều đều đã “ngủ quên” trên chiến thắng! Từ “Tâm” “tầm” đến, 

“bản  lãnh và  tác phong tu dưỡng” của họ dần dần kém sút các nhà Lập Quốc Hoa Kỳ 
tiên khởi!Nước Mỹ đã và đang gặp nhiều khó khăn mới, và trên nhiều ngành sinh hoạt 
của quốc gia từ tiểu bang tới liên bang đã có nhiều sập xệ rồi. Không những giới trí thức 

Hoa Kỳ mà cả nhân dân Hoa Kỳ phải kịp tỉnh lại đừng để phụ lòng các nhà lập Quốc Hoa 
Kỳ (The founding fathers) và điều quan trọng hơn: Tất cả đều phải nghiên cứu học hỏi lại 

nghiền ngẫm trở lại về cuộc Cách Mạng Dân Chủ ĐáyTầng của Hoa Kỳ không chỉ giới hạn 
trong 18 ưu điểm nói tới trong bản Tiểu Luận này mà còn tiềm ẩn nhiều bí quyết ở trong! 
“kiến sương băng chí” _ “Hiện long tại điền, phi long tại thiên”  Ai có nghe chăng ai? Ai 

nói ?Ai nghe? Ai không nói, Ai không nghe “Để lòng mình nói cho lòng mình nghe”… 
 

Ƣu Điểm 16: Mô thức Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng với 5 chủ trương, sách lươc lớn: 
1- Bảo Trọng Quyền Lợi và Trách Nhiệm của ngừơi Dân 

2- Tổ chức chính quyền Trung Ương 
3- Tổ chức chính quyền địa phương  
4- Tạo Cơ Hội và Thách Thưc cho cả hai “Chính Tuyến Cầm Quyền” và “Chính 

Tuyến Đối Lập” thay phiên nhau Lãnh Đạo đất nước . 
5- Khuyến khich giới trẻ tham gia vào dòng chính (Main Tream) theo nhu cầu “Tre 

già măng mọc” hay “Tre đỡ măng”  
Trước hết liên quan đến chủ trương Bảo Trọng“Quyền Lợi”và “Trách Nhiệm” của 

người Dân, ngừơi viết muốn đề cập đến bài viết “Dân chủ là một thứ bảo hiểm” của 

bình luận gia Ngô Nhân Dụng mà ngừơi viết rất tâm đắc . Xin trích những đoạn chính như 
sau:  

   
“Dân chủ tự do không hứa hẹn thiên đƣờng. Nhƣng sẽ giúp xã hội loài ngƣời 
tránh rơi xuống địa ngục.” 

       Ý tưởng đó chắc không mới. Nhiều người chắc đã nghĩ, đã nói từ hàng trăm năm nay 
rồi, vì đó cũng là một bản chất của chế độ dân chủ tự do. Tự do dân chủ không phải là 

một bảng lộ trình hứa hẹn ở cuối đường sẽ tới những bồng lai tiên cảnh. Ngược lại, những 
phong trào chống lại thể chế dân chủ tự do thì lại hay vẽ ra viễn tượng một xã hội hoàn 
hảo; khi biết là chúng chỉ là những lý thuyết viển vông thì đã muộn. 

       Trên thế giới đã nhiều lần có những người nổi lên chống thể chế dân chủ, như các 
đảng cộng sản, các đảng phát xít, hay các đảng tự gọi là theo chủ nghĩa “xã hội quốc gia” 

từng nắm quyền ở Ðức “quốc xã,” ở Ai Cập thời 1950-60, cho tới Miến Ðiện của Tướng 
Newin từ đầu thập niên 1960. Những phong trào đó đều đưa ra các chủ nghĩa, các khẩu 
hiệu nức lòng người; có lúc đã lôi cuốn hàng triệu người tin theo,nhiều người sẵn sàng 

