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Trần Huỳnh Duy Thức
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trần Huỳnh Duy Thức, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966, sống tại phường 13, quận Tân
Bình, TP.Hồ Chí Minh [1]. Ông là một kỹ sư - doanh nhân Việt Nam, nguyên là Tổng Giám
đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI, là một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt
Nam. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam và Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa
ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010 phạt 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân [2]

Mục lục







1 Sáng lập Công ty OCI
2 Hoạt động chính trị
3 Bị bắt và xét xử
4 Dư luận
5 Xem thêm
6 Chú thích

Sáng lập Công ty OCI
Năm 1989 ông tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Thành phố
Hồ Chí Minh, năm 1994 ông cùng ông Lê Thăng Long thành lập Công ty tin học Duy Việt tại
Hà Nội[3]
Tiếp đó, năm 2000 ông sáng lập nên Công ty dịch vụ điện thoại internet OCI, có thời kỳ công
ty được coi là điểm sáng trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, có nhiều bước đột
phá, mở rộng đầu tư sang các nước trong khu vực và sang cả Hoa Kỳ. Là một doanh nhân
thành đạt tại Việt Nam, ông cũng nổi bật với các ý kiến phê bình những rào cản từ phía các
cơ quan quản lý viễn thông đối với sự phát triển của ngành công nghệ cao này[4]

Hoạt động chính trị
Năm 2005, ông cùng một số nhân vật như Lê Thăng Long lập ra Nhóm nghiên cứu Chấn
thông qua việc nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
Từ đầu tháng 11 năm 2008, ông lập hai Blog trên mạng internet: Change We Need và Trần
Ðông Chấn xuất hiện nhiều bài viết và bình luận về lãnh đạo cũng như nền chính trị Việt
Nam, với tổng cộng khoảng 49 bài viết. Thông tin ở đây được một số hãng thông tấn quốc tế
đăng lại[5].
Tháng 3 năm 2009, ông đi Phuket, Thái Lan. Tại đây ông gặp một số nhân vật bất đồng chính
kiến khác, cùng họ thành lập các tổ chức chính trị nhằm thay thế Đảng cộng sản Việt Nam
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khi xảy ra biến cố chính trị trong tương lai, về nước ông đã thành lập Đảng xã hội Việt
Nam[6].
Sau khi về nước, ông cùng với ông Lê Công Định, Nguyễn Sĩ Bình hợp tác viết cuốn sách
Con đường nước Việt, trong đó Lê Công Định viết phần cải cách Tư pháp, Nguyễn Sĩ Bình
viết về phần cải cách Xã hội, còn ông viết về phần cải cách Kinh tế[7]

Bị bắt và xét xử
Ông chính thức bị chính quyền Việt Nam bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với tội danh ban
đầu là trộm cắp cước điện thoại, sau đó với các cáo buộc hoạt động chính trị nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân. Cùng với một số nhân vật như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê
Thăng Long bị tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm
2010, riêng cá nhân ông bị tuyên án 16 năm tù giam[8]

Dư luận
Việc chính quyền Việt Nam bắt và đưa ra tuyên án đối với ông cũng như các nhân vật trên
vào ngày 20 tháng 01 năm 2010, đã bị các quốc gia phương tây như Anh, Hoa Kỳ và Liên
minh Châu Âu lên tiếng phản đối. Bộ ngoại giao Anh ra thông cáo và bày tỏ quan ngại Không
thể cầm tù bất kỳ ai vì người đó bày tỏ quan điểm của mình một cách hòa bình, Còn đại diện
của Hoa Kỳ ra thông cáo Chúng tôi cũng quan ngại về việc tiến hành phiên toà rõ ràng đã
thiếu trình tự chuẩn mực, các bản án đã "đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp
Quốc, việc kết tội này cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng đối với cam kết của Việt Nam
về nền pháp trị và cải cách[9]
Ngoài ra, Tổ chức ân xá quốc tế cũng ra thông cáo với việc bắt và tuyên án này là Những
người này đáng ra không bao giờ nên bị bắt chứ đừng nói là bị buộc tội và nhận án tù, phiên
tòa rõ ràng là sự nhạo báng công lý[10]
Theo lời thân nhân của ông, ông đã bị nhục hình và bức cung trong quá trình cơ quan an ninh
điều tra lấy lời khai[11]. Theo luật sư Lê Trần Luật thì việc xử ông Trần Huỳnh Duy Thức 16
năm tù là một sự trả thù của chế độ cộng sản Việt Nam đổi với những người hoạt động trí
thức [12].

Xem thêm





Lê Công Định
Nguyễn Tiến Trung
Lê Thăng Long
Nguyễn Sỹ Bình

Chú thích
1. ^
http://74.125.153.132/search?q=cache:FKUp2fgwtnkJ:home.vnn.vn/_loi_thu_toi_cua_tran_h
uynh_duy_thuc__nguyen_tien_trung__le_cong_dinh____-251658240-612183495-
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3.
4.
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7.
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9.
10.
11.
12.

0+Tr%E1%BA%A7n+Hu%E1%BB%B3nh+Duy+Th%E1%BB%A9c+sinh+n%C4%83m&c
d=9&hl=vi&ct=clnk&gl=vn
^ http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=359626&ChannelID=6
^ http://antg.cand.com.vn/vi-vn/vuan/2009/7/69822.cand
^ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090616_tranhuynhduythuc.shtml
^ http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=155119&sub=67&top=40
^ http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/6/114959.cand
^ http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/6/114959.cand
^ http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=359626&ChannelID=6
^ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100121_trial_reax.shtml
^ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100121_hrw_amnesty_intl_reax.shtml
^ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100120_duythuc_trial.shtml
^ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100127_luat_su_letranluat.shtml

Nguồn:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Hu%E1%BB%B3nh_Duy_Th%E1%BB%A9c
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PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
MỤC TIÊU
Mục tiêu tối thượng của phong trào Con đường Việt Nam là làm cho Quyền Con người được
tôn trọng và bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân được tôn trọng và có thể
tự tin sử dụng đầy đủ trên thực tế mọi quyền công dân của mình để làm chủ đất nước và làm
giàu chính đáng cho mình. Chỉ có như vậy Việt Nam mới có được một nền tảng chính trị thực
sự lấy dân làm gốc không thể thiếu để phát triển bền vững thành một quốc gia dân chủ và
thịnh vượng với một nền văn minh mang bản sắc Lạc Hồng, đóng góp cho hòa bình thế giới
và được thế giới kính phục.
Phong trào Con đường Việt Nam tranh đấu cho sự phát triển của đất nước theo tiến trình
thuận theo quy luật khách quan tất yếu:
Tự tin -> Dân chủ -> Công bằng -> Thịnh vượng -> Văn minh
Phong trào Con đường Việt Nam đấu tranh chống lại mọi tác nhân thúc đẩy quá trình làm cho
đất nước chậm tiến và bất ổn như dưới đây, đối nghịch với tiến trình trên:
Sợ hãi -> Cường quyền -> Tham nhũng -> Nghèo nàn -> Lạc hậu

QUAN ĐIỂM
Phong trào Con đường Việt Nam ủng hộ sự thay đổi từng bước theo quy luật phát triển khách
quan dựa trên nền tảng là sự tăng cường ý thức làm chủ đất nước của nhân dân và tôn trọng
nhân dân. Nhờ vậy sự thay đổi này tuy là từng bước nhưng nhanh và bền vững.
Phong trào Con đường Việt Nam phản đối những sự thay đổi mang tính cách mạng loại trừ
và mọi sự áp đặt từ trên xuống mà không thông qua sự thuyết phục nhân dân vì kiểu thay đổi
này có thể lóe sáng nhưng mau chóng bất ổn và dẫn đến sụp đổ, gây tác hại lặp đi lặp lại cho
nhân dân.
PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐỘNG
Phong trào Con đường Việt Nam truyền bá cho nhân dân hiểu rõ các quyền con người của
mình và vận động nhân dân tự tin, chủ động sử dụng tối đa các quyền đó theo tinh thần và
nguyên tắc Quyền Con người trong nhà nước pháp quyền.
Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải bảo vệ hiệu
quả việc thực hiện các quyền con người cho nhân dân theo đúng trách nhiệm của nhà nước
pháp quyền đã được hiến định và phải đảm bảo mọi điều kiện thực tế cho nhân dân phát huy
tối đa quyền làm chủ đất nước của mình.
Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi trách nhiệm và tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng
quốc tế trong công cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì tự do và những quyền cơ bản
của con người, vì nhân phẩm và vì hòa bình thế giới theo đúng sứ mạng được kêu gọi trong
Hiến chương Liên Hiệp Quốc và tinh thần của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con
người.
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Phong trào Con đường Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp và các công cụ pháp lý trong
nước lẫn quốc tế để bảo vệ những hoạt động chính đáng của mình và của nhân dân.
TÔN CHỈ
Phong trào Con đường Việt Nam xác định 3 nguyên tắc định hướng sau:
- Công khai, dứt khoát nhưng ôn hòa, hợp lý.
- Ôn hòa nhưng cương quyết.
- Quyết liệt nhưng đối thoại.
CƯƠNG LĨNH
Phong trào Con đường Việt Nam không tranh đấu vì bất kỳ chủ thuyết chính trị hay tư tưởng
chủ nghĩa nào, vốn chỉ là những quan điểm chủ quan của con người – tức nhân sinh quan nên
thường mau chóng thay đổi theo thời gian.
Phong trào Con đường Việt Nam chỉ tranh đấu cho các giá trị thuộc về các quy luật khách
quan của Tạo hóa và các giá trị phổ quát đã được nhân loại thực chứng và thừa nhận phổ
biến. Những giá trị này còn gọi là vũ trụ quan và bất biến hoặc rất ít thay đổi theo thời gian.
Chẳng hạn như đối với phạm trù công bằng, phong trào Con đường Việt Nam chỉ tranh đấu
để quyền con người của từng cá nhân phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng, không phân
biệt màu da, sắc tộc, giới tính, xuất thân và đặc biệt là càng không được phân biệt tôn giáo,
quan điểm chính trị, v.v… của họ. Nói chung là không được phân biệt bởi bất kỳ yếu tố nào
thuộc về con người kể cả sản phẩm tinh thần của họ vì đây là quy luật của Tạo hóa bình đẳng
như nhau cho bất kỳ ai là con người mà khi tuân thủ đúng thì con người sẽ có tự do, xã hội sẽ
dân chủ, công bằng, thịnh vượng và văn minh. Đó chính là sự công bằng tuyệt đối của Tạo
hóa dành cho con người, tương tự như ai cũng có 24 giờ/ngày như nhau vậy. Ai tận dụng tốt
các quyền con người và thời gian mà mình có không hơn người khác thì người đó sẽ vượt lên.
Đó chính là sự công bằng cơ bản của xã hội. Quy luật này sẽ tự điều tiết sự vận động của mỗi
người đến trạng thái xã hội cân bằng và công bằng phổ biến theo những quan điểm của đa số
thể hiện qua các đạo luật. Trạng thái này sẽ luôn thay đổi theo đà phát triển và tiến bộ của xã
hội ngày một tốt hơn, văn minh hơn. Quan điểm về công bằng phổ biến thường được xây
dựng trong các cương lĩnh tranh cử của các chính đảng để thuyết phục người dân của họ.
Phong trào Con đường Việt Nam không tranh đấu cho các quan điểm này nhưng sẽ chống lại
mọi sự áp đặt quan điểm chủ quan về công bằng từ trên xuống vì công bằng chỉ có thể hình
thành từ dưới lên theo quy luật khách quan như trên.
Nói một cách khác, phong trào Con đường Việt Nam tranh đấu cho những cách thức quản lý
và phát triển đất nước dựa trên quy luật khách quan và hợp lòng dân, theo xu thế tiến bộ phổ
quát, hòa bình của nhân loại bất chấp các quan điểm chuẩn tắc khác nhau về chính trị, kinh tế,
xã hội, văn hóa, v.v… của bất kỳ chính đảng cầm quyền nào.
KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC
Phong trào Con đường Việt Nam là hội của những người tự nguyện cùng phấn đấu vì mục
tiêu của nó theo quan điểm, phương thức hành động, tôn chỉ và cương lĩnh của nó.
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Phong trào Con đường Việt Nam không phải là một đảng chính trị hoạt động nhằm tìm kiếm
nhiệm kỳ cầm quyền tại Việt Nam nhưng sẽ ủng hộ bất kỳ chính đảng có chính sách thuận
quy luật và hợp lòng dân, và ngược lại sẽ phản đối bất cứ chính sách của bất kỳ chính đảng
nào đi ngược lại nguyên tắc này.
Do vậy những người tham gia khởi xướng, sáng lập, ban quản trị của phong trào Con đường
Việt Nam chỉ bằng tư cách cá nhân của mình chứ không bằng sự đại diện cho bất kỳ đảng
phái hay tổ chức chính trị nào, dù rằng họ có thể đã và đang là thành viên của các chính đảng
hoặc tổ chức khác nhau.
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Phong trào Con đường Việt Nam sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền
hội họp, lập hội, biểu tình của công dân Việt Nam được Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ tại điều 69 theo nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền
cũng đã được hiến định.
Tới hiện nay, Quốc hội chưa ban hành bất kỳ luật nào để hạn chế bất kỳ phạm vi nào của các
quyền này. Do vậy, các hoạt động sử dụng các quyền này nhằm mục tiêu của phong trào Con
đường Việt Nam không vi phạm điều luật nào.
Việt Nam là nước thành viên của Liên Hiệp Quốc nên phải có trách nhiệm bảo vệ quyền con
người cho công dân Việt Nam bằng nhà nước pháp quyền theo đúng nguyên tắc của Tuyên
ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người của Liên Hiệp Quốc.
Hơn nữa, về pháp lý Việt Nam đã cụ thể hóa cam kết trách nhiệm này bằng việc gia nhập 2
Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn
hóa từ 24/9/1982.
Do vậy, những điều trên cung cấp cơ sở pháp lý cho nguyên tắc: người dân Việt Nam có
quyền làm bất cứ điều gì mà không bị phạm luật nếu chưa có luật để hạn chế điều đó. Đây
cũng chính là nguyên tắc Quyền con người trong nhà nước Pháp quyền vốn đã được thừa
nhận là một giá trị phổ quát của nhân loại mà các quốc gia tiến bộ có quan hệ đối tác chiến
lược với Việt Nam như Đức đang thúc đẩy thành giá trị thực tế cho nhân dân Việt Nam.

Nguồn: http://movementcdvn.wordpress.com/home/
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Phong trào Con đường Việt Nam

THƯ GI I TR NH C A LÊ TH NG LONG VỀ B N
TH N VÀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Thưa quý vị và các bạn !
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ Phong trào Con đường Việt
Nam rất nhiều. Các bạn đã giúp cho những hạt giống đầu tiên của Phong trào nảy mầm.
Nhưng tôi cũng thật lòng cảm ơn những người đã chỉ trích những thiếu sót của cá nhân tôi và
việc điều hành hoạt động của Phong trào trong 10 ngày vừa qua. Quý vị đã giúp điều chỉnh
các yếu kém để những mầm sống đầu tiên của Phong trào có được một môi trường phát triển
tốt đẹp.
Mấy ngày qua có nhiều người gửi mail đến động viên an ủi tôi, nói tôi đừng buồn trước
những mặt trái của dân chủ. Nhưng tôi nói thật là tôi cảm thấy vui vì lần đầu tiên tôi được
tham gia các hoạt động chính trị – xã hội một cách dân chủ như vậy. Tôi cũng không xem
những chỉ trích gay gắt đối với cá nhân mình trước công luận là mặt trái của dân chủ. Tôi
thấy rằng sự khen chê, ủng hộ hay phản đối là một sự tồn tại cần thiết trong một xã hội dân
chủ để giúp con người tự điều chỉnh mình đến một trạng thái cân bằng tốt hơn. Cho dù là có
nhiều những ý kiến cả khen lẫn chê đều chưa chính xác, nhưng trách nhiệm này đối với tình
trạng này thuộc về những đối tượng mà công chúng hướng đến. Nếu những đối tượng này
cung cấp đủ thông tin cho công chúng thì sẽ giảm thiểu những ý kiến thiếu chính xác. Do vậy
tôi nhận trách nhiệm về các vấn đề gây ra bởi việc thiếu thông tin liên quan đến việc phát
động Phong trào Con đường Việt Nam. Nên tôi viết thư này giải trình trước công luận.
Thứ nhất, về tư cách đại diện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức và anh Lê Công Định đứng
tên phát động Phong trào. Tôi xin khẳng định lại trước công chúng rằng cả ba anh em chúng
tôi Thức – Long – Định đã thống nhất hình thành nên một Phong trào mang tên “Con
đường Việt Nam” từ cuối năm 2008 đến trước khi bị bắt vào tháng 05,06 năm 2009, chúng
tôi đã chuẩn bị được rất nhiều tài liệu cho Phong trào. Ngày 11/05/2010, tại phiên tòa phúc
thẩm, đến trước phần bào chữa của luật sư tôi vẫn khẳng định mình vô tội. Trong lúc đó,
đánh giá tình hình thì chúng tôi thấy rằng việc kháng án giảm bớt số năm tù của anh Định
không có khả năng gì đạt được. Trong lúc các luật sư đang bào chữa thì anh Định nói với tôi
và anh Thức rằng nên “xin khoan hồng” để rút ngắn thời gian tù nhằm sớm đưa Phong trào
Con đường Việt Nam vào hoạt động. Anh Thức cũng đồng ý và khuyên tôi hãy cố gắng chịu
đựng. Khi đến phiên tự bào chữa của tôi, thẩm phán hỏi tôi có nhận thấy tội của mình và xin
khoan hồng không. Tôi đã trả lời là “tôi nhận lỗi thiếu sót và xin khoan hồng”. Trong giờ
giải lao chờ nghị án, anh Thức và anh Định động viên tôi hãy nhẫn nhịn trong thời gian ở tù
để tiếp tục được giảm án để có thể đưa Phong trào ra hoạt động sớm nhất. Đây thật sự là một
sự chịu đựng không dễ dàng.
Sau phiên xử, chờ gần 02 tháng, vào ngày 07/07/2010 cả ba chúng tôi bị đưa đi thụ án tại
phân trại số 01, Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Chúng tôi ở chung một buồng trong một khu
riêng biệt. Chúng tôi đã có hơn một tháng trước khi anh Định chuyển về Trại giam Chí Hòa
(vào ngày 10/08/2010) để trao đổi về việc tôi sẽ phát động Phong trào thay mặt cho hai
người còn lại. Tôi và anh Định phải cố gắng để ra tù sớm nhất dù phải ở trong nước hay nước
ngoài. Có ý kiến cho rằng sao tôi không có giấy viết tay ủy quyền của anh Thức và anh Định.
Xin thưa rằng giấy tờ ra vào trại giam đều bị kiểm soát gắt gao, mà nếu những giấy ủy quyền
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ấy bị phát hiện thì làm sao Phong trào có thể ra đời được nữa. Sự thật sẽ luôn là sự thật và tôi
tin sự thành thật của tôi sẽ được chứng thực. Rất may là mới đây bác Trần Văn Huỳnh đã
chính thức khẳng định đúng điều này.
Cũng có ý kiến hỏi tôi rằng việc tôi phát động Phong trào như thế có làm ảnh hưởng đến việc
ra tù sớm của anh Định và anh Thức không. Xin khẳng định là việc ra đời được Phong trào
là ưu tiên số một của cả ba anh em chúng tôi nên không ai tính toán đến việc ảnh hưởng đến
thời hạn tù. Nhưng tôi tin rằng việc làm cho Phong trào lớn mạnh sẽ góp phần đưa hai người
bạn chí cốt của tôi sớm trở về trong vinh quang. Chúng tôi không chỉ cùng phấn đấu chung
cho một mục đích mà còn chia sẻ nhau từng chén cơm manh áo trong tù. Do vậy tôi cũng sẽ
cố gắng bằng mọi cách để các anh về sớm.
Thứ hai là việc tôi công khai danh sách những người được mời tham gia sáng lập Phong trào
Con đường Việt Nam . Trước hết tôi xin nói rõ nguyên tắc đầu tiên trong tôn chỉ của Phong
trào là CÔNG KHAI. Công khai không chỉ là một yêu cầu bắt buộc của các hoạt động dân
chủ mà còn là cách để bảo vệ sự an toàn cho những người tham gia sáng lập Phong trào .
Công khai không chỉ là cách để công chúng giám sát các hoạt động chính trị, xã hội mà còn
là môi trường để những người tham gia các hoạt động đó tự điều chỉnh mình một cách tốt
nhất.
Đã một lần trải qua bị điều tra trong một vụ án an ninh quốc gia, tôi thấu rõ những nguy hại
của việc sử dụng quyền bảo vệ sự riêng tư của công dân được Hiến pháp bảo vệ. Việc này đã
bị biến thành những chứng cứ và lý luận quy là chúng tôi có hoạt động bí mật với mưu đồ
đen tối. Đã có rất nhiều người chẳng liên quan gì đến hoạt động của chúng tôi đã bị mời thẩm
vấn liên tục chỉ vì chúng tôi có nhắc đến họ khi trao đổi với nhau. Trong đó đã có những lời
khai không đúng sự thật mà tôi nghĩ là do sức ép hoặc do sợ. Khi bị thẩm vấn người ta sẽ bị
nghe nói rằng người này đã nói thế này, người kia đã nói thế khác mà không hề biết được có
đúng là có người đã nói như vậy hay không. Nhiều lúc cũng vì muốn yên thân mà họ đã phải
chấp nhận những lời khai không đúng. Do vậy, nếu lần này tôi gửi thư riêng rẽ đến từng
người mời họ tham gia sáng lập Phong trào thì họ có thể sẽ bị rơi vào trường hợp như trên.
Việc tôi gửi đồng loạt đến nhiều người và công khai nội dung và danh sách người được mời
sẽ ngăn cản sự bóp méo nội dung của nó. Trong các phản ứng gay gắt về việc này, có người
đã viết rằng: Xin hãy xem cho rõ, đây là danh sách mời tham gia chứ không phải là danh
sách những người sẽ tham gia hoặc sẽ nhận lời. Nếu tôi mời và trao đổi riêng với những
người này thì chắc sự việc sẽ không dừng lại ở đây.
Tuy nhiên, tôi đã không lường hết được những vấn đề do việc công khai trên gây ra, dẫn đến
việc phản ứng gay gắt của một số người về cách làm này. Nhân đây tôi xin được xin lỗi các
việc này về sự phiền toái đã gây ra cho quý vị. Nhưng tôi cũng xin nói rõ rằng danh sách mà
tôi mời dựa trên đánh giá của tôi và các đồng sự tin rằng những người được mời sẵn sàng
chia sẻ mục đích và việc làm của Phong trào Con đường Việt Nam thông qua nhận thức của
chúng tôi từ những gì mà họ thể hiện trước công chúng. Nhưng rõ ràng là chúng tôi đã thiếu
sót mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thể nhận ra những thiếu sót này nếu không công khai hóa
việc làm của mình.
Việc đưa các hoạt động của Phong trào ra công khai còn xuất phát từ một quan điểm là:
Phong trào là một hoạt động chính trị – xã hội của quần chúng nên người dân phải được
tham dự ngay từ trong quá trình thành lập nó. Chúng tôi phản đối cách làm theo kiểu thỏa
thuận trong hậu trường rồi đem nội dung thỏa thuận ra công bố trước dân chúng. Nếu quý vị
và các bạn đọc kỹ các tài liệu của Phong trào Con đường Việt Nam thì sẽ nhận ra rằng
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Phong trào tranh đấu cho việc người dân phải can dự vào các hoạt động và quyết định về
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của đất nước ngay từ lúc chúng bắt đầu cho đến khi kết
thúc. Chúng tôi luôn tin vào trí khôn quy ước của đại chúng (conventional wisdom), nếu
người dân được công khai để có đủ những thông tin cần thiết thì kết quả cuối cùng sẽ xác lập
ở một trạng thái tốt nhất cho dù có rất nhiều xu hướng khác nhau, trái chiều nhau. Sự thỏa
hiệp, tức là những thỏa thuận trong hậu trường mà không có sự giám sát của dân chúng thì
không phải lúc nào cũng tốt, mà đa phần tạo ra những kết quả đi ngược lại nguyện vọng của
người dân.
Việc công khai tất cả các hoạt động của Phong trào rõ ràng là đã tạo ra nhiều xu hướng dư
luận khác nhau, trái ngược nhau. Điều này là rất cần thiết để chúng tôi điều chỉnh cách thức
hoạt động của mình để cuối cùng sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng nhiều nhất. Chúng
tôi cho rằng không ai, dù có tài giỏi đến đâu, lại có thể tiên liệu được hết những tâm tư
nguyện vọng của người dân mà xây dựng nên những sách lược phù hợp. Chỉ có cách công
khai thì mọi thứ mới có thể bộc lộ ra hết được, kể cả những yếu kém của những người quản
trị điều hành như tôi.
Chúng tôi đang nghiên cứu mọi ý kiến của công luận sau 09 ngày phát động Phong trào để
điều chỉnh cách thức của mình tốt hơn, kể cả cách thức sáng lập, tham gia và ủng hộ, và cả về
mục tiêu, tôn chỉ, phương thức hoạt động của Phong trào . Do vậy tôi mong tiếp tục nhận
được những ý kiến góp ý, chỉ trích cho những vấn đề trên để chúng tôi có thể hoàn thiện được
Phong trào một cách tốt nhất, phù hợp với đa số công chúng.
Có những nghi ngại cho rằng Phong trào Con đường Việt Nam là cái bẫy, là cách để đảng
Cộng sản Việt Nam hạ cánh an toàn thì tôi nghĩ rằng những phân tích của công luận đã làm
sáng tỏ là không phải như thế. Đây là sự thật và tôi cũng sẽ có giải trình rõ ràng trước công
luận vào lần khác. Vì thời gian và nguồn lực có hạn nên chúng tôi không thể đáp ứng ngay
mọi yêu cầu giải trình cùng một lúc. Xin mọi người thông cảm.
Cuối cùng tôi xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phong trào và mong tiếp tục nhận
được các ý kiến đóng góp của các bạn để việc thành lập, quản trị điều hành các hoạt động của
Phong trào sẽ được hình thành theo cách mà đa số các bạn muốn, chứ không phải theo ý chủ
quan của những người khởi xướng hay sáng lập. Tôi cam kết nguyên tắc này trước công luận.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Kính chào trân trọng.
Người đồng sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam
Lê Thăng Long
Nguồn: http://movementcdvn.wordpress.com/2012/06/20/than-phu-cua-tran-huynh-duy-thucnoi-ve-phong-trao-con-duong-viet-nam/
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Lịch sử hình thành phong trào
Con Đường Việt Nam
Đăng bởi Admin vào Mon, 07/02/2012 - 15:14.

- Tháng 12/2003, bộ Bưu chính Viễn thông và bộ Thương mại ngăn chặn chương trình
khuyến mại hợp pháp của công ty cổ phần Internet Một kết nối (OCI) cho khách hàng gọi
miễn phí điện thoại internet đến 20 quốc gia. Công ty OCI đã cương quyết bảo về việc làm
đúng đắn của mình và quyền lợi của khách hàng. Kết quả vụ tranh chấp này là 2 cơ quan trên
không đủ cơ sở pháp lý để buộc công ty OCI dừng chương trình này.
Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam chủ động làm mà không cần
phải xin phép những việc mà luật không hạn chế. Đây chính là tinh thần của pháp quyền.
Chính sự kiện này cũng đã kết nối bộ ba Trần Huỳnh Duy Thức (Tổng giám đốc công ty EIS,
công ty mẹ của công ty OCI), Lê Thăng Long (chủ tịch HĐQT công ty OCI) và Lê Công
Định (luật sư đã tư vấn bảo vệ pháp lý cho OCI trong vụ tranh chấp trên).
Từ đây ba người cùng quyết tâm tranh đấu cho tinh thần pháp quyền tại Việt Nam.
- Khoảng tháng 3/2004, ba người thống nhất thành lập một nhóm nghiên cứu mà sau này gọi
là nhóm nghiên cứu Chấn để tìm ra những con đường chấn chỉnh, canh tân đất nước. Quyết
định này ra đời sau kết luận từ những khảo sát thực tế cho thấy không có cách gì áp dụng
được tinh thần pháp quyền trong môi trường chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam vào lúc
đó, dù rằng nó đã được hiến định từ năm 2001. Không có cách gì để vượt qua những rào cản
hành chính và tư pháp hiệu quả hơn phong bì, thậm chí còn phải đi bằng đầu gối. Do vậy cần
phải có biện pháp cải cách toàn diện.
- Tháng 1/2006: sau gần 2 năm nghiên cứu nghiêm túc, nhóm nghiên cứu Chấn đưa ra một
bản đánh giá toàn diện các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Vấn đề nổi bật từ
bản đánh giá này là dự báo sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ nổ ra không quá 2 năm
nữa (tức sẽ rơi vào đầu 2008) nếu không có sự chấn chỉnh ngay lập tức vào đầu năm 2006.
Nếu không có những biện pháp đúng đắn thì cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài trên 5 năm nữa và
dẫn theo những khủng hoảng xã hội, chính trị trầm trọng, làm cuộc sống của nhân dân khó
khăn và đất nước bị lệ thuộc.
Tóm tắt của bản đánh giá này được viết thành bài "Khủng hoảng kinh tế - Nguy cơ và cơ hội"
và đã được gửi đến một số người có thẩm quyền trong đầu năm 2006, nhưng không nhận
được sự quan tâm cần thiết. Trong khi đó tình hình kinh tế đã diễn biến đúng như những gì đã
dự đoán - cuộc khủng hoảng kinh tế đã nổ ra vào đúng đầu năm 2008 và đã bước qua năm
thứ 5 nhưng vẫn chưa phải là điểm kết thúc.
- Giữa năm 2006: Nhóm nghiên cứu Chấn quyết định tập trung cảnh báo những nguy cơ của
đất nước. Anh Trần Huỳnh Duy Thức và anh Lê Công Định tập trung viết bài đăng trên các
báo trong và ngoài nước. Anh Lê Thăng Long tăng cường quan hệ với giới trí thức và nhà
báo để cảnh báo những nguy cơ của đất nước.
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Song song với việc cảnh báo, nhóm nghiên cứu Chấn tập trung nghiên cứu để tìm ra cách
thức, con đường phát triển đất nước một cách tốt nhất.
Cũng trong thời gian này, nhóm nghiên cứu Chấn công bố bài thơ Tuyên ngôn Lạc Hồng do
anh Trần Huỳnh Duy Thức sáng tác để thể hiện khát vọng mà công việc của nhóm hướng
đến:
Nam quốc Mộc tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao

- Tháng 1/2007 anh Lê Thăng Long và anh Lê Công Định quyết định ứng cử đại biểu quốc
hội khóa XII với hy vọng nếu trúng cử sẽ có thể cảnh báo và thức tỉnh tốt hơn những nguy cơ
của đất nước. Nhưng cả 2 đều không thành công.
- Tháng 4/2007, anh Trần Huỳnh Duy Thức cho ra đời blog Trần Đông Chấn để đăng tải rộng
rãi những bài viết phân tích về kinh tế, chính trị, xã hội nhằm cảnh báo những nguy cơ của
đất nước và đã nhận được sự đánh giá rất cao của công chúng.
- Đầu năm 2008, nhóm nghiên cứu Chấn quyết định viết quyển sách Con đường Việt Nam do
anh Trần Huỳnh Duy Thức đứng đầu và chịu trách nhiệm phần sách lược kinh tế, anh Lê
Công Định chịu trách nhiệm phần cải cách pháp luật, anh Lê Thăng Long chịu trách nhiệm
phần Biển Đông. Dự định mời giáo sư Hoàng Tụy phụ trách phần giáo dục. Vấn đề Tây
Nguyên đang tìm người. Quyển sách này là sự đúc kết kết quả nghiên cứu để tìm ra những
cách thức, con đường phát triển đất nước một cách tốt nhất như đã nói trên.
- Tháng 11/2008, anh Thức, anh Định, anh Long thống nhất rằng cần phải hình thành một
phong trào sau khi đã hoàn tất và công bố quyển sách Con đường Việt Nam để thúc đẩy quan
điểm phát triển và các sách lược của nó để nhân dân ủng hộ rộng rãi, hỗ trợ cho chính quyền
vượt qua được khủng hoảng để giảm thiểu sự khốn khó của người dân và sự lệ thuộc của đất
nước. Nhóm nghiên cứu Chấn nhận định rằng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2009 mà
Chính phủ và Quốc hội vừa thông qua sẽ làm cho nền kinh tế không thể còn có thể cứu vãn
được nữa từ năm 2010 trở đi, vì thế cả ba hạ quyết tâm sẽ hoàn thành quyển sách không chậm
hơn cuối quý 2/2009. Do vậy cần thêm người cộng tác.
- Tháng 1/2009, theo như đã thống nhất, anh Long thành lập phong trào Chấn hưng nước Việt
để làm tiền đề chuẩn bị cho phong trào nói trên.
- Tháng 3/2009, anh Thức và anh Định cùng đi Phuket-Thailand trao đổi với ông Nguyễn Sỹ
Bình (lãnh đạo của đảng Dân chủ Việt Nam) để trao đổi về việc viết quyển sách Con đường
Việt Nam.
- Tháng 4/2009, xảy ra vụ tranh chấp giữa Sở Thông tin Truyền thông Tp.HCM và công ty
OCI về việc công ty OCI kinh doanh điện thoại internet phone-to-phone tại Mỹ, Úc và
Canada. Sự việc thuần túy hành chính và dân sự này bị đe dọa hình sự hóa. Linh cảm sẽ bị
bắt nên anh Thức, anh Định, anh Long thống nhất cách ứng xử để cho thấy hệ thống tư pháp
với chuẩn mực "đúng người, đúng tội" thực ra là "kiểu gì cũng có tội" dù nhận tội hay không.
Anh Thức và anh Long đề nghị anh Định nếu bị bắt hãy "nhận tội" để cho thấy các tội đó có
13

Trần Huỳnh Duy Thức & Con Đường Việt Nam – Nam Phong

www.vietnamvanhien.net

được là do hệ thống luật pháp tạo ra cho con người khi họ sử dụng các quyền con người căn
bản của họ vì khát vọng chính đáng và tự nhiên của họ. Đồng thời "nhận tội" để anh Định có
thể về sớm tiếp tục những gì nhóm nghiên cứu Chấn còn dang dở.
- Từ 24/5 đến 13/6/2009 anh Thức, anh Long, anh Định lần lượt bị bắt. Sau đó là đến anh
Nguyễn Tiến Trung và trung tá Trần Anh Kim. Thông tin ban đầu đưa ra khi bắt anh Thức là
"trộm cước viễn thông" nhưng vụ án cuối cùng được đưa ra xét xử với tội danh "lật đổ chính
quyền nhân dân" theo điều 79 BLHS.
- 20/1/2010 xét xử sơ thẩm vụ án này. Anh Thức và anh Long bác bỏ toàn bộ cáo trạng nên
nhận 16 năm và 5 năm tù cộng với 5 năm và 3 năm quản chế . Anh Định nhận 5 năm tù và 3
năm quản chế.
- 11/5/2010 xét xử phúc thẩm. Trong lúc giải lao, anh Thức và anh Định đề nghị anh Long
"xin khoan hồng" vào giờ chót để được giảm bớt thời gian tù để sớm về tiếp tục những gì bộ
ba đã định. Kết quả anh Thức giữ nguyên mức án vì cương quyết khẳng định những gì mình
làm là không có tội. Anh Long được giảm 18 tháng tù. Anh Định cũng bị giữ nguyên vì
"không có tình tiết gì mới".
- 7/7/2010: bộ ba cùng được chuyển đến trại giam Xuân Lộc (Z30A) Đồng Nai để thi hành án
tù, cùng ở chung 1 phòng. Cả 3 người cùng tái khẳng định sẽ quyết tâm đi đến cùng "Con
đường Việt Nam". Anh Định được đề nghị nên chọn phương án sớm ra nước ngoài để hoạt
động. Anh Long sẽ tiếp tục "xin khoan hồng" để được tiếp tục giảm án để về sớm nhất và ở
trong nước để hoạt động. Anh Thức tiếp tục kiên định để khẳng định sự đúng đắn và chính
nghĩa của việc làm của mọi người.
Anh Long về sẽ phát động một phong trào đã dự định trước khi bị bắt, đặt tên là phong trào
Con đường Việt Nam, dựa trên nguyên tắc Quyền Con người trong nhà nước pháp quyền mà
quyển sách Con đường Việt Nam đã nghiên cứu và trình bày. Phong trào sẽ kêu gọi xây dựng
và ủng hộ Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.
- 10/8/2010: anh Định bị chuyển đi trại giam Chí Hòa.
- 31/8/2011: anh Thức ký tên vào một bức thư kèm một tài liệu dày 43 trang viết tay, đề nghị
ban giám thị trại giam Xuân Lộc chuyển đến cho các ông Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Thủ
tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bức thư này đề nghị
chính quyền cần ủng hộ cho sự ra đời phong trào Con đường Việt Nam nhằm giúp đất nước
mau chóng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội, chính trị.
- 04/6/2012 anh Long ra tù.
- Ngày 10/6/2012 anh Long thay mặt ba người khởi xướng chính thức phát động phong trào
Con đường Việt Nam đến công chúng. Xem Mục tiêu, Quan điểm, Phương thức hành động,
Tôn chỉ, Cương lĩnh, Nguyên tắc tổ chức và Cơ sở pháp lý của phong trào Con đường Việt
Nam tại đây!
Nguồn: http://conduongvietnam.org
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TH N PHỤ C A TRẦN HUỲNH DUY THỨC NÓI VỀ
PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Như một nhân duyên mà cả ba người khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam tôi đều có
quan hệ và biết rất rõ về họ. Người đầu tiên là Trần Huỳnh Duy Thức, con trai tôi. Người thứ
hai là Lê Thăng Long, vừa là bạn thân từ hồi học đại học của Thức vừa là đồng nghiệp với tôi
trong gần 10 năm khi tôi làm cộng tác viên dịch thuật cho công ty mà Long điều hành. Người
thứ ba là Lê Công Định, cựu học sinh trường Phổ thông trung học Hoàng Hoa Thám (Quận
Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh) – nơi tôi đã dạy học gần 10 năm, dù không trực tiếp học lớp
tôi dạy nhưng Định vẫn gọi tôi là thầy. Trong quãng thời gian mấy thập kỷ làm cha, làm thầy
và làm đồng nghiệp tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và tự hào như lúc này.
Dù sẽ còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Phong trào Con
đường Việt Nam sẽ thành công, đạt được mục tiêu tối thượng của Phong trào là: “Quyền con
người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”. Nói thật, tôi là người rất dè dặt,
thỉnh thoảng còn bị cho là bảo thủ nhưng ngay từ lần đầu tiên đọc được mục tiêu, cương lĩnh,
phương pháp, tổ chức, lời kêu gọi… của Phong trào này trong tôi đã dâng lên một cảm xúc
rất đặc biệt. Nó nhanh chóng biến thành một niềm tin mạnh mẽ vào tính khoa học, tính quy
luật và sự chính nghĩa cũng như sự hợp lòng dân của Phong trào. Có lẽ ngoài những người
khởi xướng, tôi là người đầu tiên đọc được các tài liệu nói trên trong các files Con đường
Việt Nam Thức để lại mà gia đình tìm thấy từ hơn một năm về trước. Chính các tài liệu này
đã làm cho tôi ý thức rõ về quyền con người – quyền công dân của mình mà tôi đã bị đánh
mất trong suốt bao nhiêu năm dài. Các tài liệu này cũng cung cấp cho tôi những kiến thức
pháp lý trong nước và quốc tế cũng như những lý luận cần thiết để tôi tranh đấu bảo vệ công
lý cho con mình cũng như cho những người bạn đồng cảnh ngộ với Thức. Cuộc đấu tranh này
đang dẫn đến một bước tiến rất quan trọng. Những nhóm vận động ủng hộ cho nó đã rất ngạc
nhiên vì những kiến thức nói trên của tôi.
Vì vậy mà tôi đã rất muốn phổ biến các tài liệu của Con đường Việt Nam cho công chúng.
Nhưng tôi nghĩ tài liệu của Phong trào thì chỉ những người đủ tư cách mới có thể công bố nên
tôi đã chỉ giới thiệu một phần của quyển sách Con đường Việt Nam. Giờ thì các tài liệu của
Phong trào Con đường Việt Nam đã được anh Lê Thăng Long công bố rộng rãi, đúng như ý
nguyện của Thức. Nhớ lại hồi tháng 05 năm 2010, sau phiên tòa phúc thẩm gia đình đi thăm
Thức. Tôi có cố gắng động viên Thức vì bản án quá nặng mà bạn bè thì đều được giảm nhẹ.
Nhưng tôi không bao giờ quên được ánh mắt tự tin rạng ngời và nụ cười rạng rỡ của Thức
vào lúc đó khi nói rằng: “Cả nhà đừng quá lo cho con. Cũng phải có người hy sinh để có thể
tiếp tục Con đường con đi”. Giờ tôi đã hiểu rằng sự hy sinh đó không chỉ là phải chấp nhận
bản án nặng nề để bảo vệ chính nghĩa mà còn là phải chịu đựng “nhận tội” để có thể về sớm
mà tiếp tục sự nghiệp chính nghĩa đó. Tôi rất hiểu Thức, Long, Định những người không bao
giờ biết sống cúi đầu khuất phục để cầu danh lộc mà phải “nhận tội” cho việc làm chính đáng
của mình thì không còn gì có thể khủng khiếp hơn như vậy. Chỉ với những tấm lòng trong
sáng và ý chí phi thường vì mục đích cao cả, tôi nghĩ, mới giúp họ có động lực và nghị lực để
vượt qua được điều khủng khiếp đó.
Không chỉ có vậy. Họ không những chỉ bỗng dưng mất tất cả thành quả kinh tế gần 20 năm
mà họ gầy dựng bằng tài năng và trí tuệ đáng tự hào của mình, mà còn phải đau xót vô cùng
vì không làm tròn chữ Hiếu. Tôi đến thăm Long cách đây vài hôm, mẹ Long bị ung thư nặng
đã ở vào giai đoạn cuối nên chỉ mong Long sống yên ổn với gia đình để chăm sóc mẹ già và
hai đứa con còn thơ mới 6 và 9 tuổi. Tôi cũng nghe nói mẹ Định đã bệnh và yếu đi rất nhiều
15