chết để xây dựng một thiên đường hạ giới. Khi đề cao Tự do, người ta không vẽ ra những 
hình ảnh viển vông mà chỉ hứa hẹn mọi người sẽ không bị thúc ép. 
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…Chủ nghĩa Cộng sản là một thứ tín ngưỡng trần tục, hứa hẹn một xã hội lý tưởng 
không khác gì thiên đàng; cho nên đã mị hoặc nhiều người hàng thế kỷ.Ngoài ra, còn 

những đảng chủ trương dân tộc cực đoan kiểu quân phiệt Nhật Bản cũng hấp dẫn nhiều 
người vì họ đề cao một nước, một sắc dân.Họ hứa hẹn đưa cả dân tộc lên đỉnh vinh 

quang, cho mọi người thấy họ cũng tham dự trong đó, chia sẻ một cõi huy hoàng. Lời hứa 
hẹn của các nhóm tín ngưỡng cực đoan như al Qeada còn lôi cuốn mạnh mẽ hơn nữa vì 
người ta được hứa hẹn sẽ sống vĩnh viễn trên một cõi thiên đường 

…Thể chế Dân chủ Tự do chỉ tạo ra một khung cảnh để mọi người sốngchung với 
nhau. Nó cống hiến một hình thức xã hội để sống chungchứ không hứa hẹn một nội dung 

cụ thể. Nội dung, tức là con người sẽ sống với nhau như thế nào trong xã hội dân chủ, nội 
dung này tùy theo đặc tính mỗi dân tộc mà thể hiện.Có xã hội thích tranh luận, dùng lý lẽ 
chiếm phần thắng như ở Pháp; có nơi muốn giữ trật tự, hòa hợp, nhường nhịn như ở 

Nhật. Có những xã hội muốn nhấn mạnh đến đức công bằng như ở Ðức, ở Na Uy; do đó 
giảm bớt nhiều quyền tự do lựa chọn của cá nhân, trao cho guồng máy nhà nước nhiều 

quyền hành. Có xã hội lại đề cao tự do cá nhân nhiều hơn, như ở Mỹ. Ở nước Mỹ sau cuộc 
khủng hoảng kinh tế 1930 đa số ngả về đức công bằng, chịu hy sinh một số quyền tự do 
lựa chọn. Ðến thời kinh tế trì trệ trong thập niên 1970, người Mỹ lại thấy cần khuyến 

khích sáng kiến tư nhân, bèn giảm bớt quyền hạn của nhà nước.Nếu trong cùng một thời 
gian mà nhiều nhóm người ý kiến khác nhau thì sao? Chỉ có một cách quyết định chung, 

là bỏ phiếu, một “luật chơi dân chủ”.Luật chơi ở đây là đa số thắng thiểu số.Nhưng nếu 
một khối đa số cứ thắng hoài, rồi lạm dụng quyền hành bắt nạt những người thiểu số thì 

sao?Phải thêm vào“luật chơi” một điều nữa để đặt thêm giới hạn trên quyền hành.Ðó là 
bảng liệt kê những“quyền làm người,” nhân quyền. Dù các anh có liên tiếp thắng cử nhờ 
chiếm đa số, các anh không được xâm phạm đến những quyền căn bản của người thiểu 

số; như quyền tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng,vân vân.Chính vì vậy, các 
phong trào dân chủ bao giờ cũng nhấn mạnh đến nhân quyền. 

…Nhiều người nói rằng chế độ dân chủ tự do ở nước Mỹ cho phép một người rất 
tầm thường cũng có thể làm tổng thống. Vì người đó không nắm mọi quyền quyết định; 
mà nếu ông hay bà ta tệ quá thì cùng lắm cũng chỉ làm khổ dân trong bốn năm thôi! 