Trần Huỳnh Duy Thức & Con Đường Việt Nam – Nam Phong

www.vietnamvanhien.net

từ khi Định vào tù. Còn mẹ Thức thì đã mãi mãi ra đi vào tháng 11 năm ngoái mà không
được gặp lại đứa con trưởng nam thương yêu nhất của mình. Hôm rồi Long kể Thức đã khóc
đến cạn kiệt khi nghe tin mẹ mất. Trước đây chưa ai từng thấy Thức khóc bao giờ. Thế nhưng
trong bài thơ tế mẹ Thức đã viết :
…Má ơi đạo nghĩa công bằng
Con vì chữ ấy đạp bằng gian lao…
…Má ơi con đã chơi vơi
Nghe tin má đã xa rời trần gian
Má ơi con đã vững vàng
An lòng má nhé Niết bàn thênh thang.
Vâng, công bằng về quyền cho mọi người dân Việt Nam là mục đích cao cả mà Thức, Long,
Định đã chấp nhận hy sinh quá lớn để tranh đấu, thể hiện qua mục tiêu tối thượng của Phong
trào Con đường Việt Nam: “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng ở đất
nước này”. Hơn thế nữa, các anh ấy hoàn toàn có đủ tư cách để nói và đấu tranh cho công
bằng, cho công lý. Rất nhiều người đã biết về câu chuyện họ cùng nhau bảo vệ lẽ phải, bảo vệ
khách hàng điện thoại internet của công ty OCI hồi năm 2003. Nhưng câu chuyện sau đây thì
chưa nhiều người biết và chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì nó. Ngay sau khi Thức, Long, Định bị
bắt, hai công ty EIS và OCI mà Thức và Long điều hành bị “bất ngờ” thanh tra thuế. Việc
thanh tra đó diễn ra trong bối cảnh họ vừa bị khởi tố về tội an ninh quốc gia trong một vụ án
rình rang nhất vào lúc đó nên nó đã rất gắt gao. Thế vậy mà sau 03 tháng lục tung mọi ngõ
ngách, thanh tra thuế đã không tìm thấy bất kỳ chứng cớ nào để kết luận hai công ty trên trốn
thuế. Nhiều luật sư và những người am hiểu biết sự việc này đã lắc đầu sửng sốt “không thể
tin được dù đó là sự thật”. Họ nói với môi trường kinh doanh như Việt Nam thì quét nhà kiểu
gì chẳng ra rác, ấy vậy mà có hai công ty như thế, chẳng khác nào chuyện thần kỳ.
Sau 03 năm lao tù, trở về nhà chưa một ngày ngơi nghĩ Long đã tiếp tục dấn thân ngay vào
Con đường mà mình và bạn bè còn đang dang dở dù biết thử thách hiểm nguy luôn chờ phía
trước. Trong suốt nhiều năm làm việc với Thức, Định, Long tôi nhận thấy họ là những người
làm việc tranh thủ từng giờ, từng ngày để luôn nắm được thời cơ khi nó đến. Hôm rồi tôi có
hỏi Long rằng có phải vì thời cơ mà cháu phải làm mọi cách để về sớm phải không. Long
cười và chỉ nói rằng: “Bác luôn hiểu tụi cháu mà”. Tôi càng khâm phục Long khi được đài
BBC hỏi chỉ trả lời về việc mình đã“nhận tội” nên được giảm 06 tháng tù mà không kèm theo
bất kỳ lời giải thích, thanh minh nào cả. Chỉ có những người có tấm lòng và mục đích rất
trong sáng mới có thể vững chải như vậy. Và tôi cũng tin rằng hầu hết mọi người đều hiểu và
sẽ thấu hiểu tấm lòng và sự hy sinh của Long.
Thật sự là tôi không thể hiểu được khi đọc các ý kiến cho rằng việc Long vừa làm là “chim
mồi” là “cạm bẫy”. Tôi cũng là người được mời tham gia sáng lập Phong trào Con đường
Việt Nam. Thư mời nói rất rõ ràng việc tham gia có thể dẫn đến những nguy hiểm rủi ro. Nội
dung chung của thư mời này sau đó cũng được đăng tải rộng rãi mà ai cũng có thể đọc.
Chẳng hề có một lời lẽ ngon ngọt hoặc gây ảo giác về sự an toàn nào để mồi, để bẫy gì cả. Nó
chỉ thể hiện sự tự tin và tinh thần sẵn sàng dấn thân của người khởi xướng để động viên mọi
người vượt qua sự sợ hãi. Tôi đã cảm thấy rất vinh dự nhận được một lời mời như vậy vì thấy
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rằng mình vẫn còn được nhìn nhận là có khả năng để đóng góp cho những việc có ích cho đất
nước. Và với tôi, chẳng đòi hỏi ai muốn mời mình làm gì mà phải hỏi ý kiến trước cả. Việc
mời đã là một sự hỏi ý kiến rồi.
Gặp Long vừa rồi, tôi cũng thử hỏi là vai trò của Thức trong Phong trào sẽ như thế nào. Long
nói rằng: “Điều này cả anh Thức và cháu đều có chung quan điểm rất rõ là Ban quản trị phải
là những người có điều kiện thực tế để điều hành hoạt động của Phong trào. Do vậy anh Thức
hiện nay và cả cháu sắp tới nếu cháu bị quay lại nhà tù, cũng chỉ là những người khởi xướng
mà không có vai trò hay quyền hạn gì đặc biệt trong việc điều hành hoạt động Phong trào.
Ngay cả sau này, khi bầu ra Ban quản trị chính thức mà cháu không được trúng cử thì cháu
cũng sẽ vui vẻ giữ vai trò không điều hành. Đây là Phong trào của mọi người chứ chẳng phải
của riêng ai cả. Cháu chỉ tạm giữ quyền trưởng Ban quản trị đến khi nào Ban quản trị chính
thức bầu nên người mới”. Tôi đọc trong Qui chế quản trị điều hành của Phong trào cũng thể
hiện như vậy. Thật đáng trân trọng và tự hào về suy nghĩ của họ.
Trước khi kết thúc bức thư này, tôi muốn khẳng định với công chúng rằng, qua những tài liệu
mà Thức đã để lại thì Phong trào Con đường Việt Nam đã được chuẩn bị từ đầu năm 2009
bởi Thức, Long, Định. Nội dung của các tài liệu này hầu hết phù hợp với những nội dung
tương ứng mà anh Lê Thăng Long vừa công bố sau khi chỉnh sửa và bổ sung theo cập nhật
thời điểm hiện nay. Và Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định đúng là ba
người khởi xướng của Phong trào Con đường Việt Nam – điều này thể hiện rõ trong các files
tài liệu mà tôi có.
Nhưng tôi thấy có một cách, một cách rất hiệu quả và chúng ta chẳng cần lệ thuộc vào ai cả
để tự đánh giá được về Phong trào này. Đó là hãy đọc, đọc kỹ những tài liệu trên blog của
Phong trào thì tự nhiên chúng ta sẽ sáng tỏ mọi chuyện đang bàn cãi rất nhiều trước công
luận. Khi chúng ta đi sâu vào bản chất của một cái gì đó thông qua hiểu rõ nội dung của nó
thì tự nhiên mọi cái hình thức của nó đều rất rõ ràng.
Tôi có một niềm tin to lớn vào sự lớn mạnh và thành công của Phong trào này. Hiện nay tôi
chưa xác nhận tham gia sáng lập Phong trào vì một lý do duy nhất là tôi muốn đảm bảo rằng
việc tham gia này không tạo ra xung đột lợi ích và tính vô tư của tư cách một người cha sẽ
theo đuổi đòi lại công lý cho con mình đến cùng.
Cuối cùng, tôi xin được nói vài lời với những người khởi xướng Phong trào Con đường Việt
Nam trước công chúng: “Tôi rất tự hào về Thức, con trai mình và tin chắc rằng Thức sẽ hoàn
thành được sứ mạng cao cả của mình. Long, bác rất cảm phục ý chí, nghị lực phi thường của
cháu và tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của sự nghiệp cao cả mà cháu đã gây dựng. Và
mong rằng người nhà của Định chuyển lời đến Định rằng tôi rất lấy làm vinh dự được một
người như Định gọi bằng thầy và tràn đầy niềm tin vào những gì Định đã phải hy sinh để tạo
ra Con đường Việt Nam.”
Xin chào trân trọng quý công chúng.
Ngày 19/06/2012,
Trần Văn Huỳnh

Nguồn: http://movementcdvn.wordpress.com/2012/06/20/than-phu-cua-tranhuynh-duy-thuc-noi-ve-phong-trao-con-duong-viet-nam/
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Quyền con người trong nhà nước pháp quyền
LTS: Ông Lê Thăng Long- một trong 4 người bị kết án tù trong vụ “lật đổ chính quyền nhân
dân” cùng Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung- vừa mới ra tù. Ngay
sau đó, ông đã đại diện cho nhóm, công bố nhiều tư liệu liên quan tới “Con đường Việt
Nam”.
Để bạn đọc có cái nhìn sáng rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải các bài viết
liên quan tới “Con đường Việt Nam”, tác phẩm còn dang dở mà tác giả chính của nó là Trần
Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù giam- một bản án khắc nghiệt nhất từ trước
tới nay dành cho các nhà hoạt động dân chủ.

Trần Huỳnh Duy Thức
Chúng ta thường nghe nói pháp quyền là quyền thượng tôn pháp luật – Pháp luật đứng trên
hết mọi đối tượng – và áp dụng cho mọi người như nhau. Cách hiểu này còn được gọi là pháp
trị (rule by law) tức cai trị bằng pháp luật. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra khi Pháp luật lại bảo vệ
một đối tượng nào đó trên hết, chẳng hạn một tư tưởng chủ nghĩa, một chế độ chính trị, một
đảng phái trị nào đó, hay thậm chí là một con người nào đó? Câu trả lời đã quá rõ ràng: điều
đó sẽ dẫn đến sự chuyên chế (hay chuyên chính theo cách nói của những người Cộng sản) mà
ở đó Pháp luật được sử dụng làm công cụ cai trị của giới cầm quyền để duy trì quyền lực và
quyền lợi cho mình. Đây chính là tính chất chính trị căn bản và đã trở thành bản chất của các
chế độ phong kiến hay còn gọi là quân chủ chuyên chế mà đối tượng bảo vệ trên hết của nó là
vua. Xâm phạm vua là tội đại nghịch, là tội đứng đầu trong luật hình sự và có mức hình phạt
khủng khiếp nhất. Tương tự như vậy, ở các chế độ đảng trị thì bảo vệ đảng cũng là trên hết.
Các chế độ độc tài chuyên chế đang tồn tại ngày nay cũng với một bản chất như vậy, chỉ có
khác về hình thức, chẳng hạn như vua bây giờ có thể là một (dù với một danh xưng khác), có
thể là nhiều ví dụ như một nhóm chóp bu của một đảng hoặc là một chế độ chính trị gắn với
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một tư tưởng chủ nghĩa nào đó. Việc xâm phạm đến các chế độ và chủ nghĩa đó luôn bị quy
là tội nặng nhất đứng đầu trong các tội hình sự. Ở Việt Nam các tội gọi là xâm phạm an ninh
quốc gia được dành hẳn một chương đầu tiên của phần tội phạm của bộ luật hình sự, hầu hết
có khung hình phạt cao nhất có án tử hình, như điều 79 – lật đổ chính quyền nhân dân, điều
88 – tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng cách như
vậy và theo tinh thần pháp trị – thượng tôn pháp luật, giới cầm quyền ở các chế độ như thế
luôn dễ dàng đứng trên pháp luật, dùng pháp luật để bảo vệ đặc quyền riêng cho mình trên
danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia. Sự thượng tôn pháp luật kết cục là để bảo vệ tối thượng
cho một nhóm đối tượng nhỏ hẹp nào đó dưới rất nhiều các danh nghĩa của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân. Thực ra chế độ phong kiến chưa hoàn toàn chấm dứt, chỉ có cái tên
của nó là không còn hợp thời nữa nên phải dùng đến những cái tên hình thức khác nhau để
che đậy bản chất không thay đổi của nó.
Như vậy, sự thượng tôn pháp luật là không đủ để đảm bảo cho một chế độ dân chủ. Đây chỉ
là ý nghĩa thứ cấp của pháp quyền (rule of law). Ý nghĩa sơ cấp của pháp quyền là sự bảo vệ
các quyền của con người bằng pháp luật (hiến pháp và luật), kết hợp với ý nghĩa thứ cấp như
trên sẽ dẫn đến kết quả là quyền con người sẽ được bảo vệ ở vị trí cao nhất của pháp luật. Và
do đó Nhà nước Pháp quyền (The rule of law) là một nhà nước mà bất chấp hình thức của nó
là gì đi nữa thì pháp luật của nó phải bảo vệ các quyền của con người trên hết mọi đối tượng
khác một cách bình đẳng cho bất kỳ công dân nào của nó mà không được có bất kỳ sự phân
biệt nào về các thuộc tính sinh học, địa vị xã hội lẫn quan điểm chính trị của họ, cho dù đó là
những cái thuộc về thiểu số rất nhỏ. Nói cách khác, nhà nước pháp quyền là một sự ủy trị để
đại diện cho từng công dân một để bảo vệ quyền con người của anh ta một cách bình đẳng
với tất cả mọi công dân khác mà không có bất kỳ đối tượng nào khác được đặt lên trên các
quyền đó của anh ta. Sự bảo vệ ở đây phải bao gồm sự đảm bảo để anh ta sử dụng được đầy
đủ các quyền con người của mình, ngăn ngừa người khác xâm phạm các quyền này của anh
ta và ngăn ngừa anh ta xâm phạm các quyền này của người khác. Cho dù anh ta có bỏ phiếu
cho nhà nước đó hay không thì nó vẫn phải bảo vệ cho anh ta như vậy, ngay cả lúc anh ta bị
phạm pháp đi nữa.
QUYỀN CON NGƯỜI TỐI THƯỢNG
Một nhà nước làm được như vậy thì tất yếu nó là một nhà nước dân chủ mà không cần phải
gắn thêm thuộc tính “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ” làm chi trừ khi chỉ sử dụng
nó như là một khẩu hiệu. Dân chủ là một tính chất của xã hội được hình thành nên từ sự vận
động trong thực tế cuộc sống của con người chứ không phải là một hình thức xã hội, một
phương thức cai trị hoặc một mô hình chính trị. Do vậy chúng ta hay thấy rằng có rất nhiều
nước mang những cái tên dân chủ hay nhân dân thường lại là những nước phản dân chủ nhất,
áp đặt nhân dân chuyên chế nhất. Một xã hội sẽ có tính chất dân chủ chỉ khi nào người dân ở
đó thực sự làm chủ chính mình – tức có thể sử dụng đầy đủ quyền con người của mình mà
không cần xin phép ai và cũng không ai có quyền cho phép họ. Muốn làm được như vậy thì
phải tuân thủ các nguyên tắc “Quyền con người trong nhà nước pháp quyền” như nêu trên.
Nguyên tắc này chính là một quy luật tự nhiên khách quan mà loài người đã trải qua cả ngàn
năm đúc kết thực chứng để hiểu rõ. Và nhờ tuân theo quy luật này mà rất nhiều dân tộc đã
xây dựng được một xã hội dân chủ cho họ dưới rất nhiều các hình thức nhà nước khác nhau
như Quân chủ lập hiến, Cộng hòa đại nghị, Cộng hòa tổng thống … cho dù nguyên thủ quốc
gia là vua hay thủ tướng hay tổng thống thì vẫn phải ở dưới quyền con người được bảo vệ
trên hết và bình đẳng ở các quốc gia đó.