Kết luận là cùng một cái khung dân chủ tự do, người dân mỗi nước có thể chọn 
những nội dung khác nhau. Tất nhiên, trình độ dân trí, nhất là trình độ của những người 

làm chính trị cao hay thấp, sang hay ngu, sẽ quyết định nội dung của cuộc sống xã hội.   
Nhưng dù nội dung như thế nào, thể chế dân chủ có thể giúp chúng ta tránh nhiều cái 
xấu,cái ác thường do chính quyền gây ra; nhờ có những giới hạn trên quyền bính.Nếu   

quyền hành không được giới hạn, thì không phải là một chế độ dân chủ. 
Nhiều người không để ý đến tính chất“phòng ngừa” này, vì họ mơ mộng và không 

đủ tự tin hoặc không tin vào người dân.Họ không tin trong chế độ dân chủ người dân có 
khả năng đóng vai ngăn ngừa cái ác, cái xấu; cho nên họ đi tìm những thể chế chính trị 
ba xạo hão huyền.Chúng ta phải thận trọng khi nghe các nhà chính trị hứa hẹn những 

giấc mơ lớn, đưa ra những viễn ảnh lý tưởng.Cuối cùng, khi biết không thể thực hiện được 
những điều mơ mộng, lý tưởng đó, người ta sẽ phải nói dối. Họ nói dối làm cho mọi người 

bắt chước, ai cũng học nói dối cho giỏi. Ðạo đức cả xã hội sẽ suy đồi.” (hết trích) 
 

       Theo tác giả Ngô Nhân Dụng, chế độ Dân Chủ Tự Do không hứa hẹn một xã hội hoàn 

hảo hay một thiên đường hạ giới nào, nhưng chắc chắn là không bao giờ đẩy con ngừơi 
xuống “địa ngục”. Chế độ tự do dân chủ chỉ tạo ra một “cái khung” để mọi người chung 

sống và luôn luôn có biện pháp ngăn ngừa những kẻ “lạm quyền”. Chính nhờ các biện 
pháp ngăn ngừa kẻ lạm quyền nên mọi ngừơi dân đều được sống dứơi một chế độ Dân 
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chủ tự do đích thực. Do đó chế độ Dân chủ theo tác giả Ngô Nhân Dụng đã là một “thứ  
Bảo Hiểm” cho mọi ngừoi sống dưới chế độ đó yên tâm làm ăn lương thiện thì không 

phải phập phồng lo sợ điều gì cả !! Chúng ta cám ơn tác giả Ngô Nhân Dụng đã dùng từ 
“Bảo hiểm” mà ai nghe qua cũng “hiểu ngay” và đây là “Lợi Ích” là “Ưu điểm của chế Độ 

Tự Do Dân Chủ Chân Chính. Nếu chúng thay  hay danh từ “bảo hiểm” bằng cách nói “Chế 
độ Tư Do dân chủ chân chính, luôn có chủ trương ngăn chặn “lạm quyền” để Bảo Trọng 
“Quyền Lợi” và “trách nhiệm” của ngừoi Dân. Hoặc nói khác đi, mô thức Tự Do Dân chủ 

chân chính luôn có chính sách “An Dân” hay “Bảo Dân” như cách nói của “ngừơi Việt” 
hay của người Đông Phương nói chung cũng đều đúng cả! Có điều Mô Thức Dân Chủ Đáy 

Tầng, không chỉ có mục đích đơn thuần là một thứ Bảo Hiểm An Toàn cho người dân mà 
còn thực hiện ít nhất 5 chủ trương  sách lược lớn khác như: 
              1- Tuyên bố và xác định chủ quyền đất nước thuộc toàn dân  

              2- Tổ chức chính quyền Trung Ương  
              3- Tổ chức chính quyền địa phương  

              4- Hiến pháp công nhận Đa Đảng nên đã  tạo ra Cơ Hội và Thách Thức cho cà 2 
“chính tuyến Cầm Quyền” và “chính Tuyến Đối lập” thay phiên nhau lãnh đạo đất nước (vì 
có Lưỡng đảng hay Đa đảng nên xã hội luôn luôn có cạnh tranh  và thử thách nên xã hội 

luôn luôn tiến bộ và đi lên!)   
              5- Chủ trương lớn thứ 5 là chế độ luôn luôn khuyến khích giới trẻ tham gia vào 

dòng chính (Main tream) như chúng ta đã thấy để thế hệ trẻ học hỏi tiếp nối thế hệ cha 
anh lãnh đạo đất nước trong các cơ quan công quyền theo tiêu ngữ “Tre già măng mọc” 

hay “Tre đỡ măng”  
 
Ƣu điểm 17: Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng xây dựng trên nền tảng “Quần chúng- 

Quốc dân”. Đây chính là đại cơ duyên cho Tư tưởng Đông Tây gặp nhau, hòa nhập với Ý 
thức Thời Đại mở ra một bình minh mới , một kỷ nguyên mới cho nhân loại ngày mai. 

     A/ Cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng của Hoa Kỳ xây dựng trên nền tảng 
Quần Chúng- Quốc Dân hay Toàn Dân: Như đã trình bày ở trên, Hiến Pháp Hoa Kỳ có 
đặc điểm do ngừơi dân viết,và được hoàn thành từ dứơi lên, chứ không áp đặt từ trên 

xuống. Lịch sử thành lập nước Hoa kỳ bắt đầu bằng những ngừơi tỵ nạn Tôn giáo của 
nước Anh (Họ bị kỳ thị, bị chèn ép về tôn giáo) phải bỏ nước Anh ra đi tìm nơi lánh nạn, 

tìm đến vùng đất mới. Đế quốc Anh cũng lợi dụng họ thành lập nên 10 vùng thuộc địa 
trên đất Hoa Kỳ. Nước Pháp, nước Bồ Đào Nha, Hòa lan, cũng có những vùng đất thuộc 
địa trên đất Mỹ để cạnh tranh với đế quốc Anh. Đứng về phía những người dân cho dù tỵ 

nạn tôn giáo Anh hay ngừoi di dân Pháp, Bồ Đào Nha hay Hòa lan…hay sắc dân nào khác 
nữa …sớm muôn họ đều nhận ra rằng các “Mẫu quốc” xa xăm kia (dù là mẫu Quốc Anh, 

Pháp, Bồ Đào Nha hay Hòa lan v.v.) cũng không tốt lành gì với họ mà chỉ lợi dụng họ 
thôi. Và trước mắt họ có “nhu cầu sống”, “nhu cầu  sinh sôi nẩy nở,phát triển”, “nhu cầu 
tiếp cận và hội nhập ” “nhu cầu giao tiếp, kết giao, hợp quần” trên miền đất mới trong 

tình trạng “bán anh em xa mua láng giềng gần” nương dựa nhau để mà sống...tạo hạnh 
phúc cho mình và gia đình… Nói khác đi nhu cầu “hợp quần” ngày một mở rộng đơn vị 

sinh sống lúc đầu là làng…quận hạt, thành phố…đến vùng…tỉnh…rồi Tiểu Bang và sau 
cùng là Liên bang. Ở mỗi “đơn vị hợp quần” họ đều đặt ra các bản “hương ước của làng” 
của quận hạt, sau thành “hiến chương của của Tỉnh” hay Hiến chương của Tiểu Bang” 

Đây là thứ luật lệ do họ đồng thuận tự đặt ra để mưu cầu cuộc sống mới và sau này biến 
thành Hiến Pháp của 13 tiểu bang Hoa kỳ tiên khởi..Do tiến trình “Hợp Quần” của ngừơi 

dân Hoa kỳ đồng thời cũng là tiến trình lập quốc Hoa Kỳ đều nẩy nở một cách tự nhiên đi 
“từ nhỏ đến lớn”, “từ gần đến xa “từ thấp lên cao” nên ý thức về nhu cầu làm cách mạng, 
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nhu cầu độc lập Quốc Gia tách ra khỏi Đế Quốc Anh để không bị chén ép, bị bóc lột mà lại 
có cơ hội thành lập một quốc gia mới “HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ”  với một Hiếp Pháp 

mới trung thành với các bản hương ước của làng, trung thành với hiến chương của Tiểu 
bang, theo truyền thống tự nguyện và đồng thuận, không chấp nhận một áp chế nào, chỉ 

khác là sự mở rộng hợp quần đến qui mô Liên Bang mà thôi..Do tính cách Luật Lệ và Hiến 
Pháp hình thành tự nhiên từ dứơi lên, rất hợp với lòng ngừơi, hợp với ý dân nên các nhà 
Lập Quốc Hoa Kỳ( The founding fathers) đã gọi cuộc cách mạng của Hoa kỳ là cuộc Cách 