19

Trần Huỳnh Duy Thức & Con Đường Việt Nam – Nam Phong

www.vietnamvanhien.net

Do vậy việc xây dựng dân chủ bằng các mô hình đều dẫn đến sai lầm vì dân chủ là tính chất
được hình thành từ dưới lên theo quy luật khách quan nói trên chứ không thể bằng sự áp đặt
từ trên xuống theo mô hình chủ quan. Nói cách khác, bản chất của dân chủ – tức thành tố căn
cơ tạo nên dân chủ – là quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng để tất cả
người dân có thể tự tin sử dụng chúng trọn vẹn. Bảo đảm được thành tố này – tức tôn trọng
quy luật Quyền con người trong Nhà nước pháp quyền – thì chắc chắn sẽ tạo ra một nền dân
chủ. Nền dân chủ đó có thể có những hình thái, mô hình khác nhau tùy thuộc vào ý muốn của
đa số nhân dân. Chẳn hạn như, vì đa số người dân Anh thích có vua/nữ hoàng nên họ bỏ
phiếu để duy trì hình thái quân chủ lập hiến để trao quyền tối cao của họ cho người này nhằm
kiểm soát các đảng phái chính trị làm theo ý chí của họ và chống sự độc tài, và họ không cho
phép người này được tham gia các hoạt động cầm quyền, điều hành đất nước để người đó
không thể lạm quyền. Khi nào họ thấy mô hình này không phù hợp nữa thì họ sẽ bỏ phiếu
thay đổi nó vì quyền của họ luôn đứng trên hết, trên cả mô hình đó. Ý muốn của nhân dân là
mệnh lệnh bắt buộc.
QUY LUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN
Ý muốn đó có thể khác nhau bởi các thuộc tính sinh học, địa vị xã hội và quan điểm chính trị
của những người khác nhau. Nhưng tất cả họ đều có một cái giống nhau và bình đẳng tuyệt
đối là quyền con người của họ không hề khác nhau. Những ai có nổ lực vượt bậc thì sẽ đề ra
được những mô hình, phương thức tốt nhất, phù hợp nhất với những hoàn cảnh, tình hình
khác nhau thì sẽ thuyết phục được đa số ủng hộ để bỏ phiếu trao quyền cho họ áp dụng mô
hình, phương thức đó cho đất nước. Do vậy những cái này liên tục thay đổi theo thời gian và
bị tác động bởi bối cảnh lịch sử trong lúc sự bảo vệ quyền con người trên hết và bình đẳng là
không được thay đổi để làm một nền tảng vững chắc – tức nền dân chủ – tạo sự ổn định cho
những sự thay đổi liên tục nói trên. Vi phạm sự bảo vệ này là phản dân chủ, là không tuân
theo quy luật khách quan nên không bao giờ có được sự phát triển bền vững, tạo ra những
điều tốt đẹp. Sự phát triển cũng phải tuân theo quy luật phát triển tự nhiên thì mới luôn đạt
được trạng thái cân bằng nên không bị đổ vỡ.
Nguyên tắc quyền con người trong nhà nước pháp quyền cũng chính là quy luật phát triển tự
nhiên như thế. Hình vẽ dưới đây mô tả điều này:
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Người Trung Hoa cổ có câu ”dĩ bất biến ứng vạn biến” rất hay. Phải dựa vào những cái
không thay đổi để ứng phó với những cái liên tục thay đổi, nếu không thì mọi sự phát triển sẽ
không có nền, mất gốc và do vậy sẽ sụp đổ. Mà đối với con người thì chỉ có quy luật của vũ
trụ (tức vũ trụ quan) mới là bất biến không thể bị thay đổi theo ý muốn của con người được.
Còn những quy tắc của con người (tức nhân sinh quan) thì luôn có thể thay đổi bởi chính họ
hoặc người khác. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng khi loài người phát hiện và hiểu được
các quy luật khách quan của vũ trụ thì xã hội của họ sẽ phát triển vượt bậc. Điển hình là
Newton phát hiện luật Vạn vật hấp dẫn, Adam Smith phát hiện quy luật Bàn tay vô hình (tức
kinh thế thị trường ngày nay), Albert Einsteins phát hiện thuyết Tương đối . Những phát hiện
này đã khai sáng cho nhân loại hiểu rõ những quy luật của vũ trụ đã tồn tại từ thuở khai thiên
lập địa. Từ đó thế giới đã phát triển nhanh chóng cho đến ngày nay, tạo ra một sự thịnh
vượng và văn minh vĩ đại.
Nhưng sự phát triển của thế giới vật chất như trên sẽ không thể bền vững, tốt đẹp nếu không
dựa trên những quy luật về tinh thần tự nhiên của con người. Sự không tốt đẹp của nó – đúng
hơn là tồi tệ – mà loài người đã phải chịu đựng chính là những nạn nô lệ chà đạp con người,
những cuộc chiến để giành giật của cải và hơn thua về ý thức hệ hủy diệt con người trải cả
hàng nghìn năm lịch sử, hoặc dùng quyền lực và lợi ích vật chất để khống chế tư tưởng con
người mới nổi lên gần đây ở các chế độ đảng trị. Thế giới chúng ta sẽ không thể phát triển tốt
đẹp và hòa bình nếu căn nguyên của các thảm họa trên không được nhìn nhận đúng để trừ
khử nó.
QUY LUẬT ĐỂ CÔNG BẰNG
Các thảm họa như trên đều xuất phát từ một nguồn gốc là quyền lực tuyệt đối của quốc gia bị
rơi vào tay của một người hoặc một nhóm người cầm quyền – chính là tình trạng chuyên chế,
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hay nói cách khác chính là sự bất công trầm trọng – nên họ dễ dàng gây ra những thảm họa
đó vì lòng tham cá nhân. Do vậy nếu chúng ta làm cho thế giới công bằng thì nhân loại sẽ
tránh được những thảm họa tương tự. Có một thời, vào lúc mà chủ nghĩa Cộng sản đang thịnh
hành, người ta đã tin rằng có thể đạt được sự công bằng bằng cách áp đặt tư tưởng giống nhau
tuyệt đối cho con người và cào bằng nhu cầu vật chất của họ. Nhưng học thuyết đó đã thất bại
ê chề, đơn giản vì nó không hợp với quy luật tự nhiên của con người – tư tưởng và nhu cầu
của con người không bao giờ có thể đồng nhất như nhau được. Và chính sự đa dạng của
những cái này làm cho xã hội loài người phát triển. Cưỡng bức để đồng nhất những cái đó đã
làm cho sắc màu của cuộc sống xám xịt và xã hội lạc hậu đến mức nào thì chúng ta cũng đều
đã chứng kiến.
Nhưng nếu có một quy luật về tinh thần giúp đạt được công bằng thì phải tồn tại một thành tố
nào đó mà tính chất của nó đối với tất cả mọi người phải tuyệt đối giống nhau bất chấp sự
khác biệt về thuộc tính của họ như màu da, sắc tộc, xuất thân, địa vị, tư tưởng, v.v… Tương
tự như thành tố thời gian vậy: ai cũng có được 24 giờ một ngày như nhau tuyệt đối bất kể họ
sống ở đâu. Cho dù không quá phức tạp nhưng phải mất mấy ngàn năm và phải sau khi đã
trải qua thảm họa của Thế chiến II thì nhân loại mới có thể thừa nhận rộng rãi rằng: Quyền
con người là tuyệt đối như nhau cho bất kì ai là con người đang sống bất kỳ đâu trên hành
tinh này. Đây chính là nguyên tắc phổ quát của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con
người mà Liên hợp quốc đã long trọng tuyên bố vào năm 1948. Nguyên tắc phổ quát đó cũng
chính là quy luật của vũ trụ mà người ta không thể thay đổi được. Rõ ràng là như vậy vì
không ai có thể làm cho người khác tự nhiên không muốn mình có quyền được sống, được tự
do, được an toàn cá nhân để hạnh phúc. Dùng quyền lực có thể áp đặt, tước đoạt các quyền
đó của con người nhưng không thể làm cho họ thôi khát khao có chúng.
Như vậy Quyền con người chính là thành tố có tính chất bất biến và tuyệt đối bình đẳng đối
với mọi người. Và nếu đảm bảo tôn trọng thành tố này thì chúng ta sẽ có được sự bình đẳng
tuyệt đối cho từng người có được tất cả quyền con người hoàn toàn giống nhau như ai cũng
có 24 giờ/ngày vậy. Không ai có thể cho ai hoặc lấy đi của ai các quyền và thời giờ của họ cả.
Đến khi đó ai nỗ lực tốt, biết tận dụng tốt hơn các quyền con người và thời giờ của mình thì
sẽ có quyền sở hữu nhiều thành quả hơn nên sẽ vượt trội hơn. Đây chính là sự bình đẳng cơ
bản mà nó không chỉ tạo ra động lực lành mạnh thúc đẩy con người nỗ lực vươn lên mà còn
là một cái nền không thể thiếu để kinh tế thị trường vận hành một cách đúng đắn: muốn vươn
lên phải cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của người khác thay vì giành giật và chà đạp. Và khi
đó xã hội loài người sẽ phát triển nhanh chóng vì nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của họ liên
tục được đáp ứng một cách tốt nhất. Quy luật bàn tay vô hình sẽ tự nhiên điều tiết nhu cầu và
việc đáp ứng nhu cầu để đạt được một trạng thái cân bằng tối ưu. Tuy nhiên bàn tay vô hình
không tự điều tiết được ở một số lĩnh vực và tình huống, chẳng hạn: đơn giản thì có bảo đảm
an toàn thực phẩm phức tạp hơn là bảo vệ môi trường, hơn nữa là thuế và các chính sách vĩ
mô khác như an sinh, lợi ích cộng đồng, … cho nên phải cần bàn tay hữu hình – chính là vai
trò điều tiết của nhà nước. Mà khi sự bình đẳng tuyệt đối được đảm bảo thì nhà nước lúc đó
chính là nhà nước pháp quyền để bảo vệ quyền cho mỗi người. Nhờ vậy nó sẽ điều tiết các
vấn đề trên đạt đến trạng thái cân bằng quyền lợi cho mọi người theo quan điểm của đa số.
Trạng thái đó là sự bình đẳng phổ biến mà sẽ thường xuyên biến đổi theo ý muốn thay đổi
của con người, kéo xã hội phát triển lên theo đà tiến bộ về văn hóa của con người, làm cho
con người ngày càng thịnh vượng hơn, văn minh hơn.
THỊNH VƯỢNG HOẶC BẤT ỔN
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Trên là cách để chúng ta xây dựng một xã hội ngày càng công bằng hơn nhờ vậy mà thịnh
vượng và văn minh hơn. Giá trị của cách này là ở chổ nó tạo ra một sự cân bằng thực chất
giữa mọi người để họ thực sự chấp nhận trạng thái bình đẳng phổ biến vì họ đã có đủ quyền
tự do để tranh đấu hoặc lựa chọn cho điều họ mong muốn. Chứ không phải giá trị của nó nằm
ở chổ đúng sai của các quan điểm chuẩn tắc được lựa chọn. Ở đây không có đúng hoặc sai,
chỉ có quan điểm nào thuyết phục được càng nhiều người thì càng phù hợp cho bối cảnh từng
giai đoạn. Không bao giờ có chân lý tuyệt đối ở các quan điểm này. Mọi sự áp đặt quan điểm
công bằng không những đã chứa đựng mầm mống bất công mà còn tạo ra sự bất mãn mà
ngay cả có dùng quyền lực để ép buộc đi nữa thì cũng chỉ gây ra sự đè nén chứ không phải
cân bằng, sự chịu đựng chứ không phải chấp nhận. Do vậy nó luôn tạo ra sự bất ổn triền miên
rồi dẫn đến sụp đổ khi sự đè nén và chịu đựng đã tới hạn.
Tình trạng bất ổn lâu nay ở đất nước ta có nguồn gốc như thế nên nếu chúng ta không nhìn
nhận và giải quyết vấn đề từ gốc thì mọi nỗ lực ổn định vĩ mô đều sẽ thất bại, gây thêm tai
họa. Nhưng nếu nhìn nhận đúng thì chúng ta không những nhanh chóng ổn định mà còn sẽ
tạo nên những thành tựu vượt bậc. Sự nhìn nhận đó sẽ giúp chúng ta tránh được một sự sụp
đổ mà hậu quả của nó sẽ tàn phá chúng ta khủng khiếp trong nhiều năm. Sự nhìn đó sẽ giúp
chúng ta có được một nền tảng chính trị vững chắc để xây trên đó những thượng tầng kinh tế,
xã hội, văn hóa liên tục cao hơn mà vẫn ổn định, và có đầy đủ mọi quyền con người của mình
như bao dân tộc tiến bộ ở các quốc gia phát triển để ngày càng thịnh vượng và văn minh. Nhờ
vậy mà chúng ta hạnh phúc.
Sự nhìn nhận đó lại rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta tự tin sử dụng hết tất cả các quyền mặc
nhiên của mình theo Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người và đã được hiến định đầy
đủ thành các quyền công dân của nhân dân Việt nam tại Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt nam. Đó là những quyền con người của chúng ta trong nhà nước pháp quyền
của chúng ta. Sự TỰ TIN đó chắc chắn và nhanh chóng sẽ tạo nên một nền DÂN CHỦ thực
chất cho chúng ta mà ở đó quyền con người thiêng liêng luôn ngự trị tối thượng để bất kỳ ai
cũng có được sự bình đẳng tuyệt đối về quyền của mình so với người khác. Nhờ nền dân chủ
đó mà chúng ta sẽ có được sự CÔNG BẰNG để xác lập các trạng thái bình đẳng phổ biến
làm cân bằng – tức hài hòa ý muốn của chúng ta. Nhờ vậy mà nhu cầu vật chất lẫn tinh thần
của mọi người luôn được đáp ứng tốt nhất, làm chúng ta giàu có và văn hóa. Chỉ khi đó Việt
Nam ta mới THỊNH VƯỢNG và VĂN MINH được.
Và cũng chỉ có như vậy thì quyền lực tuyệt đối của các quốc gia trên thế giới mới không nằm
trong tay của một nhóm nhỏ cầm quyền, giúp họ dùng nó để gây ra những thảm họa vật chất
lẫn tinh thần cho nhân loại. Đó là cách chúng ta thúc đẩy hòa bình cho trái đất.
Khi chúng ta tự tin sử dụng các quyền bất khả xâm phạm của mình thì sẽ buộc những người
cầm quyền ở bất cứ thời kỳ nào cũng tôn trọng nguyên tắc Quyền con người trong nhà nước
pháp quyền, cũng tức là tuân thủ quy luật phát triển khách quan. Đất nước ta đang đối mặt
với quá nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần chúng ta tự tin như vậy thì tất yếu chúng sẽ được giải
quyết tốt đẹp theo quy luật đó.
Vì vậy mục tiêu tối thượng của Phong trào con đường Việt nam là: “Quyền con người phải
được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam “.
TRẦN HUỲNH DUY THỨC
Người khởi xướng
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Con Đường Việt Nam: Bàn Về Nhân Quyền, Pháp Quyền và
Pháp Chế