Mạng Dân Chủ Đáy Tầng (Grass Roots Democracy) theo 3 ý nghĩa chính: 
           Một Là: Hiến Pháp phải do ngừoi dân viết, hay phản ảnh ý nguyện xuất phát từ 

lòng dân xuyên suốt từ dứới lên trên chứ không chịu một luật lệ áp đặt nào từ trên xuống  
           Hai Là: Cuộc cách mạng này không phải do một “đẳng cấp”  một “giai cấp” hay 
một “phe đảng nào” khởi xướng mà do ý thức đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền và ý thức 

đòi Độc Lập, Tự Chủ cuả Toàn Dân.  
           Ba là: Cuộc cách mạng này được xây dựng trên nền tảng Quần chúng- Quốc Dân 

-hay Toàn Dân.Chính trên nền tảng này mà THẾ GIÁ của cuộc cách mạng được đề cao. 
       
       B/ Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng tạo cơ duyên cho TƯ TƯỞNG ĐÔNG 

TÂY GẶP GỠ NHAU MỘT CÁCH KỲ DIỆU, TUYỆT VỜI: 
       Một triết gia nào đó đã nói: “Đông là Đông, Tây là Tây không bao giờ gặp nhau” Câu 

nói này chỉ đúng trong môt giai đoạn lịch sử nhất định nào đó đã qua mà thôi, còn trong 
trường kỳ lịch sử, nhất là trong thời đại chúng ta câu nói trên không còn đúng nữa… Bằng 

chứng là từ năm 1776 Các nhà Lập Quốc Hoa Kỳ đã gọi cuộc cách mạng này là Cuộc Cách 
Mạng Dân Chủ Đáy Tầng (Grass Roots Democracy) vì xây dựng trên nền tảng Quần 
Chúng Quốc Dân hay Toàn Dân. Thì tại Việt Nam Lý Thuyết Gia Lý Đông A từ năm 1940 

đã nói đến GIÓ ĐÁY, LÀN GIÓ ĐÁY, LÀN GIÓ ĐÁY THỔI…MẶT TRẬN GỐC, XÂY DỰNG 
CÔNG DÂN TẦNG CHẾ. Cụ Lý Đông A là môt lý thuyết gia sáng tạo ra chủ nghĩa DUY 

DÂN, đề xướng thuyết Tam Nhân: Nhân Bản, Nhân Chủ, Nhân Tính….Cũng chính cụ Lý 
(danh xưng mà các đồng chí hay các thế hệ hậu bối thân thương hay dùng “khi nói” hay 
“khi viết” về Lý Đông A) là ngừời đã đề cao  dòng giống Tiên Rồng đã nói đến nền Văn 

Hóa cao đẹp của Bách Việt Tộc mà Trung Hoa chịu ảnh hưởng hay “nhận vơ” là của họ! 
Kinh Dịch là do tổ tiên ta sáng tạo ra chứ không phải của Tầu. (Những tư tưởng này Cụ 

Lý nói trước Triết Gia Linh Mục Kim Định và triết gia Kim Định chỉ là người nối tiếp cụ Lý 
quảng bá rộng ra mà thôi). Cụ Lý cũng là ngừời đề caoTinh Thần Dân Tộc Việt trở thành 
“ĐẠO DÂN TỘC”. Cho tới nay, rất nhiều Triết gia, Học giả Việt Nam đều công nhận Lý 