Vì sao việc cải cách tư pháp (CCTP) và cải cách hành chính (CCHC) được chú trọng bằng rất
nhiều nghị quyết và chỉ thị trong hàng chục năm qua nhưng lại không đạt được những tiến bộ
đáng kể, mà có chỗ còn đi thụt lùi? Do thiếu quyết tâm chính trị thực lòng hay thiếu động lực
cho cải cách thực chất?
Không có động lực của con người thì sẽ không có sự thay đổi xã hội. Các cuộc cách mạng
bạo lực có thể tạo ra động lực cưỡng bức nhưng không bền vững. Còn cải cách thì luôn cần
phải có động lực tự nhiên – những cuộc cải cách thành công đều phải dựa trên những giải
pháp hướng được những động lực này đến những mục tiêu lành mạnh. Tạo ra động lực lành
mạnh là đòi hỏi thiết yếu của cải cách tốt đẹp. Không chú trọng đến việc này thì mọi cuộc cải
cách sẽ rất vất vả và hầu hết là thất bại. Do vậy muốn CCTP và CCHC thành công thì việc
đầu tiên phải phân tích hiện trạng của các động lực tự nhiên của con người Việt Nam đang
hướng đến các đối tượng và mục tiêu nào trong các hoạt động tư pháp và hành pháp quốc gia.
Sẽ không quá khó, chỉ cần thẳng thắn và dũng cảm thừa nhận, để thấy rằng động lực của
người dân hiện nay hầu hết không được tạo ra bởi niềm tin vào công lý để hướng đến một xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Môi trường pháp lý và chính trị hiện nay đang làm cho các
động lực này hướng tập trung đến các kết cục trái ngược hẳn với các chuẩn mực của một xã
hội như vậy: tham nhũng, cường quyền và lạc hậu. Điều này đang diễn ra ngày càng trầm
trọng, bất chấp các mong muốn khác đi theo chủ trương của nhà nước và lý tưởng của đảng
Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là:
(i) Tính cách luôn mưu cầu lợi ích là một động lực phổ quát và tự nhiên của con người. Dù
không phải tất cả mọi người đều như thế nhưng xu thế chung áp đảo sẽ luôn là như vậy – như
một thực tế khách quan và không phải là điều xấu. Thiếu loại động lực này thì xã hội loài
người đã không thể hình thành và phát triển.
(ii) Những động lực này không cần biết đến các giá trị tốt đẹp trên danh nghĩa được quy định
trong các văn bản luật, chỉ thị, nghị quyết hay lý tưởng mà nó chỉ chịu tác động và vận hành
theo các giá trị đang tồn tại trong thực tế (theo đúng thực chất của hiện trạng) của các mặt
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kinh tế, chính trị, xã hội. Đây chính là sự vận động theo các quy luật tự nhiên khách quan:
Kết quả được tạo ra dựa trên vấn đề thực chất và giá trị thực tế mà thôi.
(iii) Cuộc sống ở Việt Nam đang tạo ra một thứ niềm tin của người dân vào việc đưa hối lộ
như là cách tốt nhất, thực tế nhất để mưu cầu lợi ích cho mình – từ những việc nhỏ nhặt như
chứng giấy tờ đến những chuyện to tát như các loại giấy phép béo bở, từ những mục đích
chính đáng như kiếm tiền sinh sống hoặc tự khẳng định mình đến những mong muốn làm
giàu bất chính hoặc vươn lên bằng cách chà đạp người khác. Hầu hết đều phải dựa vào tham
nhũng, tin nó và thậm chí còn bao che cho nó. Niềm tin đi ngược lại nó không chỉ bị xem là
ngớ ngẩn, không thức thời mà còn đầy rủi ro. Tin vào công lý ngày càng trở nên phi thực tế
và tốn kém mà lại không hiệu quả.
Thứ niềm tin như vậy đang tồn tại áp đảo trong thực tế làm cho động lực tự nhiên của người
dân hướng đến phục vụ nhu cầu hoặc thỏa mãn yêu cầu của những kẻ xấu nắm quyền tại các
bộ máy tư pháp và hành pháp ở mọi cấp, cả bộ máy của đảng cầm quyền. Môi trường pháp lý
đã không thể ngăn chặn được những cái xấu mà đạo đức xã hội cũng không còn đủ sức để lên
án chúng. Thậm chí có nhiều lúc, nhiều nơi đã hình thành nên các chuẩn mực đạo đức làm
cho người tốt dám đấu tranh với cái xấu trở nên “lập dị” và trở thành “kẻ phá bĩnh”. Không
thể không xót xa khi phải chứng kiến các hiện tượng như vậy đang ngày càng phổ biến.
Nếu không có một cuộc cải cách xã hội, bao gồm cả CCTP và CCHC để thay đổi hiện trạng
này, hướng các động lực tự nhiên của người dân đến các mục tiêu lành mạnh thì tình trạng
suy thoái xã hội hiện nay sẽ mau chóng biến thành suy đồi chỉ trong vòng một vài năm nữa.
Đến lúc đó mọi nỗ lực chỉnh đốn đều sẽ bất khả thi, và một sự sụp đổ xã hội dẫn đến suy
thoái chính trị là không thể tránh khỏi. Điều này sẽ diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh
tế toàn diện từ 2010 đến 2011 như đã phân tích ở chương IV.1 nếu không có một cuộc cải
cách toàn diện và hiệu quả ngay từ bây giờ. Hậu quả sẽ là những sự khốn khổ đến cùng cực
của người dân. Nhưng chính quyền cũng sẽ không thể tránh khỏi những hậu quả tồi tệ. Đây là
những nguy cơ mà Con đường Việt Nam, như đã nhiều lần từ đầu quyển sách, muốn cảnh
báo cho cả người dân lẫn chính quyền, đồng thời đề ra những sách lược khắc phục. Chương
này bàn về sách lược cải cách pháp luật, mà trọng tâm là CCTP và CCHC. Các vấn đề về
hiến pháp cũng sẽ được đề cập ở khía cạnh cốt lõi.
NGUYÊN LÝ VÀ HIỆN TRẠNG
Nguyên lý vận hành của một hệ thống pháp luật trong một xã hội dân chủ dựa trên 3 yếu tố
cốt lõi: Nhân quyền, Pháp quyền và Pháp chế như đã trình bày ở phần II. Chương này sẽ xem
xét các yếu tố này trong thực tế của Việt Nam để nhìn thấy những vấn đề và giải pháp chiến
lược.
Nhân Quyền tại Việt Nam
Tuyên ngôn độc lập 1945 đã thừa nhận rằng mọi người sinh ra đều có sẵn các quyền con
người căn bản, đều bình đẳng và tự do. Năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc cũng
có nghĩa là sự công nhận của nhà nước Việt Nam đối với các quyền bất di bất dịch này của
con người được qui định và trịnh trọng tuyên bố tại Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền của
LHQ vào năm 1948. Đến 1982 thì Việt Nam đã chính thức gia nhập hai Công ước Quốc tế về
các Quyền Dân sự và Chính trị; và về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Tại đây, nhà
nước Việt Nam đã long trọng cam kết tôn trọng, bảo vệ các quyền này cho công dân Việt
Nam, và đồng thời cũng thúc đẩy các quyền này trên toàn thế giới. Trên tinh thần đó, Hiến
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pháp hiện hành (1992) của Việt Nam cũng đã hiến định tất cả các quyền thiêng liêng này của
con người Việt Nam. Với những văn bản pháp lý như vậy thì mọi công dân Việt Nam từ lúc
sinh ra đời đều được hưởng bình đẳng tất cả các quyền con người như bất kỳ công dân nào
khác trên thế giới mà không phân biệt quốc gia, màu da, chủng tộc, xuất thân, địa vị, quan
điểm chính trị, trình độ phát triển, lịch sử hình thành, v.v…, và cũng không phải chờ sự cho
phép của bất kỳ luật hoặc văn bản nào dưới hiến pháp.
Tuy nhiên, các giá trị tốt đẹp trên danh nghĩa này còn rất xa so với thực tế trong việc thực thi
quyền con người trên đất nước ta. Đại đa số người dân lẫn quan chức hiện nay đều nghĩ rằng
chỉ có những quyền nào có luật qui định thì công dân Việt Nam mới được sử dụng. Quan
điểm vi hiến như vậy lại tồn tại phổ biến ngay tại Quốc hội trong việc lập pháp. Sự xâm phạm
tự do và các quyền cơ bản của người dân lại xảy ra phổ biến tại các cơ quan hành pháp. Còn
các cơ quan tư pháp thì lại trừng phạt không thương tiếc những công dân nào dám tự do sử
dụng các quyền làm người căn bản của mình đã được hiến định. Cần hiểu rằng các hành động
như vậy không chỉ vi hiến mà còn vi phạm luật pháp quốc tế và đi ngược lại với các chuẩn
mực văn minh của thế giới.
Dân ta cần hiểu rằng theo luật pháp quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng thì các quyền con
người là không thể phân chia, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan với nhau. Năm 1993, Đại Hội
đồng LHQ đã ra Tuyên bố Viên và Chương trình hành động tái khẳng định lại các tính chất
này của các quyền con người bao gồm từ quyền được bú, được ngủ lúc mới sinh ra; được ăn,
được học khi lớn lên; rồi quyền được có việc làm để sinh sống; quyền hôn nhân và nuôi dạy
con cái; quyền đảm bảo sự riêng tư như chỗ ở, bí mật thư tín, điện thoại; quyền tự do ngôn
luận, sáng tác, sáng chế, lập hội, biểu tình; quyền bình đẳng trước pháp luật, v.v… Nếu
không hề cần có những luật để cho phép được bú được ăn được ngủ được học được làm thì
cũng không cần phải có luật để cho phép được nói được bày tỏ quan điểm được sáng tác phê
bình được biểu tình, v.v… Đó chính là tính nguyên vẹn không thể phân chia của các quyền
con người mà nếu bị xâm phạm thì người sống sẽ không trở thành con người đầy đủ. Sự xâm
phạm này nếu rất nghiêm trọng sẽ biến con người trở thành không khác gì con vật như trong
các chế độ nô lệ. Chỉ khi nào người dân có thể tự do sử dụng đầy đủ các quyền con người thì
mới thực sự làm người.
Những sự xâm phạm như vậy cũng là nguyên nhân của sự chậm tiến của Việt Nam trong một
thời gian dài và của sự tăng trưởng bất ổn như hiện nay vì đã vi phạm hoặc không tôn trọng
đầy đủ các quy luật tự nhiên khách quan như đã phân tích ở phần II
Pháp quyền tại Việt Nam
Như đã trình bày ở phần II, bản chất hay tính chất bất biến của pháp quyền là sự bảo vệ các
quyền con người bằng pháp luật. Đây cũng là nguyên tắc qui định bởi Tuyên ngôn Toàn cầu
về Nhân quyền: “Nếu không muốn con người buộc phải sử dụng sự nổi dậy như một biện
pháp cuối cùng để chống cường quyền và áp bức thì việc bảo vệ các Quyền con người bằng
nhà nước pháp quyền là thiết yếu”. Do vậy, bản chất của một nhà nước pháp quyền là sự uỷ
trị hợp pháp để đại diện cho mỗi công dân, không phân biệt bất kỳ yếu tố nào để bảo vệ mọi
quyền con người của họ bằng pháp luật. Lưu ý rằng, sự ủy trị chỉ hợp pháp khi nó đại diện
cho mọi công dân, từng người một mà không phân biệt thành phần, giai cấp cho dù người đó
không bỏ phiếu cho những người được bầu chọn thực hiện sự ủy trị đó, cho dù quan điểm
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, … của người đó có khác biệt với những người được bầu
chọn đến thế nào đi nữa. Một nhà nước không đảm bảo được những tính chất này thì không
thể là một nhà nước pháp quyền.
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Nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Việt Nam hiến định vào năm 2001 khi sửa đổi bổ
sung Hiến pháp 1992 tại điều 2: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Còn điều 50 thì
ghi rõ: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân
sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân được quy định
trong Hiến pháp và luật”. Như vậy, theo đúng bản chất của nhà nước pháp quyền ở điều 2 và
ý nghĩa rõ ràng của điều 50 này thì công dân Việt Nam không chỉ có đầy đủ các quyền con
người đã được Hiến pháp hiện hành qui định theo đúng nguyên tắc của Tuyên ngôn Toàn cầu
về Nhân Quyền và hai Công ước Quốc tế kèm theo mà còn có thể được hưởng thêm những
quyền khác nếu có luật qui định. Giá trị trên danh nghĩa rõ ràng là như vậy.
Tuy nhiên, thực tế của việc thực thi các điều khoản này của Hiến pháp thì lại khác xa. Thuộc
tính phụ “xã hội chủ nghĩa” trong “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” được tùy tiện vận
dụng và áp đặt để diễn giải sai lệch bản chất bất biến của thuộc tính chính “pháp quyền”.
Điều này không những tạo ra rất nhiều các phạm trù mơ hồ được gắn với cụm từ “xã hội chủ
nghĩa” mà còn dẫn đến sự tước đoạt các quyền con người bất khả xâm phạm của công dân
bằng cách cho rằng chữ “luật” trong điều 50 của Hiến pháp có nghĩa là khi nào có luật qui
định về những quyền nào (đã được ghi ở Hiến pháp) thì công dân mới được thực hiện những
quyền đó. Cách hiểu này trao cho Quốc hội cái quyền ban phát các quyền con người cho
người dân chứ không phải là nhận sự ủy nhiệm của nhân dân để bảo vệ cho họ thực hiện đầy
đủ các quyền vốn có của họ mà Tạo hóa ban cho, theo đúng thuộc tính “của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân” của Nhà nước pháp quyền được ghi tại điều 2 của Hiến pháp.
Khi nào mà Quốc hội của nước ta chưa làm được bổn phận bảo vệ quyền con người như vậy
cho công dân ta thì nó chưa có tính hợp pháp vì đã vi hiến, cho dù nó có được hình thành
bằng các hình thức phổ thông đầu phiếu đi nữa. Đây là vấn đề thực chất mà bất kỳ một quốc
hội nào trong một nhà nước pháp quyền cũng phải đảm bảo, cho dù đó là pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, pháp quyền cộng hòa đại nghị, pháp quyền quân chủ lập hiến, v.v… đi nữa. Đó là
chưa kể người dân có quyền đòi hỏi thuộc tính bổ sung “xã hội chủ nghĩa” phải làm hay hơn,
tốt hơn, ưu việt hơn cho tính chất “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” như lý tưởng cao đẹp mà
đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam luôn khẳng định, chứ không phải là làm cho thực tế bảo vệ quyền con người tại Việt
Nam ngày càng xấu đi như hiện nay. Thực tế này thuộc về trách nhiệm lãnh đạo của đảng
Cộng sản Việt Nam mà Con đường Việt Nam đã đưa ra những đề nghị cần thay đổi trong
Phần III về cách thức lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay nếu không muốn một sự sụp đổ
toàn diện, kéo theo những hậu quả nặng nề cho dân chúng.
Pháp chế tại Việt Nam
Do trách nhiệm tối thượng của một nhà nước pháp quyền là phải bảo đảm cho công dân thực
hiện đầy đủ các quyền con người của từng người nên nó phải ngăn cản sự xâm phạm các
quyền này từ bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào. Cũng do tính chất pháp quyền của nó, nên nó phải
thực hiện việc ngăn cản này bằng luật pháp. Đây chính là nguyên tắc pháp chế – tức là chế tài
bằng pháp luật – của một nhà nước pháp quyền. Đây cũng là nguyên tắc được qui định tại
Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân Quyền: “Khi thực hiện các quyền và tự do của mình mỗi
người chỉ phải chịu những hạn chế nào được luật qui định nhằm một mục đích duy nhất là để
đảm bảo sự thừa nhận và bảo vệ đúng đắn các quyền và tự do của người khác và đáp ứng các
yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân
chủ”.
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Mọi phạm vi chế tài (bao gồm hạn chế và xử phạt) phải do luật qui định. Không có luật hạn
chế điều gì thì làm điều đó là không phạm luật và không phải xin phép nơi nào hết. Hoàn toàn
không cần phải có luật cho phép làm điều đó. Chỉ có quan chức mới chỉ được làm những gì
mà luật cho phép để hạn chế sự lạm dụng quyền hành của họ mà thôi. Không ai hay tổ chức
nào được quyền nhân danh vì bất kỳ lợi ích chung nào để áp đặt các hạn chế đối với các
quyền con người của công dân mà không được thông qua bằng luật bởi một quy trình lập
pháp hợp hiến. Lý do và mục đích của những sự hạn chế như vậy cũng phải được ghi rõ.
Điều 12 Hiến pháp 1992 ghi “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Điều này rõ ràng là tuân theo nguyên tắc pháp chế đúng
đắn của một nhà nước pháp quyền như trên, phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, thực tế thì khác hẳn. Không hiểu dựa trên cơ sở nào mà rất nhiều vị đại biểu Quốc
hội – những người được gọi là những nhà lập pháp đại diện của dân – lại hồn nhiên phát biểu
trước công chúng đại ý là phải cố gắng nhanh chóng xây dựng luật để người dân có thể thực
hiện các quyền của mình. Còn các cơ quan hành pháp thì ban hành đầy rẫy các nghị định,
quyết định hạn chế, cấm đoán các quyền con người của công dân một cách vi hiến. Còn các
cơ quan tư pháp thì chưa bao giờ ra bất kỳ phán quyết nào liên quan đến sự vi hiến, đơn giản
vì chúng không có được quyền hạn đó trên danh nghĩa và cũng không có đủ quyền lực tư
pháp độc lập trên thực tế.
Thuộc tính xã hội chủ nghĩa đúng ra phải thể hiện được sự ưu việt hơn cho nguyên tắc pháp
chế của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì thực tế lại trở thành cái để lợi dụng
nhằm tước đoạt rất nhiều quyền con người của công dân bằng cách đặt sự bảo vệ chế độ lên
trên hết – vi phạm nguyên tắc “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” của Hiến pháp
(điều 2). Thực tế này lại tiếp tục bị lợi dụng để bảo vệ đặc quyền cho các nhóm lợi ích nhỏ,
tạo ra một thực tế càng tệ hại hơn nữa.
Trách nhiệm của công dân
Cách biệt giữa danh nghĩa và thực tế của môi trường pháp lý Việt Nam đang rất nghiêm trọng
và ngày càng xấu đi nên gây ra bất ổn nặng nề. Trách nhiệm này đương nhiên là thuộc về
chính quyền, nhưng nếu người dân không ý thức được các quyền con người và vai trò làm
chủ đất nước của mình thì cách biệt này không bao giờ được thu hẹp theo hướng tốt đẹp. Dân
ta cần hiểu cốt lõi bản chất của các khái niệm Nhân quyền, Pháp quyền, Pháp chế. Thực ra
chúng rất đơn giản: Nhân quyền là các Quyền con người của mỗi người chúng ta vốn có từ
lúc sinh ra mà không ai có quyền ban phát cả và chúng ta cần tự tin sử dụng ngay các quyền
này mà không phải đợi ai cho phép. Pháp quyền là trách nhiệm trên hết của nhà nước phải
bảo vệ cho công dân thực hiện đầy đủ các quyền bất khả xâm phạm này của mình, và Nhà
nước Việt Nam hiện nay là một nhà nước pháp quyền được khẳng định tại Hiến pháp. Pháp
chế nghĩa là chúng ta chỉ bị hạn chế làm những gì có luật qui định rõ, không có luật hạn chế
tức là không có hạn chế, chứ không phải là chưa được phép. Mối liên hệ của bản chất và
nguyên tắc của 3 khái niệm này tạo nên một nguyên lý cốt lõi của dân chủ: công dân có
quyền làm bất cứ điều gì mà luật không hạn chế và không cần phải xin phép để làm điều đó.
Ở các nước dân chủ và thịnh vượng, thay vì làm ra nhiều luật để hạn chế thì nhà nước ở đó
xây dựng rất nhiều luật khuyến khích và tạo động lực cho công dân của mình làm nhiều việc
tốt để hướng xã hội phát triển theo những lý tưởng tốt đẹp. Chúng ta hoàn toàn đủ quyền và
đủ lý do chính đáng để đòi hỏi có được một nhà nước pháp quyền với các nguyên tắc pháp
chế như trên. Đó cũng là những tiêu chuẩn mà công việc CCTP và CCHC phải đạt đến.
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Không có những áp lực từ dưới lên thì sẽ khó có thể có được những thay đổi từ trên xuống.
Đó là trách nhiệm của công dân đối với việc cải cách.
Trách nhiệm của chính quyền
Tuy nhiên, trách nhiệm trên hết vẫn thuộc về chính quyền. Nếu nhà nước và đảng Cộng sản
Việt Nam không nhận rõ được hiện trạng như trên và nhanh chóng thực hiện các giải pháp cải
cách thành công thì sự thất bại của chúng sẽ dẫn đến các cuộc cách mạng. Liên Xô sụp đổ sau
khi đã tiến hành cải cách muộn màng và thất bại.
Với tinh thần như vậy, Con đường Việt Nam đã nghiên cứu để đề nghị với Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các sách lược CCTP và CCHC được trình bày cụ thể dưới
đây.

Trần Huỳnh Duy Thức
(Đang viết vào tháng 4/2009)

THDT đang trao chứng nhận cho đối tác của OCI tại buổi Lễ khai trương dịch vụ One-Connection toàn cầu tại
Singapore năm 2003
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CON ĐƯỜNG VIỆT NAM- Cách Để Mỗi Người Giàu Có
Ghi nhận
Dâng tặng Mẹ Việt Nam tất cả tri thức Mẹ đã ban cho đứa con Lạc Hồng này.
Thương tặng Má, người chưa từng dạy con một tiếng yêu nước nhưng cách Má chăm sóc
cọng cỏ, ngọn cây, con gà, con chó và lòng thương người của Má dành cho những người
nghèo khổ đã truyền cho con tình yêu quê hương chẳng biết tự bao giờ.
Kính tặng Ba, người đã truyền cho con lời dạy: “Phải học để trở thành người tốt”.
Thân tặng gia đình yêu thương và những người đã dành tình yêu và sự ủng hộ cho tôi.
TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc tinh Chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao
Trần Đông Chấn
Giao thừa Bính Tuất 2006
LỜI TỰA
Nếu chúng ta cùng suy tưởng về một tương lai như trên, về một thời kỳ khai sáng sẽ đưa dân
tộc ta đến dân chủ, thịnh vượng, văn minh và được cả thế giới tôn trọng thì thời đại của ý
tưởng đó sẽ đến. Và khi đó thì “Sẽ không có một sức mạnh gì trên quả đất này có thể ngăn
nổi một ý tưởng khi thời đại của nó đã đến.”(*)
Nhân hòa tạo thiên thời
Đó chính là thiên thời – là thời điểm mà lòng người hòa hợp cùng suy tưởng về một tiền đồ
tốt đẹp của một đất nước Việt Nam trong đạo nghĩa, hưng thịnh và thái bình. Đó cũng là sự
hội tụ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tạo ra sự chuyển đổi lịch sử.
Nhưng thiên thời không phải là cái mà chúng ta được ban phát từ trên trời hay từ đâu đó
mang lại. Mà thời vận đó sẽ đến khi lòng người cùng hướng về nó. Do vậy người xưa thường
chọn những vùng đất mà người dân ở đó đang mong muốn sự thay đổi để khởi đầu cho những
biến chuyển lịch sử. Đó chính là địa lợi nhờ vào nhân hòa.
Kinh tế tạo địa lợi
Nhưng trong một môi trường toàn cầu hóa hiện nay, cùng với tác động rút ngắn thời gian và
thu hẹp không gian của Internet, đã làm thay đổi rất nhiều và có phần làm nhẹ đi vai trò địa
chính trị của các vùng địa lý. Hiểu rõ điều này sẽ giúp chúng ta xác định được địa lợi cho sự
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chuyển mình mang tính lịch sử của dân tộc chính là “vùng đất” kinh tế chứ không phải là một
mảnh đất địa linh nhân kiệt nào đó.
Chính sự thay đổi chế độ kinh tế vào giữa thập niên 1980 đã cứu chế độ tránh được một sự
sụp đổ và dẫn đến những thành tích không thể chối cãi, đưa hàng chục triệu người Việt Nam
thoát khỏi đói nghèo. Nhưng cũng chính thành tích kinh tế đó đã làm cho người dân chấp
nhận thiếu thốn rất nhiều quyền con người của mình về dân sự, chính trị, văn hóa, xã hội, và
làm cho chính quyền chủ quan cho rằng mình làm đúng. Chính cái sai lỗi đó của cả người
dân và chính quyền đang dẫn đến một sự thất bại kinh tế nặng nề.
Sự thất bại này hiện nay đang không được nhìn nhận đúng mà còn bị che lấp mất căn nguyên
của nó vì những mục tiêu và lợi ích ngắn hạn, đánh mất hết những cơ hội cuối cùng để có thể
tránh được một sự sụp đổ do khủng hoảng kinh tế tạo ra. Một cuộc khủng hoảng như vậy là
không còn có thể tránh được nữa khi mà Chính phủ và Quốc hội đã lựa chọn “Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội 2009″ đang được triển khai như hiện nay bất chấp những cảnh báo và
phản biện có trách nhiệm.
Khủng hoảng chuyển lòng người
Cho dù những triệu chứng bệnh nặng của nền kinh tế sẽ bị đè nén trong năm này nhưng
chúng sẽ bùng phát mà không có gì có thể ngăn chặn được trong vài ba năm sau đó ở mức độ
nặng nề hơn gấp bội, làm cạn kiệt các nguồn lực của quốc gia, cả trong dân lẫn nhà nước.
Nhưng sẽ còn tai hại hơn nữa khi các mệnh lệnh hành chính được ban hành do sự hoảng sợ
của những người ra quyết định để tiếp tục che giấu những biểu hiện thật của căn bệnh trầm
trọng. Và chính cách thức này sẽ xói mòn những niềm tin cuối cùng của người dân vào chính
quyền. Mà niềm tin là nguồn lực quan trọng nhất của cỗ máy kinh tế.
Hàng triệu người chúng ta sẽ phải lao đao khốn khổ. Trên một “mảnh đất” kinh tế như vậy
lòng dân chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Nhưng sự thay đổi đó sẽ tạo ra những
động lực tàn phá hay xây dựng là một vấn đề cần hết sức quan tâm. Dù là chính quyền phải
chịu trách nhiệm đầu tiên và trên hết cho tình trạng tệ hại như vậy, nhưng người dân chúng ta
phải thấy là mình đã góp phần đáng kể tạo ra hậu quả đó vì chúng ta đã quá dễ dàng chấp
nhận những sai trái của chính quyền. Vì vậy mà chúng ta lệ thuộc.
Và chính sự lệ thuộc đó là nguyên nhân gốc của căn bệnh kinh tế này, dẫn theo hàng loạt các
vấn nạn chính trị và xã hội như cường quyền, tham nhũng, đạo đức xuống cấp, vô cảm, v.v…
đang ngày càng trầm kha. Nếu chúng ta không nhìn nhận đúng như vậy thì mọi sự thay đổi
sắp tới đều sẽ là “bình mới, rượu cũ”, tệ hơn nữa có thể sẽ là những sự đập phá vì hận thù. Sẽ
không thể có một quốc gia độc lập nếu những người chủ của nó – chính là người dân chúng
ta – hầu hết là những kẻ lệ thuộc.
Cái đáy của khủng hoảng
Chỉ khi nào chúng ta ý thức được vai trò và trách nhiệm làm chủ của mình thì mỗi người
chúng ta mới hết bị lệ thuộc kinh tế. Và cũng hãy hiểu rằng: cuộc khủng hoảng này sẽ chỉ
chạm đáy khi nào người dân đã ý thức được như thế. Ngược lại hậu quả của nó sẽ ngày càng
trầm trọng mà không có điểm dừng, tác hại nặng nề lên hàng chục triệu người cho tới khi
chúng ta gục ngã hẳn. Nhưng chính quyền cũng sẽ không tránh được những hậu quả còn
nghiêm trọng hơn nếu không hiểu rõ và thành thật dựa vào dân để vượt qua khủng hoảng.
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Tuy nhiên, lựa chọn của chính phủ lâu nay là trấn an người dân bằng cách che giấu sự thật và
nói nhiều về những cơ hội của viễn cảnh tốt đẹp. Nhưng cơ hội chỉ đến khi vượt qua được
thách thức. Mà những thách thức của đất nước hiện nay không chỉ là của nhà nước mà quan
trọng hơn là của toàn dân. Nếu người dân không được tôn trọng và chia sẻ thực trạng kinh tế
và những thách thức đó của đất nước thì không có cách gì để vượt qua được chúng. Sự lựa
chọn như vậy thường dẫn đến một kết cục là chính phủ sẽ thiếu trung thực về tình hình nhằm
huy động nguồn lực trong dân, nhưng chỉ để đem chữa cháy. Đó sẽ là tai họa khủng khiếp.
Khủng hoảng – Cơ hội vàng
Nếu một cuộc khủng hoảng như vậy là không thể tránh khỏi thì hãy tìm thấy cơ hội từ nó. Và
đó lại là một cơ hội vàng để chúng ta thay đổi căn bản nhận thức của mình một cách đúng
đắn, phù hợp với quy luật khách quan. Cần hiểu rằng những sai lầm cốt tử mà chúng ta đã
mắc phải chính là sự thiếu hiểu biết của người dân về những quy luật như vậy và sự áp đặt ý
muốn chủ quan của chính quyền thay cho các quy luật đó của vũ trụ – tức của tự nhiên của
trời đất. Khi chúng ta hiểu biết những quy luật này thì điều kỳ diệu sẽ đến, chúng ta sẽ chứng
kiến một sự phát triển thần kỳ như phép màu trong sấm Trạng Trình:
Bảo giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Có người đang cố tìm xem vùng đất địa linh nhân kiệt – nơi “thiên tử” sẽ xuất hiện, nơi có
một con sông được gọi là Bảo giang – ở đâu. Nhưng thiên tử thực sự ngay trước chúng ta, địa
linh nhân kiệt ngay tại nơi ta ở. Thiên tử hay con trời chính là những sản phẩm của vũ trụ, là
những quy luật tự nhiên của trời đất tồn tại một cách khách quan với ý muốn chủ quan của
con người. Con người chỉ có thể phát hiện, hiểu rõ những quy luật đó để áp dụng nhằm có
được những giải pháp tốt nhất cho ý muốn của mình chứ không thể thay đổi hoặc làm ra
những quy luật như vậy theo mong muốn của con người. Do vậy, những quy luật tự nhiên
khách quan còn được gọi là Vũ trụ quan hay người xưa gọi là Đạo Trời, tức là cách thức của
Trời với ngụ ý là những cách thức đó vượt lên trên mong muốn chủ quan của con người.
Cách cai trị phong kiến
Nhưng vua chúa phong kiến ngày xưa vì quyền lợi hẹp hòi của mình đã lợi dụng những từ
ngữ đúng đắn trên của các nhà hiền triết để huyễn hoặc dân chúng và tự thần thánh hóa mình
thành những “Con Trời” mang mệnh “thiên tử” được lựa chọn một cách độc tôn và không thể
thay thế để “đại diện Trời” cai trị dân chúng. Từ đó nên những lời họ ban ra được áp đặt
thành “đạo Trời” bất chấp chúng đi ngược lại những quy luật khách quan của trời đất, và
cưỡng bức dân chúng chấp nhận ý muốn của họ như một “tất yếu khách quan” do “thiên
định”. Để bảo vệ sự thống trị của mình, họ càng làm cho người dân mù quáng, mê muội và
giáo điều tin vào những chủ thuyết “trời ơi” của họ nhưng lại được cổ súy bởi những kẻ ngu
trung có học và tiền hô hậu ủng bởi các quan lại tham nhũng. Và họ dùng “vương pháp” để
bảo vệ trước tiên và trên hết các chủ thuyết này nhằm trừng phạt bất kỳ ai, bất kỳ tiếng nói
khách quan nào đe dọa sự thống trị của họ.
Nhưng bất chấp những sự trừng phạt và trả thù có hà khắc đến đâu đi nữa thì những chế độ
như thế đều không tránh được những sự sụp đổ nhục nhã và thường rất đẫm máu một khi
lòng dân đã thay đổi, không còn tin vào chúng nữa. Tuy nhiên lịch sử đã cho thấy rằng những
cuộc thay đổi đó hầu hết là bình mới rượu cũ, thay sự thống trị này bằng một sự thống trị
khác, người dân vẫn là những kẻ bị trị và lệ thuộc. Họ chỉ được thở chút không khí thoải mái
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hơn ở thời kỳ đầu khi các chế độ mới nắm quyền muốn lấy lòng dân chúng nhằm củng cố địa
vị ban đầu của mình. Sự mị dân như vậy không kéo dài, mọi thứ mau chóng trở về đúng thực
chất của nó. Sự xuất hiện những minh quân trong các chế độ như vậy là rất hiếm hoi thường
là do may mắn. Dân chúng không thể làm gì khác ngoài việc ước ao và cầu nguyện cho
những minh quân như thế xuất hiện để cai trị mình – một sự trông đợi thụ động để được ban
phát.
Tự do và Quy luật
Lịch sử các cuộc cách mạng và thay đổi triều đại ở phương Đông hầu hết đều như thế, trừ
Minh Trị Duy tân ở Nhật giữa thế kỷ 19. Đó là nguyên nhân gốc của sự chậm tiến và bị thuộc
địa hóa của lục địa này so với phương Tây. Chủ nghĩa phong kiến thần quyền thống trị Châu
Âu đã cản trở sự phát triển của lục địa này không khác gì ở phương Đông cho đến cuối thế kỷ
16. Nhưng các Phong trào Phục hưng và cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật đã biến đổi sâu
sắc và thực chất xã hội và con người ở đó, đưa nó vượt lên dẫn đầu thế giới tới ngày nay. Nếu
cuộc Cách mạng Khoa học kỹ thuật giúp con người hiểu rõ được các quy luật tự nhiên khách
quan trong thế giới vật chất thì Phong trào Phục hưng đã giải phóng tư tưởng con người khỏi
sự giáo điều và áp đặt của các chủ thuyết phong kiến, làm cho họ tự do nghiên cứu tìm tòi các
quy luật đó và kiến tạo dần nên các trào lưu dân chủ như ngày nay.
Dù Giordano Bruno đã phải hy sinh trên giàn hỏa để bảo vệ sự thật “trái đất quay quanh mặt
trời” hay Galileo Galilei phải cúi đầu giả nhận tội để giữ mạng sống(+) nhằm có thể tiếp tục
nghiên cứu chứng minh cho khoa học, cho chân lý Nhật tâm này thì các nhà nước phong kiến
thần quyền Châu Âu vẫn không thể bảo vệ nổi cái “quy luật” sai trái “mặt trời quay quanh
trái đất” của họ. Cuối cùng họ vẫn phải “cúi đầu” thừa nhận lặng lẽ quy luật Vạn vật hấp dẫn
mà Newton đã dựa vào đó để chứng minh trái đất quay quanh mặt trời một cách không thể
bác bỏ.
Bí quyết của phép màu
Đó chính là giá trị của tự do con người và của sự hiểu biết về các quy luật tự nhiên trong trời
đất mà khi có được thì loài người sẽ giàu có và phát triển thần kỳ. Đó cũng chính là nguyên
nhân của phép màu Nhật Bản – trong vòng chỉ 30 năm từ cuộc Duy Tân của vua Minh Trị
vào 1868 nước Nhật đã trở thành một cường quốc được cả thế giới kính nể từ một nước
nghèo nàn lạc hậu. Cuộc canh tân này đặt trên một nguyên lý chủ đạo: “Độc lập dân tộc nhờ
độc lập cá nhân” do nhà tư tưởng khai sáng vĩ đại Fukuzawa Yukichi đề xướng. Không có
độc lập cá nhân thì sẽ không thể có độc lập dân tộc, dẫn đến quốc gia lệ thuộc rồi bị biến
thành nô lệ – ông đã viết và dành cả đời mình để truyền giảng như vậy.
Việt nam hoàn toàn có thể có được phép màu đó, thậm chí còn thần kỳ và nhanh chóng hơn
do tác động rút ngắn thời gian của Internet, nếu mỗi người dân chúng ta là một con người độc
lập thực sự để có thể hiểu được quy luật tự nhiên của trời đất. Nước ta đã tuyên bố độc lập và
dùng thuật ngữ Cộng hòa để đặt tên nước đã hơn 63 năm, nhưng những tư tưởng và cách
hành xử phong kiến như trên vẫn còn ăn sâu trong cả người dân lẫn chính quyền một cách vô
tình lẫn cố ý, vô thức lẫn có ý thức. Chính sự xơ cứng trong suy nghĩ như vậy bao đời nay đã
đẩy dân tộc ta thụt lùi lại rất xa trong tất cả các bước tiến hóa quan trọng của nhân loại cho
đến tận ngày nay. Mỗi lần như vậy đất nước đều bị biến thành thuộc địa mà phải mất đến
hàng triệu xương máu để giành lại độc lập. Nhưng cũng chỉ là sự thay đổi hình thức trên danh
nghĩa, người dân chúng ta chưa bao giờ có sự thay đổi thực chất trong suy tưởng của mình để
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hướng đến tự do độc lập cho mình thực sự. Chính vì vậy mà hơn một ngàn năm nay dân tộc
ta chưa bao giờ có được một nền độc lập đầy đủ và thực chất.
Nếu không có những trào lưu suy tưởng tích cực để làm mỗi người chúng ta vượt thoát được
lối suy nghĩ và hành xử xơ cứng như trên thì đất nước ta chẳng những không thể đạt được
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà còn sẽ ngày càng bị lệ
thuộc, đến mức sẽ trở thành nô lệ, thuộc địa kiểu mới. Đây không còn là nguy cơ nữa mà là
thực tế đang xâm thực vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đất nước, đe dọa chủ quyền quốc
gia. Hơn lúc nào hết, thay vì vận động học tập và làm theo, chúng ta cần tiếp tục tinh thần
“Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” của các Phong trào Đông Du và Duy Tân để tạo
ra một trào lưu suy tưởng rộng rãi trong nhân dân, tự do khám phá tìm hiểu các quy luật
khách quan của thế giới xung quanh ta, tự do phản biện và cả phủ định những giáo điều và sai
trái. Để từ đó rút tỉa được những giá trị phù hợp từ truyền thống và tư tưởng do lịch sử dân
tộc để lại nhằm phát huy thành những sức mạnh và lợi thế cho mỗi người Việt Nam trong thế
giới toàn cầu hóa. Nhờ vậy mà chúng ta giàu có. Đất nước nhờ có những người dân như vậy
mà phát triển tốt đẹp. Suy tưởng như vậy sẽ là một quá trình sáng tạo, trong khi làm theo sẽ
chỉ làm cho sự xơ cứng tư duy thêm trầm trọng.
Sự suy tưởng sáng tạo như vậy tự nhiên sẽ hội tụ lòng dân đến cùng một ý tưởng về một thời
kỳ khai sáng cho dân tộc với khát vọng cho đất nước vươn lên để mỗi người Việt Nam sẽ
được giàu có, hạnh phúc và được nể trọng trên toàn thế giới. Khi đó thời đại của ý tưởng này
sẽ đến mà không có gì ngăn cản nổi. Khi đó điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho mỗi người và đất nước
chúng ta. Khi đó sẽ là lúc thực hiện lời nhắn gửi thiêng liêng của tiền nhân: “Bảo giang thiên
tử xuất, Bất chiến tự nhiên thành” – tức là hiểu rõ các quy luật của trời đất là cách để bảo vệ
giang sơn đất nước mà không cần dùng đến vũ khí và tránh được chiến tranh.
Có nhiều quy luật mà quyển sách Con đường Việt Nam này sẽ trình bày. Nhưng đối với đa số
người dân, chúng ta chỉ cần hiểu rõ và thực hành đầy đủ một điều quan trọng nhất, thiêng
liêng nhất và lại là nền tảng cho tất cả các quy luật khác: Quyền con người. Những phần sau
của quyển sách sẽ cho thấy vì sao đó là quy luật của trời đất và vì sao quy luật này có tầm
quan trọng như vậy. Nhưng không có gì là phức tạp, chúng ta chỉ cần hiểu rằng thuộc tính
nào của vạn vật do trời đất tạo ra thì không có sức mạnh nào của con người có thể thay đổi
được, và chính thuộc tính đó tạo ra quy luật. Người ta có thể đắp chặn ngăn nước chảy xuống
vùng thấp nhưng không cách gì để thay đổi thuộc tính của nước là luôn đổ về chỗ trũng, và
như vậy nước chảy về trũng là một quy luật. Tương tự như thế, những kẻ cường quyền có thể
tước đoạt tự do và quyền con người nhưng không thể nào thay đổi được thuộc tính người là
luôn luôn mong muốn có đủ tự do và các quyền đó. Chắc có lẽ chỉ những ai bị đánh rơi trong
rừng từ lúc nhỏ thì mới không có mong muốn đó mà thôi. Do vậy Quyền Con người cũng là
một quy luật mà khi được tôn trọng và sử dụng đầy đủ thì chúng ta sẽ có được sức mạnh tựa
phép màu như đại hồng thủy.
Thiên tử là chúng ta
Ở nơi nào con người tự tin thực hiện các quyền này thì ở đó “thiên tử” xuất hiện, tức là
Quyền con người tồn tại thực tế trong cuộc sống ở nơi ấy. Và vùng đất ở đó chính là địa linh
nhân kiệt vì sẽ có rất nhiều anh hùng hào kiệt – những người tự tin, tự do và độc lập để khám
phá nhiều quy luật khác của trời đất, từ đó tạo ra sức mạnh nhằm mang lại sự giàu có và
những điều tốt đẹp cho cuộc sống chúng ta, bảo vệ dân tộc ta, thịnh cường đất nước ta. Đó là
cách chúng ta chủ động kiến tạo nguyên khí, lựa chọn nhân tài để phát triển quốc gia, phục
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vụ cho chúng ta chứ không phải thụ động trông chờ và cầu may minh quân xuất hiện và ban
phát tài năng của họ.
Sự may mắn này nếu xảy ra thì cũng không bao giờ tạo nên những “minh quân” thực thụ vì
những người này nếu lập nên được những công trạng to lớn nào đó thì tất nảy sinh thói tự
phụ, tự cho mình có quyền đứng trên dân chúng vì đã ban cho dân chúng những lợi ích lớn
lao nào đó. Tư duy và cách hành xử phong kiến như vậy tất sẽ dẫn đến những vấn nạn khác
cho người dân. Đặng Tiểu Bình là một lãnh đạo xuất chúng đã đưa Trung Quốc phát triển
vượt bậc giúp hàng trăm triệu người thoát đói nghèo, nhưng cũng chính ông là người phải
chịu trách nhiệm về sự kiện đẫm máu Thiên An Môn 20 năm trước, đánh mất cơ hội vĩ đại có
thể đưa Trung Quốc thành một nước dân chủ thịnh vượng cho hàng tỷ người.
Sức mạnh thực sự của một quốc gia nằm ở sự hiểu biết của cả dân tộc ở đó chứ không phải
bởi trí tuệ riêng của bất kỳ một con người hay đảng phái nào. Trên tinh thần như vậy, quyển
sách Con đường Việt Nam – Cách Để Mỗi Người Giàu Có này sẽ trình bày những nghiên cứu
của nó về các quy luật kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là sự tương tác của chúng ở một môi
trường toàn cầu hóa; áp dụng các quy luật này trong bối cảnh địa chính trị và văn hóa của
Việt Nam nhằm đề xướng những giải pháp chiến lược cho sự phát triển dân chủ và thịnh
vượng cho người dân và đất nước chúng ta một cách nhanh chóng và bền vững.
Con đường Việt Nam (tên gọi tắt của quyển sách) cũng đưa ra những đề nghị đối với nhà
nước về cách thức quản lý đất nước sao cho phù hợp với quy luật khách quan, mà quan trọng
nhất là yêu cầu phải bảo vệ người dân chúng ta thực hiện đầy đủ Quyền con người của mình
theo đúng Hiến pháp. Những quyền này là vốn có tự nhiên, là của chúng ta mà không một ai
hay tổ chức nào có quyền cho phép hay ban phát cả. Bất kỳ nhà nước nào thất bại trong việc
bảo vệ cho người dân của nó thực hiện Quyền con người của mình thì nó không còn hợp
pháp nữa và không thể được gọi là nhà nước pháp quyền. Con đường Việt Nam sẽ làm rõ
khẳng định này trong những phần sau của quyển sách.
Vì ra đời trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sẽ rất trầm trọng nên quyển sách này cũng dành
một phần đáng kể để phân tích và đưa ra những khuyến nghị cho người dân và nhà nước
nhanh chóng vượt qua được khủng hoảng một cách tối ưu mà sự nghiên cứu của Con đường
Việt Nam thấy là tốt nhất để tránh được sự hỗn loạn.
Trần Huỳnh Duy Thức
(Viết vào tháng 12 năm 2008)
__________________
(*) Lời của Victor Huygo – đại văn hào Pháp (1802-1865)
(+) Galileo Galilei bị quản chế đến cuối đời.
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Hành trình vào bản chất của dân chủ và
thịnh vượng
ĐCV: BBT nhận được bài viết này từ cha của tác giả qua điện thư sau đây:
Kính gửi: Ban Điều Hành Đàn Chim Việt
Tôi là Trần Văn Huỳnh, cha của Trần Huỳnh Duy Thức.
Trong các tài liệu Thức viết mà gia đình tìm thấy sau khi Thức bị bắt, có một quyển sách
đang được viết bằng tiếng Anh có tựa đề: HEWING QUEST FOR DEMOCRACY AND
PROSPERITY. Công trình này vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên tôi đọc thấy phần đầu của nó
đề cập đến những vấn đề rất đáng quan tâm nên tôi đã dịch ra và gửi cho quý báo. Mong quý
báo giúp phổ biến đến độc giả.
Xin cảm ơn và kính chào.
Trần Văn Huỳnh

***
Vài chi tiết về tác giả qua các bài viết đăng tải trên mạng:

Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức - Ảnh gia đình cung cấp
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Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt tháng năm 2009 với tội danh ban đầu là trộm cắp cước
điện thoại, sau đó bị truy tố với tội danh hoạt động chính trị nhằm “lật đổ chính quyền nhân
dân”, theo điều 9 BLH Việt Nam. Ông Thức bi đưa ra x t xử cùng với ba nhân vật là L Lê
Công Định, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, và ông Lê Thăng Long. Trong đó, ông Thức bị tuyên
phạt 16 năm tù giam và năm quản chế – là bản án nặng nhất trong trong bốn nhân vật trên.
Những nhân vật khác, nhận bản án từ đến năm.
Bản án dành cho bốn nhân vật này ngay sau đó bị quốc tế lên án. Trong đó, tổ chức Ân Xá
Quốc Tế cho rằng “Những người này đáng ra không bao giờ nên bị bắt chứ đừng nói là bị
buộc tội và nhận án tù, phiên tòa rõ ràng là sự nhạo báng công lý”.
Trước khi bị bắt, ông Thức được biết đến như một doanh nhân thành công và người hoạt
động tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam với những bài viết về kinh tế.
Tốt nghiệp đại học Bách khoa TP.HCM, năm 1993, ông Thức cùng bạn bè trong đó có ông
Lê Thăng Long thành lập công ty Duy Việt, chuyên cung cấp các thiết bị vi tính tại Hà Nội.
Đến năm 2000, công ty này được phát triển thành công ty EI – Electronic Information
System – nhằm cung cấp phần mềm trong ngành công nghệ thông tin. Hai năm sau, công ty
con cung cấp dịch vụ điện thoại internet OCI ra đời, đặt văn phòng tại ingapore, đánh dấu
một bước đột phá trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam, cũng như những mở đường cho
kế hoạch đầu tư ra các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ. Cho đến khi trước khi bị bắt, ông
Thức là tổng giám công ty OCI.
Con đường đấu tranh cho dân chủ, tự do của ông Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu khi ông có
những ý kiến phê phán mạnh mẽ những cản trở, cũng như bất cập trong việc quản lý dịch vụ
viễn thông tại Việt Nam. Thân phụ ông Thức, ông Trần Văn Huỳnh cho biết:
“Trong quá trình kinh doanh, con tôi gặp rất nhiều trở ngại, rào cản do luật lệ và qui định.
Từ đó, con tôi suy nghĩ và tìm ra nguyên nhân tại sao”.
Bắt đầu từ năm 200 , ông Trần Huỳnh Duy Thức cùng với một số nhân vật, trong đó có ông
Lê Thăng Long lập ra “Nhóm nghiên cứu chấn” tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề chính trị,
kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức còn lập ra ba trang blog “Trần Đông Chấn”, “Psonkhanh” và
“Change We Need” nhằm viết những bài viết bình luận về thể chế chính trị, lãnh đạo, cũng
như phơi bày những điểm bất cập trong xã hội. Trong số đó, phải kể đến các bài viết như
“Obama, China and Vietnam”; “Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ đi về đâu”; “Kỷ ửu và
vận hội mới”; “Khủng hoảng – cơ hội cuối”; “Động lực cho thay đổi”…
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, từ lúc thành lập “Nhóm nghiên cứu
chấn” cho đến lúc bị bắt, ông Thức đã viết khoảng 0 bài viết mang tính chất “xuyên tạc,
chống đối sự lãnh đạo của Đảng”.
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Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 43 tuổi, tại phiên tòa ở TP.HCM hôm 20-1-2010. AFP PHOTO.
***