Đông A là nhà Lập Thuyết là nhà Văn Hóa Lớn không những của Việt Nam mà còn của cả 
nhân loại. Nhà Khoa Học Chính Trị Nguyễn Anh Tuấn cũng đã học hỏi, nghiên cứu rất 

thâm sâu về triết Lý Nhân Chủ của Lý Đông A nên anh rất khâm phục Lý Đông A là nhà 
Lập thuyết thiên tài có viễn kiến lịch sử xuyên suốt nhiều thế kỷ ….Anh cũng rất say mê 
tinh thần và tư tưởng GIÓ ĐÁY …Phải chăng vì vậy mà anh đã dịch cuộc cách mạng 

“Grass Roots Democracy” một cách khéo léo và tài tình là “Cuộc Cách Mạng Dân chủ 
Đáy Tầng”…(Khó có cách dịch nào khác đúng hơn và hay hơn!)_ Vậy giữa các nhà Lập 

Quốc Hoa Kỳ với cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng và tư tương..GIÓ ĐÁY, MẶT TRẬN 
GỐC, XÂY DỰNG CÔNG DÂN TẦNG CHẾ có sự liên hệ hay sự trùng hợp nào? Trước hết 
chúng ta cần tìm hiểu tư tưởng GIÓ ĐÁY của Lý ĐôngA hàm chứa nội dung ra sao?   

           GIÓ ĐÁY 
 “ Những cuộc cách mạng dân tộc trên sử Việt , những cuộc cách mạng nào đã chân 

chính làm được nguyện vọng của dân chúng và làm được đúng đường đi của nòi giống, 
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đều chỉ do bằng mỗi thế hệ thực tiên tiến và một tầng cấp thật đa số mới đủ sức và trí 
viễn kiến và dũng cảm,  đủ huyết tính ra gánh vác công việc lớn lao của thời đại trao cho. 

 Chỉ có thế hệ thực tiên tiến mới đủ đại biểu được tương lai. 
Chỉ có tầng cấp thật đa số mới đại biểu được dân tộc. 

Tương lai tỏ lộ trong óc mới của thời đại và viễn kiến 
Dân tộc tỏ lộ trong sinh mệnh thưc thể của toàn dân và chính nghĩa của kiến thiết. 

Tiến hóa là làm bằng hai nền tảng điều kiện đó. Cách mạng chỉ tìm được trong hai điều 

kiện đó một nền tảng và đường đi của lịch sử chính trị đúng chắc và tất thắng. 
Thế hệ của thanh niên và tầng cấp 98% của Quốc dân Việt chính là đáy tầng của 

dân tộc Việt .Thanh niên bị giày xéo dứới sức nặng của các thế hệ và quốc dân bị đàn áp 
dứơi xây đắp của các đặc quyền, chỉ có thế hệ ấy với tầng cấp ấy chân chính là đáy tầng 
việt, tức là sức gốc của Việt. 

Làn gió phục hưng dân tộc và thời đại không thổi trên mặt tầng, trái lại, chỉ thổi 
dứoi đáy tầng để cuốn dậy làn sóng đáy. Những gió ấy và sóng ấy duy nhất có lực lượng 

để lật đổ hết thảy những gì trên mặt  
 Làn gió ấy là làn gió Hồn và làn gió Sử. 
          Ở đáy lòng ngừơi, nó là gió Lòng. 

          Sự thống trị của các dị tộc thành lập y cứ trên mặt tầng với sự thỏa hiệp của đặc 
quyền. Mạch máu và tâm hồn của nòi giống vì đó tránh mặt tầng mà trở về đáy gốc.      

 Sự thống trị của dị tộc thành lập trên sự cằn cỗi của nòi giống. Mạch máu và tâm 
hồn của nòi giống vì đó tránh hết cằn cỗi mà chìm xuống đáy rễ để nung đúc lên những 

chồi mới. 
 Làn gió đáy thẩm thấu suốt đáy tầng của dân tộc…. 
 Không có gì réo rắt, nghiến rít bằng làn gió đáy thổi. Nó như thổi hết thảy 5.000 

năm, tất cả những hơi lạnh ngừơi chết và hơi rợn linh hồn của toàn thể thiêng liêng chồng 
chất trên thứ bực của tiến hóa, đem dồn lại mà đánh úp một thế hệ chúng ta. Gió ấy như 

một chiếc roi thép quất chúng ta dậy, đau buốt tới xương tủy thấm tận đáy hồn dân tộc 
và đáy lòng mọi người .Sự phục hưng từ đó mà ra, làn gío ấy tự ở đáy hồn Sử mà thổi, sẽ 
lôi cuốn hết đáy tầng, đoàn kết lại một mặt trận gốc. 

 Những con ngừơi ấy, vì Tổ Quốc Việt. Tổ quốc Việt chỉ là mộ tổ quốc đáng yêu, 
đáng kính, khi tổ quốc Việt chân chính biểu hiện được lẽ sống và lẽ thật, tất cả lý tưởng 

và chính nghĩa. Những con người ấy sẽ thực hiện tự mình, xã hội và dân tộc, bằng tất cả 
những hương hồn và chính khí mà làn gió đáy mang đến cho, tức là nhân cách và danh 
dự.  . 

Làn Gió Đáy thổi  
X.Y Thái Dịch Lý Đông A 

4822 tuổi Việt (1943) 
     Sau khi nghiên cứu kỹ cuộc cách mạng Dân chủ Đáy Tầng của các nhà Lập Quốc Hoa 
Kỳ và quan niệm về cuộc cách mạng Hai Tẩng  3 Mặt cùng đoạn văn hàm súc GIÓ ĐÁY 

nói trên của Lý Đông A chúng ta thấy có sự trùng hợp kỳ diệu tuyệt vời: 
1/ Có sự trùng hợp về Tinh nghĩa của cuộc Cách Mạng:                                                      

-Các nhà lập Quốc Hoa Kỳ thành lập Hiến Pháp trên 10 nguyên lý nền tảng và 9 
mục tiêu ( Xem mục Nền tảng và Mục tiêu của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng 
đã nói  ở trên) 

-  Lý Đông A nói vắn tắt chính xác và hết sức cô đọng khi chủ trương cuộc cách   
     Mạng Hai Tầng (Phá Hoại và Kiến Thiết) và ba Mặt là HƢỚNG THƢỢNG, TOÀN  

     DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ. 
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         2/ Có sự trùng hợp về Nguyên Động Lực và Chủ Lực của Cuộc Cách Mạng: 
- Các nhà Lập Quốc Hoa Kỳ quan niệm cuộc cách Mạng phải hình thành trên nền 

tảng Quần chúng, Quốc Dân hay Toàn Dân, gọi là (Grass Roots Democracy) 
- Nhà sáng thuyết Lý Đông A minh định: Thế hệ của thanh niên và tầng cấp 98% 

của Quốc dân Việt chính là đáy tầng của dân tộc Việt. Thanh niên bị giày xéo dưới 
sức nặng của các thế hệ và quốc dân bị đàn áp dưới xây đắp của các đặc quyền, 
chỉ có thế hệ ấy với tầng cấp ấy chân chính là đáy tầng Việt, tức là sức gốc của 

Việt.. 
- Nhà Sáng thuyết Lý Đông A còn nói rõ hơn về Gió Đáy bắt nguồn từ gió Hồn, Gió 

Sử và Gió Lòng: “Làn gió phục hưng dân tộc và thời đại không thổi trên mặt tầng, 
trái lại, chỉ thổi dứơi đáy tầng để cuốn dậy làn sóng đáy. Những gió ấy và sóng ấy 
duy nhất có lực lượng để lật đổ hết thảy những gì trên mặt  

 Làn gió ấy là làn gió Hồn và làn gió Sử. 
          Ở đáy lòng ngừơi nó là gió Lòng.” 