HÀNH TR NH VÀO B N CHẤT C A D N
CH VÀ THỊNH VƯỢNG
Nên hiểu tính độc lập của một nhà nước hoặc dân tộc như thế nào? Nhận thức cho rằng nền
độc lập có nghĩa là nhà nước của nó cầm quyền bởi một nhóm người cùng sắc tộc với đại đa
số dân chúng còn tương đối phổ biến. Sự chấp nhận sai lầm rộng rãi như vậy giúp các chế độ
chuyên chế lợi dụng để duy trì sự thống trị. Do vậy một sự hiểu biết đúng về một nền độc lập
là rất thiết yếu để tránh cho một dân tộc khỏi bị lệ thuộc. Nó cũng sẽ đòi hỏi chúng ta suy
nghĩ đúng về các khái niệm sức mạnh của cá nhân và tính cá nhân. Đề tài này sẽ dẫn đến
nhiều nghiên cứu về dân chủ và thịnh vượng cùng với các qui luật của chúng.
THỰC DÂN HAY CHUYÊN CHẾ
Có rất nhiều chế độ chuyên chế đã cầm quyền một cách độc đoán đất nước mình nhiều thập
kỷ nay. Hầu hết đều từ những người đã giữ vai trò quan trọng trong việc giải phóng dân tộc
khỏi sự cai trị thực dân. Thành tựu trên danh nghĩa của họ là đã mang lại nền độc lập cho dân
tộc mình. Nhưng nhìn vào cuộc sống thực tế của những người đang sống ở những nước này.
Thật khó mà không nói rằng họ lệ thuộc nặng nề dù màu da và chủng tộc của họ giống với
những kẻ cầm quyền chuyên chế.
Thực ra những người này chỉ đơn giản là thay đổi sự thống trị của thực dân bằng của họ.
Thường thấy ở những nơi này hàng đống sự xâm phạm quyền con người, tự do và lợi ích
riêng tư trên danh nghĩa của an ninh và lợi ích quốc gia. Những công trạng ”giải phóng dân
tộc” bị khai thác để bảo tồn sự chính danh của các chế độ áp bức này. Ở vài nơi nỗi thống
khổ của dân chúng còn tệ hơn những gì họ đã phải trải qua dưới thời thực dân. Bình mới rượu
cũ mà thôi.
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ĐỘC LẬP CÁ NHÂN VÀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Sẽ không có sự độc lập nếu không có tự do. Và sẽ không có độc lập dân tộc nếu không có độc
lập cá nhân. Điều này là chân lý. Vào giữa thế kỷ 19, Fukuzawa Yukichi – người được đánh
giá là xuất chúng trong số những người sáng lập nên nước Nhật hiện đại – đã có một danh
ngôn: ”Độc lập dân tộc nhờ độc lập cá nhân”. Ông chứng minh rằng nhờ có độc lập cá nhân
mà một người không phải lệ thuộc vào sức mạnh của người khác. Nên chính nhờ sức mạnh cá
nhân đó mới giúp một dân tộc cạnh tranh được với những dân tộc khác. Và chính tư tưởng đó
đã biến nước Nhật thành một cường quốc trong vòng 30 năm từ sự lạc hậu nghèo nàn.
CÓ TỰ DO MỚI ĐỘC LẬP
Một cá nhân chỉ có thể độc lập nếu có đầy đủ tự do. Và chỉ khi nào quyền con người của một
người được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ bằng pháp quyền thì người đó mới có tự do hoàn toàn.
Do vậy bản chất của nhà nước pháp quyền là một sự ủy trị hợp pháp để bảo vệ các quyền này
và tự do cho từng cá nhân, từng người một. Trách nhiệm này phải được gìn giữ thiêng liêng
như mục tiêu tối thượng của nhà nước đó. Không tuân theo quy tắc này sẽ gây ra sự xâm
phạm tự do cá nhân nhân danh an ninh quốc gia, ổn định xã hội và trật tự cộng đồng như các
chính quyền độc tài thường dùng để biện hộ một cách mơ hồ vì sự phát triển.
Những sự mơ hồ này trong thực tế dễ dàng trở thành những cái cớ để xâm hại an toàn của con
người, tước đoạt nhân quyền và xúc phạm nhân phẩm một cách không nao núng để giành
được đặc quyền cho những nhóm lợi ích hẹp hòi. Cách này sẽ chắc chắn làm cho người dân
lệ thuộc vào những người cai trị bằng cách áp nỗi sợ hãi lên người bị trị. Không có tự do sẽ
dẫn đến lệ thuộc bất chấp màu da và chủng tộc của những người cầm quyền. Sự phụ thuộc
của cá nhân sẽ gây nên một quốc gia lệ thuộc mà không thể tránh được, ngay cả quốc gia đó
không thuộc quyền tài phán của quốc gia khác.
SỰ UỶ TRỊ HỢP PHÁP
Canada và Úc theo chế độ quân chủ lập hiến, tôn Nữ hoàng Anh làm người đứng đầu nhà
nước của họ. Nhưng ai có thể nói rằng họ là những dân tộc lệ thuộc? Khi nào người dân họ
còn thích chế độ này thì nó còn tồn tại. Ngược lại, họ có thể bỏ phiếu để thay đổi thành chế
độ cộng hòa, chẳng hạn, mà không có vấn đề gì. Họ hoàn toàn tự do lựa chọn chế độ chính trị
nên dân tộc họ thực sự độc lập.
Nếu Barack Obama thắng cử tổng thống Mỹ, liệu người da trắng có tự xem họ là một chủng
tộc lệ thuộc? Và người da đen sẽ tìm thấy sự độc lập của họ nhờ chiến thắng đó? Ai trả lời có
sẽ thật là ngớ ngẩn. Sự uỷ trị chỉ hợp pháp khi nó được bầu chọn bằng một cuộc bầu cử tự do
mà người dân, chính là những người ủy nhiệm, không bị sợ hãi và thiếu thốn để thực hiện
quyền bỏ phiếu của mình. Đối với luật pháp cũng vậy. Jean Jacques Rousseau (+) đã viết
trong tuyệt tác ”Khế ước xã hội” của ông rằng: ”Bất cứ luật nào mà người dân không phê
chuẩn trực tiếp thì vô hiệu và vô dụng – trên thực tế nó không đúng là luật”.
Tính hợp pháp của một sự ủy trị không liên quan đến chủng tộc, màu da, giới tính, v.v…
hoặc công trạng đã qua hay tuyên bố ”vì dân” của một đảng cầm quyền bằng tiếm quyền,
v.v… Làm cho người dân hoặc khiếp sợ hoặc lệ thuộc kinh tế vào những người có quyền lực
là cách mà một chế độ cường quyền nắm quyền để ép người dân phục tùng ý chí của nó. Do
đó, nó không bao giờ là một sự ủy trị hợp pháp ngay cả nó chấp nhận quyền bầu cử của người
dân trên danh nghĩa.
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NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ VÀ THỊNH VƯỢNG
Đó là lý do mà Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền (UDOHR) tuyên bố và tin rằng con
người chỉ thực sự tự do khi không phải sợ hãi và không bị thiếu thốn. Nhằm mục đích này,
bản Tuyên ngôn đã được cụ thể hóa thành Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
(ICCPR) và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCE) nhằm bảo
vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản này trên toàn thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết
các nước thuộc thế giới thứ nhất tôn trọng trước tiên và bảo vệ trên hết các quyền đó trong
hiến pháp của họ một cách đầy đủ, và làm cho chúng có hiệu lực trong thực tế. Chính cách
thức này đã đưa các quốc gia này trở thành những đất nước dân chủ và thịnh vượng nhất thế
giới.
Các quyền này là thiêng liêng và do Tạo hóa ban cho, không phải do bất kỳ ai khác là con
người hoặc bất cứ cái gì thuộc về con người. Do vậy ủng hộ các quyền này tức là tuân theo
các qui luật tất yếu khách quan, chính là các luật của Tạo hóa. Con người có thể phát hiện và
hiểu được các luật này nhưng không thể sáng tạo ra chúng theo ý muốn của mình. Nếu luật
của con người mà không thuận theo các luật tương ứng của Tạo hóa thì sẽ không có tác dụng,
và cuối cùng có thể sụp đổ.
TÍNH TOÀN VẸN CỦA CÁC QUYỀN CON NGƯỜI
Một máy bay sẽ không thể cất cánh nếu nó được thiết kế bởi những qui tắc không nghiêm
ngặt tuân thủ luật vạn vật hấp dẫn, định luật Bernoulli và v.v… Ngay sau khi giành được chủ
quyền từ Vương quốc Anh, người Ấn độ đã ủng hộ quyền chính trị cho nhân dân bằng một
chế độ đa đảng. Nhưng quyền kinh tế của họ lại bị hạn chế một cách khắc nghiệt nên họ chỉ
có được một sự tự do khuyết tật, vì vậy không tạo ra được một nền dân chủ thực chất. Do đó,
họ chìm đắm trong cơ hàn cho đến khi họ hủy bỏ cơ quan cấp phép khổng lồ vào năm 1991,
khởi đầu cho sự dân chủ trong hoạt động kinh tế. Hàng chục triệu người Ấn đã thoát khỏi sự
bần cùng hóa từ đó, kéo theo các thành tựu khác về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, công
nghệ, quốc phòng, v.v… Điều này giải thích vì sao Châu Phi vẫn còn đầy rẫy các dân tộc
khốn khổ bất chấp sự tồn tại tràn lan lâu nay của rất nhiều đảng chính trị.
Trung Quốc và Việt Nam tạo ra một phiên bản khác về sự vi phạm tính toàn vẹn của các
quyền con người. Hai nước này đã thừa nhận quyền kinh tế cho người dân nhưng vẫn tước
đoạt không khoan nhượng quyền chính trị của họ, gây nên một kiểu tự do què quặt khác. Mặc
dù mô hình này có thể tạo nên sự tiến bộ kinh tế và các thành tích ấn tượng về xóa đói giảm
nghèo, nhưng nó cũng đồng thời nuôi dưỡng bất bình và suy thoái xã hội rồi nhốt chúng lại.
Khi sự trầm trọng này trở nên mục ruỗng thì nó sẽ dẫn tới việc bộ máy chính trị tự dân chủ
hóa hoặc sẽ kết thúc trong sụp đổ toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị và một chế độ bị lật
nhào. Đây là tiến trình tất yếu vì nó phá vỡ sự toàn vẹn của các quyền con người vốn thuộc
về luật của Tạo hóa. Dưới tác động của toàn cầu hóa và xã hội Internet, tiến trình này sẽ diễn
biến rất nhanh, nhanh hơn đã từng chứng kiến trong thời gian chiến tranh lạnh dẫn đến sự tan
rã của hệ thống Đông Âu và Liên Xô.
CÁC QUI LUẬT PHÁT TRIỂN
Sự phân tích bản chất của các trường hợp trên cho thấy: xã hội loài người sẽ phồn vinh khi
con người có quyền tự do mưu cầu thịnh vượng cho riêng mình, và nhờ vậy cũng sẽ cho
những người mà anh ta cần nhờ đến để đạt được mục đích của mình. Đây chính là qui luật
căn bản của kinh tế thị trường do Tạo hóa làm ra thông qua tính ứng xử phổ quát của con
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người. Và một nền kinh tế thị trường chỉ vận hành tốt và ổn định trong một xã hội có đủ tự
do. Xã hội đó chính là cơ chế tự động để đạt được trạng thái cân bằng của tất cả các phương
diện kinh tế một cách hiệu quả. Adam Smith gọi cơ chế này là ”Bàn tay vô hình” – cũng là
một luật của Tạo hóa mà ông đã phát hiện và hiểu rõ để giúp phát triển việc nghiên cứu kinh
tế.
Việc nghiên cứu chia kinh tế thành hai nhánh: kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn
tắc. Kinh tế học thực chứng nghiên cứu các qui luật tất yếu của các yếu tố kinh tế và tác động
tương hỗ giữa chúng, tức là các thực tế khách quan của kinh tế. Còn kinh tế học chuẩn tắc
nghiên cứu các kêt quả của hành động và quyết định kinh tế của con người theo quan hệ nhân
quả từ các qui luật tất yếu trên. Chấp nhận kinh tế thị trường chỉ mới là sự áp dụng các qui
luật này, nhưng chưa đủ. Nó còn đòi hỏi không thể thiếu một cơ chế để đảm bảo các quyết
định kinh tế của chính phủ là vì đại chúng, vì đa số. Không có cơ chế này thì, do mục đích
mưu cầu thịnh vượng, con người sẽ hướng động lực của mình nhằm thỏa mãn những người ra
quyết định đang nắm quyền thay vì dân thường. Mối nguy đạo đức này có thể bị chỉ trích gay
gắt nhưng nó không phải là chuyện bất thường, và bất chấp những đả kích nó vẫn tồn tại tràn
lan như dịch bệnh và xói mòn bất kỳ xã hội nào không có một nền dân chủ đủ thực chất. Một
hệ thống như vậy được gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu mà kết quả tốt nhất của nó tạo ra chỉ
là một đất nước thu nhập trung bình và dậm chân ở cái bẫy đó.
BẢN CHẤT VÀ HÌNH THÁI CỦA DÂN CHỦ
Bản chất của dân chủ đơn giản chỉ là sự tuân theo các quyền con người và tuân thủ tính toàn
vẹn của các quyền đó. Đó cũng chính là sự tuân thủ các qui luật tất yếu vì tính chất của quyền
con người là do Tạo hóa tạo ra. Sự tôn trọng như vậy được thực hiện càng đầy đủ thì nền dân
chủ đạt được càng thực chất. Bản chất này của dân chủ là không thay đổi theo bất kỳ yếu tố
nào thuộc về con người như chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm
chính trị hay quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, sự giàu có, xuất thân, trình độ
phát triển hoặc những trạng thái khác. Những yếu tố này chỉ ảnh hưởng đến hình thái của một
xã hội dân chủ vốn chỉ là kết quả sinh ra từ sự vận động của các yếu tố đó dựa trên các luật
của Tạo hóa, bao gồm cả quyền con người. Hình thái có thể thay đổi nhưng bản chất thì
không. Hình thái phải là kết quả từ dưới lên và không nên là sự áp đặt từ trên xuống. Sự áp
đặt như vậy đã chứa đựng bản chất chống dân chủ rồi.
Quan điểm về hình thái xã hội của con người chỉ có thể thành hiện thực một khi nó được thiết
kế theo luật của Tạo hóa và nó phải thuyết phục được người dân tán thành một cách tự
nguyện. Phác thảo một hình thái chủ quan, rồi ép uổng thô bạo người bị trị buộc họ miễn
cưỡng chấp nhận nó như một lẽ phải chung duy nhất thì sẽ sinh ra một xã hội bất ổn triền
miên. Lý do là khoảng cách giữa những chuẩn mực xã hội trên danh nghĩa và những cái tồn
tại trên thực tế không ngừng gia tăng, gây ra sự sụp đổ niềm tin vì thất hứa. Đó là lúc cái hình
thái phác thảo đó sẽ lụn bại mặc dù nó chưa bao giờ tồn tại trên thực tế giống như được phác
thảo. Đây là những gì đã từng thấy từ Quốc xã ở Đức và Liên xô ở Nga.
ĐỘNG LỰC HAY SỢ HÃI
Khi một chính phủ phải thuyết phục người dân thì nó cũng phải tạo động lực cho họ. Người
dân, đến lượt họ, sẽ tích tụ những xung lực phi thường để đẩy mạnh những gì chính phủ
mong muốn hướng đến một vận mệnh tốt hơn cho dân tộc. Dù bất kỳ biểu hiện nào, một hình
thái xã hội có thể thực sự tồn tại được trong cuộc sống sẽ luôn là hệ quả từ những hành động
của dân thường tạo ra trên các luật của Tạo hóa. Hình thái đó có thể khớp với cái mà những
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người cầm quyền mong muốn chỉ khi nào họ làm cho ý chí của mình phù hợp với nguyện
vọng của thường dân, và làm cho những luật mình mong muốn tuân thủ luật của Tạo hóa.
Hiểu thấu lòng dân và hiểu rõ các qui luật tất yếu khách quan luôn là yêu cầu bức thiết của
một xã hội dân chủ.
Thao túng quyền lực nhà nước để bắt dân thường phục tùng chủ tâm của một nhóm nhỏ sẽ
tạo ra nỗi sợ hãi và làm cạn kiệt nguồn vốn con người như động lực, sáng tạo, niềm tin – là
những giá trị thiết yếu nhất cho sự phát triển bền vững của một xã hội. Người dân phần nào
có thể từ bỏ tự do của mình để đổi lấy việc sinh sống đến khi nào chính phủ có thể đảm bảo
một sự phát triển kinh tế ổn định và phân phối thành quả của nó tương đối công bằng. Nhưng
nhiệm vụ này là bất khả thi đối với các xã hội kém dân chủ. Khi nhiệm vụ này thất bại là lúc
phải trả phí cho Tạo hóa vì đã vi phạm luật Tạo hóa. Phí đó là một chế độ bị lật đổ nhục nhã,
và nhiều lúc là một cuộc cách mạng bạo lực đẫm máu. Một xã hội dân chủ không như vậy, ở
đó người dân có thể thay đổi chính phủ một cách hòa bình.
TỪ SỢ HÃI ĐẾN LỆ THUỘC
Theo xu hướng tự nhiên, một chính phủ chống dân chủ luôn luôn phân phát nỗi sợ hãi để che
ủ sự phàn nàn của những người dân cảm thấy phát ốm đối với sự quản lý của nó, và đàn áp
những người bất đồng chính kiến nào phê phán sai lỗi của nó. Tuy nhiên nó cũng tự che ủ và
bịt mắt chính mình trước những phản ánh của xã hội. Một chính phủ như vậy không thể xây
dựng được một xã hội có thành tựu bền vững, mà là một xã hội cuối cùng sẽ suy tàn. Lý do là
những người lệ thuộc thì không thể có năng lực để lãnh đạo nhân dân họ đi đến một nền độc
lập dân tộc, mà chỉ đến một quốc gia phụ thuộc. Những kẻ độc tài và các chính phủ chống
dân chủ thực sự là những người lệ thuộc mặc dù họ thường thể hiện uy quyền.
Một người độc lập thì không bao giờ lệ thuộc một cách thiếu suy nghĩ vào sự phê bình từ
người khác, trong khi một người phụ thuộc thì sợ sự phê phán đó đến ám ảnh, tự kỷ rằng nó
sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mình. Anh ta không bao giờ đủ tự tin để hiểu rằng người ta nghĩ
thế nào về mình chỉ hoàn toàn là hệ quả của chính cách hành xử của anh ta, chứ không phải
của những người gay gắt chỉ trích mình. Đây đúng là đầu óc của những kẻ lệ thuộc mà khi nó
thuộc về những người đang nắm quyền lực thì sẽ luôn dẫn đến sự đàn áp những người bất
đồng chính kiến, sự đè nặng lên người dân bằng nỗi sơ hãi để che đậy sự yếu đuối của mình.
Những kẻ cường hào che giấu tính hèn nhát của mình bằng sự tàn bạo. Bạo chúa Saddam
Hussein đã lộ rõ sự đê hèn khi bị bắt lúc trốn chạy.
HÀNH TRÌNH VÀO BẢN CHẤT CỦA DÂN CHỦ VÀ THỊNH VƯỢNG
Chế độ của Saddam đã bị lật đổ mấy năm nhưng nền độc lập cho quốc gia Iraq vẫn chưa có.
Đấy không phải vì sự chiếm đóng của Mỹ. Điều đó chỉ có được khi người Iraq có ý thức tự
tin để xây dựng sự độc lập cá nhân cho mình để làm cho dân tộc họ độc lập. Đây là cái BẮT
BUỘC cho tất cả dân tộc trên thế giới để thực sự được tự do và độc lập nhằm có được dân
chủ và thịnh vượng. Dưới 1/7 dân số thế giới được sống trong những đất nước như vậy trong
khi hơn một nửa vẫn đang vật lộn với nghèo đói. Phong trào giải phóng dân tộc sau Thế chiến
thứ II đã lớn mạnh và hoàn thành hơn nửa thế kỷ rồi nhưng vẫn chưa mang đến tự do và độc
lập được cho nhiều nước để trở nên dân chủ và thịnh vượng. Mà hầu hết đã kéo theo các chế
độ toàn trị; chính phủ mị dân; sự tước đoạt hoặc thu hẹp các quyền và tự do của con người;
những người dân sợ hãi và lệ thuộc; sự nghèo túng và thậm chí là chết đói.
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Lục tìm lịch sử thế giới về dân chủ và thịnh vượng trải dài từ thời La Mã cổ đại đến đến nay,
và đào sâu vào bản chất của các phạm trù này để nắm được những bản chất cốt lõi của chúng
nhằm hiểu rõ các qui luật tự nhiên liên quan. Và áp dụng các qui luật này nhằm tìm ra những
con đường dẫn đến tự do, độc lập, dân chủ và thịnh vượng cho các quốc gia một cách bền
vững và nhanh nhất chính là tham vọng của quyển sách này – Hành trình vào bản chất của
Dân chủ và Thịnh vượng.
Quyển sách sẽ tìm hiểu căn nguyên của các phạm trù trên trong mối liên hệ với bản chất của
một nhà nước pháp quyền và các hình thái khác nhau của nó, cũng như vai trò của một xã hội
dân sự bên trong nó để đảm bảo người dân sống theo luật nhằm làm nó phát huy tác dụng. Và
làm sao để khuyến khích tự do cá nhân trong lúc cân bằng nó với các giá trị phổ quát chung
thay vì đánh bại chủ nghĩa cá nhân.
Quyển sách tin rằng những con đường như trên sẽ giúp duy trì hòa bình và ngăn ngừa chiến
tranh cho thế giới.
Ghi chú:
(+) Một triết gia, nhà văn, nhà soạn kịch người Giơ-ne-vơ thuộc trường phái lãng mạn hồi thế
kỷ 18. Triết lý chính trị của ông đã ảnh hưởng đến cuộc cách mạng Pháp.