 
C- Cuộc Cách Mạng Dân chủ Đáy Tầng Kết hợp với Ý Thức Thời đại sẽ tạo ra 
một bình minh mới, một kỷ nguyên mới cho nhân loại ngày mai. 

     Sau biến cố Đông Âu và Đế Quốc Liên Xô sụp đổ, nhân loại càng có dịp chứng kiến 
sức mạnh của quần chúng là vô địch và sức mạnh của quần chúng cũng chính là sức 

mạnh củaÝ Thức Thời Đại. Gần đây nhất, như chúng ta đã và đang chứng kiến các cuộc 
cách mạng lật đổ các nhà độc tài tại Tunisia, Ai Cập, Lybia và Syria tại Trung Đông đều 

khởi xướng từ các làn sóng đáy vùng lên nên báo chí Hoa Kỳ mới gọi là GRASS ROOTS 
PEOPLE MOVEMENT. Như thế, làn sóng cách mạng toàn cầu đang đưa đến một bình minh 
cho khát vọng Tự do và Dân Chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại ngày mai. 

Chúng ta vững tin và không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng 
đang tới sẽ thành công tại Việt Nam hắt tỏa Ánh sáng  tới toàn thể nhân loại. 

 

Vlll-KẾT LUẬN 
  

Sau khi nghiên cứu đối chiếu, khảo sát, chiêm nghiệm và kiểm nghiệm cuộc cách 

mạng Dân Chủ Đáy Tầng tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, chúng ta công nhận rằng cuộc cách 
mạng này xứng đáng là điển mẫu cho các cuộc cách mạng Dân Chủ Tự Do chân chính 
trên thế giới. Nhưng cuộc cách mạng này không phải là tất cả và nó cũng không phải là 

một chủ nghĩa hay một ý thức hệ khép kín có tính cách áp đặt con người. Trên yếu tính 
và bản chất cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng là một Hệ Thống Sinh Động Mở (Open 

living system) –mở rộng và thăng hoa đến vô cùng. 
           Hiện nay các “cuộc cách mạng bị bỏ lỡ”, “các cuộc cách mạng nửa vời tại Á Phi, và 
Trung Đông” nhất là các cuộc “cách mạng bị phản bội” trong các quốc gia dưới ách thống 

trị của cộng sản …Tất cả các cuộc cách mạng này đều phải làm lại và cần  phải 
thay thế bằng cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng. Đây là nhu cầu tiến hóa tất 

yếu tự thân của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta.         
           Nếu Cuộc cách mạng Dân chủ Đáy Tầng của Hoa Kỳ là sự tổng hợp của văn minh 
Hy Lạp, Văn Minh La Mã,Văn Minh Thiên Chúa Giáo và Văn Minh Tây Phương từ cổ đại 

đến hiện đại thì nay cũng chính cuộc cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng đã tạo cơ duyên nối 
kết tư tưởng Tây  Phương và Đông Phương và do chính ngừơi Việt Nam lên tiếng trước hết 

và có hân hạnh tiếp xúc, thẩm thấu, cảm chiêu từ đáy hồn Dân Tộc và thể nghiệm Thời 
Đại. Dân Tộc Việt Nam có trách nhiệm, và sứ mạng hòa điệu nên Văn Minh Văn Hoá nhân 



 

20 Danh  Nghiã Và Nền Tảng  Của  Cuộc Cách  Mạng  Đáy Tầng  –  Chu Tấn                www.vietnamvanhien.net 

 

 

loại và sứ mệnh tiên khởi là góp phần thực hiện và thăng hóa, thăng hoa cuộc Cách Mạng 
Dân Chủ Đáy Tầng trên Qui Mô Toàn Cầu.                 

Sinh mệnh Dân TộcViệt Nam gắn liền với Sinh Mệnh Dân Tộc Hoa Kỳ và Sinh Mệnh Nhân 
Loại../. 

 
                                                                                                          CHU TẤN 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                               
 

 
 
 

 
 

 
  
 