Nguồn: http://www.danchimviet.info/archives/49394

HÀNH TR NH VÀO B N CHẤT C A D N CH
VÀ THỊNH VƯỢNG
(tiếp theo)
Liệu một hình thái xã hội nào đó có gắn chặt với một thuộc tính bất biến của nó, chẳng hạn
như “bản chất của chủ nghĩa tư bản là xấu xa và người bóc lột người”, hoặc “bản chất của
chủ nghĩa xã hội / chủ nghĩa cộng sản là tốt đẹp và luôn vì nhân dân”?Thuộc tính, bản chất
và quy luật
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Chỉ có những yếu tố nào được định tính bởi Tạo hóa mới có tính bất biến – chính là bản chất
của chúng. Con người không thể kiểm soát hoặc thay đổi các bản chất này, chẳng hạn như
các nguyên tố hóa học, trọng lực và quyền con người. Tất cả thuộc tính của những gì con
người có thể kiểm soát được thì luôn có thể thay đổi, tùy thuộc vào thời đại, sức mạnh con
người và quan trọng nhất là vào luật lệ liên quan của Tạo hóa. Ví dụ, con người có thể sản
xuất nhiều loại thép khác nhau: rỉ hoặc không rỉ; những chiếc máy bay khác nhau: cánh quạt
hoặc phản lực; và những xã hội trái ngược nhau: cường quyền -> tham nhũng -> nghèo khổ > lạc hậu hay dân chủ -> công bằng -> thịnh vượng -> văn minh. Con người sáng tỏ và tuân
thủ càng nhiều quy luật tự nhiên và kiến thức của các quy luật này thì thép, máy bay và xã
hội được làm ra càng tốt, và càng có nhiều người chấp nhận các sản phẩm của mình một cách
thuyết phục. Nói một cách chính xác, Sức mạnh của nhân loại tùy thuộc và tỷ lệ thuận với sự
hiểu biết của con người về các quy luật của Tạo hóa. Đây là sức mạnh chính đáng và bền
vững.
Sự phát hiện của Newton về quy luật Vạn vật hấp dẫn đã không chỉ khai tử chân lý áp đặt sai
lầm của Giáo hội La Mã: “mặt trời xoay quanh trái đất” và kéo theo tòa án dị giáo phục tùng
của nó, mà còn khởi tạo nên một sự khai sáng vĩ đại về thế giới vật lý cho nhân loại, rồi dẫn
đến cuộc Cách mạng Khoa học Kỹ thuật. Và sự thịnh vượng của thế giới đã phồn vinh vô số
kể từ sau sự ra đời của “Sự thịnh vượng của các quốc gia” – một tuyệt tác của Adam Smith
đã giúp cho con người hiểu rõ các quy luật tự nhiên về kinh tế. Ông gọi chúng là “hệ thống tự
do tự nhiên” mà sau đó được áp dụng rộng rãi bởi nhiều nước tư bản chủ nghĩa một cách rất
thành công dưới thuật ngữ ngày nay: “các nguyên lý kinh tế thị trường tự do”. Do vậy, một số
người tôn Adam Smith là người sáng lập của chủ nghĩa tư bản. Nhưng đây là một ý kiến sai.
Ông đã không khởi xướng một học thuyết cho cho một chủ nghĩa trong quyển “Sự thịnh
vượng của các quốc gia” của mình, và thuật ngữ chủ nghĩa tư bản chỉ xuất hiện gần một thế
kỷ sau tác phẩm của ông. Thay vào đó, ông đã tìm ra những động lực kinh tế nằm ở đâu; chỉ
ra cách các động lực này vận hành và làm sao để điều khiển chúng; chính phủ nên làm sao và
không nên can thiệp như thế nào để đảm bảo chúng vận hành đúng đắn và tự nhiên (tức là
theo đúng bản chất của chúng). Tất cả những điều này bàn đến các quy luật về bản chất của
kinh tế, hoặc những nguyên lý của các bản chất kinh tế.
Thuộc tính biến đổi và lý tưởng của chủ nghĩa
Trên thực tế, chủ nghĩa tư bản không hề được hình thành bởi một bản tuyên bố của một học
thuyết được định dạng hoặc đóng khuôn sẵn, đặt ra các quy tắc áp đặt cứng nhắc đối với
những người theo nó. Mà nó được thành hình tự nhiên, tức là những ai ủng hộ nó đã tôn trọng
các bản chất của kinh tế và những sự tiến hóa diễn ra theo các quy luật của các bản chất này
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theo chiều hướng của các hoạt động phổ biến. Làm như vậy từng bước, nó đã dần hình thành
nên nhiều hình thái xã hội (không chỉ một cái duy nhất) có tên chung là tư bản chủ nghĩa (gợi
liên quan đến người sở hữu vốn) và có chung các luật lệ cốt yếu nhằm ủng hộ sở hữu tư nhân
để khuyến khích động lực cá nhân cho sản xuất hàng hóa hay dịch vụ vì lợi nhuận, duy trì thị
trường tự do cạnh tranh để bàn tay vô hình điều tiết các hoạt động kinh tế, và điều tiết những
gì bàn tay vô hình không phát huy tác dụng. Dù đã lan rộng khắp thế giới, xây nên nhiều
quốc gia dân chủ và thịnh vượng với sự đa dạng theo thời đại, văn hóa, chính trị, địa lý, tuy
vậy những người theo nó đã tạo ra nhiều phiên bản bị lỗi như: những công xưởng bóc lột
khắc nghiệt ở Châu Âu và chế độ nô lệ đáng xấu hổ ở Mỹ vào nửa đầu thế kỷ 19, hoặc rất
nhiều chính phủ tư bản thân hữu tham nhũng như hiện nay.
Do vậy, rõ ràng là không có thuộc tính bất biến được gắn liền với một hình thái xã hội nhất
định và được quyết định bởi học thuyết của nó hoặc chỉ đơn giản bằng cái tên của nó. Thuộc
tính của nó sẽ không bao giờ là một tính chất hay đặc trưng được định trước hoặc bẩm sinh,
mà là một thuộc tính biến đổi theo mức độ tuân thủ của người dân đối với các luật lệ của Tạo
hóa và các hoạt động của họ, đặc biệt là của những người nắm quyền lực. Lịch sử đã cho thấy
nhiều ý thức hệ vốn được ra đời bởi thiện chí và lòng tốt của những người khởi xướng, nhưng
đã kết thúc bằng những sự tồn tại ngày càng tệ hại, gây tai họa tràn lan cho cả triệu dân. Đó là
do lỗi bẩm sinh lúc thiết kế ra chúng không phù hợp với các nguyên lý tự nhiên hoặc do sự
chủ quan áp đặt của những người thực hiện chúng vi phạm tính khách quan của các nguyên lý
này. Đó chính là trường hợp của chủ nghĩa Mác và sự thực hiện nó của Lê Nin. Do vậy,
không thể nói rằng bản chất của chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa xã hội là tốt hay xấu. Các
thuộc tính của những biểu hiện khác nhau của nó có lúc xấu và tốt nhưng người ta có thể nói
rằng lý tưởng, và chỉ là lý tưởng của nó mãi tốt đẹp và vì nhân dân. Tuy nhiên, lý tưởng
không phải lúc nào cũng khớp với thực tiễn, chỉ những lý tưởng nào tìm ra con đường đúng
thì mới khớp được.
Mô hình dân chủ xã hội
Những hình thái xã hội chủ nghĩa tốt nhất mà con người từng được chứng kiến chính là các
nền dân chủ xã hội đã được phát triển thành công ở các nước Bắc Âu. Mô hình này được sáng
lập bởi những người ngưỡng mộ lý tưởng vì giai cấp công nhân của Mác và những khái niệm
phân phối công bằng cho đại chúng của ông, nhưng xét lại và phê bình một cách khoa học
phương thức sản xuất và cách thức giải quyết mâu thuẫn giai cấp của ông. Họ thừa nhận sự
phân hóa giai cấp kinh tế giữa giới tư sản và vô sản, nhưng cho rằng vấn đề này sẽ được loại
trừ nhờ vào những cải cách pháp luật và các chương trình tái phân phối. Họ tin rằng chuyên
chính vô sản sẽ làm trầm trọng hơn các quan hệ xã hội, rằng những cải cách dân chủ dần dần
sẽ tăng cường quyền và lợi ích cho giai cấp công nhân. Họ tranh luận với Lê Nin về “đấu
tranh giai cấp” của Mác, ở đó họ bác bỏ sự sai trái của phương pháp của Lê Nin sử dụng bạo
lực để đánh đổ các tầng lớp trên với hy vọng vực dậy giai cấp vô sản. Họ thấy trước rằng
cách đó sẽ dẫn đến những sự hủy diệt đẫm máu và sự tàn phá xã hội để đổi lấy một tình trạng
đấu đá bị kềm nén. Họ lập luận rằng đấu tranh giai cấp chỉ có thể tạo ra động lực cho phát
triển như Mác mong muốn chỉ ở nơi nào các tầng lớp dưới có được những cơ hội tử tế trong
cuộc sống để không ngừng tự cải thiện chính mình cho cuộc sống tốt hơn hoặc để vươn lên
tầng lớp cao hơn nhờ vào một quá trình dân chủ. Đây chính là những động lực chính đáng và
lâu dài, không phải là những động lực từ hận thù nhất thời. Họ từ chối kiểu xã hội chủ nghĩa
bằng cách mạng bạo lực và ủng hộ kiểu cải cách mà từ đó phát triển nên một khái niệm mới:
Chủ nghĩa xã hội dân chủ xã hội. Chủ nghĩa này bảo vệ các quy luật kinh tế thị trường để xây
dựng nền kinh tế thị trường xã hội, bảo hộ việc tái phân phối thành quả tăng trưởng, đảm bảo
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cơ hội công bằng và luật chơi sòng phẳng, cho phép doanh nghiệp tư nhân và hỗ trợ quyền sở
hữu, v.v…
Mô hình này có nguồn gốc vào những năm đầu của thế kỷ 20 từ phái Men-sê-vich mà sau đó
đã bị Lê Nin phản đối và đặt ngoài vòng pháp luật sau cách mạng tháng 10 năm 1917. Chính
quyền Xô Viết gán cho nó là “chủ nghĩa xét lại” và “phản động”. Từ này từ đó trở thành thuật
ngữ tội phạm phổ biến nhất được dùng để trừng phạt bất kỳ ai làm, hoặc chỉ nói, khác với
những tín điều của phái Bôn-sê-vích của Lê Nin, bóp nghẹt tất cả mọi phản động theo nghĩa
đúng đắn bình thường của từ này[ii]. Ở những đất nước tán thành giáo lý của Lê Nin, từ phản
động làm cho người dân khiếp sợ và ăn sâu vào lòng họ, tận diệt tất cả mọi chỉ trích đối với
chính quyền cùng với những ý tưởng sáng tạo mới không thể thiếu để phát triển đất nước.
Người dân ở những nước văn minh gần như không bao giờ hiểu được vì sao phản động lại có
thể là một vấn đề, chứ đừng nói là phạm tội.
Dân chủ xã hội đã sinh sôi ở Bắc Âu từ sau kết thúc Thế chiến II, các đảng theo xu hướng
này đã nắm quyền thông qua các cuộc bầu cử dân chủ. Dù không lóe sáng như ở Liên Xô
nhưng mô hình này phát triển yên bình, ổn định và bền vững thành những xã hội tốt nhất và
ngày càng tốt hơn trên cả thế giới. Đó là Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan –
cũng là những quốc gia dân chủ, thịnh vượng và văn minh nhất. Các hình thái xã hội thành
hình trên thực tế của những nước này có nhiều điểm giống nhau nhưng không phải là đồng
nhất, và không hoàn toàn giống với cái mà Eduard Bernstein[1] và các lý thuyết gia về tư
tưởng dân chủ xã hội mong muốn. Tuy nhiên, những hình thái này có chung nguyên lý cốt
lõi: bảo vệ trước tiên và tối thượng quyền con người, ủng hộ có quan sát kinh tế thị trường,
kiên quyết duy trì một nền dân chủ thực chất để đảm bảo rằng các quyết định chính trị là thực
sự vì đại chúng, chống lại những cuộc cách mạng bạo lực hoặc sự áp đặt từ trên xuống.
Những nguyên tắc này xây dựng nên một nền tảng để tôn trọng các quy luật của các bản chất
của con người – đối tượng chính của xã hội. Cho nên nó đã tạo ra những thành tựu đáng
ngưỡng mộ và bền vững – chính là kết quả của sự tiến hóa yên bình của các hoạt động của
nhân dân dựa trên nền tảng này (tức là dưới sự vận động của các quy luật nói trên), tiến dần
đến những điều cao đẹp mà lý tưởng của tư tưởng này mong muốn. Mô hình này do vậy còn
có một tên chính thức khác: chủ nghĩa xã hội tiến hóa, tương phản với chủ nghĩa xã hội cách
mạng vốn đã từng lóe sáng ở Liên Xô rồi kết thúc trong tàn lụi. Nguyên nhân sâu xa của thất
bại này vì Liên Xô đã chống lại các quy luật tự nhiên của Tạo hóa, tự đại thay thế các quy
luật này bằng những luật lệ chủ quan của mình.
Diễn biến hòa bình…
Trung quốc và Việt Nam đang tái diễn lại sai lầm này vì họ không thể tiêu hóa nổi kết quả
đương nhiên của sự tiến hóa do vận động của nền kinh tế thị trường vốn bắt buộc đòi hỏi một
thể chế chính trị ngày càng dân chủ để có được một môi trường xã hội hỗ trợ cho một nền
tảng như đề cập ở trên. Một chính thể như vậy sẽ cân bằng mối quan tâm của xã hội giữa
những nhóm lợi ích khác nhau vốn luôn tồn tại cho dù luật pháp có thừa nhận hay không.
Việc chạy ảnh hưởng của các nhóm này sẽ được diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật để ngăn
ngừa việc đưa và nhận hối lộ làm băng hoại các quan hệ xã hội. Chính thể này cũng sẽ không
tước đoạt tự do của báo chí mà ngược lại, giao phó đầy đủ trách nhiệm cho nó phản ánh nhiều
khía cạnh của cuộc sống một cách đa chiều, ngăn ngừa và đem ra ánh sáng những phi vụ lén
lút. Nó cũng sẽ trao quyền cho công dân buộc những người đang nắm quyền phải giải trình.
Mặc dù hai nước này đã chấp nhận kinh tế thị trường và nhận hưởng công trạng của nó,
nhưng họ dường như không thấy được quy luật này diễn biến không thể đảo ngược như thế
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nào và nó sẽ đẩy tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị đến đâu. Nên họ kịch liệt chống lại
sự tiến hóa tất yếu này, tội phạm hóa nó bằng thuật ngữ “diễn biến hòa bình”. Lịch sử đang
lặp lại. Thuật ngữ này bây giờ đóng vai trò như từ “phản động” trong thời đại của Liên Xô,
đàn áp tất cả mọi sáng kiến nhằm tiến hóa đất nước đến sự giàu đẹp một cách hòa bình và
trừng phạt ngay cả những người đầy thiện chí để đổi lấy nhiều tràn lan các quan chức tham
nhũng và tha hóa, sự suy thoái đạo đức xã hội, những người dân khiếp sợ và mất tự tin.
Người dân văn minh thật khó mà hiểu được vì sao các hành động hòa bình lại không được
khuyến khích, chứ đừng nói là có thể bị buộc tội. Lịch sử đang lặp lại không chỉ giai đoạn
tương tự này.
Nhìn trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Vào đầu thập kỷ 1970, khi thế giới thứ nhất, hoặc thế
giới của các nước dân chủ và thịnh vượng, đang cố gắng thắt chặt quan hệ hơn với Trung
Quốc nhằm kéo nước này khỏi nền kinh tế kế hoạch tập trung, thì Liên Xô đã xuất hiện các
cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhưng khéo léo che đậy về kinh tế và xã hội. Kinh tế thị
trường đã chiếm ưu thế và gặt hái thành quả ở thế giới thứ nhất, nên nó được thúc đẩy cho
những nước đang phát triển. Chưa đầy 20 năm sau, Trung Quốc đã phấn khởi hưởng thụ
thành tựu của nó – đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo túng. Việt Nam theo sau và
nhờ vậy đã tránh được một sự sụp đổ dường như không dừng được. Trong khi đó, Liên Xô
không chịu thay đổi, cự tuyệt kinh tế thị trường vì bị cho là một mưu đồ ngấm ngầm của các
đối thủ và thế lực thù địch nhằm lật đổ nó bằng diễn biến hòa bình, tấn công từ bên trong.
Thế giới thứ nhất càng thúc đẩy thì Liên Xô càng không chịu thay đổi. Trong cùng thời gian
đó, nó bị kéo vào một cuộc đua vũ trang bởi chương trình Chiến tranh các vì sao của Mỹ.
Nhờ có kinh tế thị trường nên ngân sách quốc phòng đầu tư cho chương trình này đã kích
thích nền kinh tế Mỹ phát triển. Trong lúc đó, vì không có kinh tế thị trường nên nguồn lực
của Liên Xô bị cạn kiệt nghiêm trọng và ngày càng nặng bởi sự gia tăng liên tục của phí tổn
quốc phòng. Khi nó nhận ra vấn đề và căn nguyên thì đã quá muộn. Goóc-ba-chốp đã cố gắng
cải tổ kinh tế trong tuyệt vọng. Việc này đã dẫn đến một cuộc đảo chính lật đổ ông ta và
không lâu sau đó là sự tan rã toàn diện của người khổng lồ Liên Xô và kẻ bắt nạt kinh hoàng
của nó – Cơ quan an ninh KGB.
…Hay là cuộc cách mạng cạm bẫy
Những biểu hiện khác nhau nhưng cùng quy luật của bản chất. Thế giới thứ nhất hiện nay
thúc đẩy nhân quyền và dân chủ thay vì kinh tế thị trường như trước đây. Toàn cầu hóa bây
giờ thay thế cho chạy đua vũ trang. Toàn cầu hóa đòi hỏi buộc phải có một nền tảng tự do và
dân chủ để, tương tự như kinh tế thị trường, tự động điều chỉnh tất cả các vấn đề kinh tế, xã
hội, chính trị trong một môi trường được toàn cầu hóa. Không có một nền tảng như vậy, một
đất nước sẽ không thể tự điều tiết bằng con người tất cả mọi vấn đề trên để làm cho chúng
vận hành tốt, nên cuối cùng sẽ làm khô cạn mọi nguồn vốn quốc gia, cả vốn tiền và vốn
người. Đây là phí phải trả rất nghiêm khắc cho sự vi phạm các luật lệ của Tạo hóa – một sự
tương tự với chạy đua vũ trang mà không có kinh tế thị trường nói trên – đó là điều không thể
tránh khỏi. Đơn giản vì đó là kết quả của sự tiến hóa (hay diễn biến) theo quy luật.
Kết cục cũng sẽ là một sự sụp đổ hay tan rã chế độ nếu chế độ đó không sớm thừa nhận sai
lầm, tiếp tục cự tuyệt tôn trọng và bảo vệ quyền con người một cách chân thành để có được
một nền dân chủ thực chất. Điều này có vẻ như là kết quả của một “cuộc cách mạng cạm
bẫy” hơn là “diễn biến hòa bình”. Nếu cái bẫy đó là có thật thì có lẽ nó đã được gài bởi chính
tự thân Liên Xô hoặc bất kỳ nước nào áp dụng kinh tế thị trường đồng thời với từ chối quyền
con người, tức vi phạm quy luật của bản chất khách quan. Có rất nhiều nước như vậy, trải từ
Á sang Phi, Mỹ La Tinh và cả châu Âu, do đảng cộng sản cầm quyền hoặc không, bao gồm
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nhiều hình thái nhà nước khác nhau có hoặc không có học thuyết chủ nghĩa; xã hội chủ nghĩa
hoặc không, quân chủ hay cộng hòa. Trong số này nổi bật là: Trung Quốc, Libya, Việt Nam,
Venezuela, Ả Rập Xê Út, Iran và cả Nga.
Tạo hóa sẽ thu nghiêm khắc phí vi phạm luật lệ của Tạo hóa mà không cần biết đến địa lý, ý
thức hệ hoặc bất kỳ hình thái nào do con người tạo ra. Cái luật này được áp dụng bình đẳng
cho mọi nơi, mọi người mà không có ngoại lệ, và không có sức mạnh nào của con người có
thể chống lại chúng. Con người chỉ có thể phát hiện chúng, làm sáng tỏ chúng, áp dụng chúng
đầy đủ để tạo ra sức mạnh cho mình, và PHẢI thuận theo sự tiến hóa (tức diễn biến) của
chúng. Thảm họa có thể giáng xuống không chỉ những người có trách nhiệm phải trả cho nó
mà còn cho cả những người vô tội. Hậu quả của giáo điều.
Lực và động lực tự nhiên
Dân châu Âu đã thoát được thảm họa giáo điều của tòa án dị giáo nhờ sự khai sáng của
Newton. Hàng tỷ người trên thế giới thoát khỏi thảm họa đói khổ nhờ Bàn tay vô hình của
Adam Smith. Đây là những phát hiện vĩ đại nhất của nhân loại. Sự vĩ đại là ở chỗ tìm ra được
các lực tự nhiên trong thế giới vật lý và động lực tự nhiên trong thế giới kinh tế. Chính các
bản chất này – lực và động lực đã giúp con người tạo nên sức mạnh phi thường, làm nhân
loại tiến nhảy vọt từ đó.
Hẳn phải có những lực và động lực và các quy luật của chúng trong thế giới của các vấn đề
toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị mà con người nên hiểu rõ để tránh được thảm họa phi
dân chủ từ sự giáo điều tương tự, và để các nước đang phát triển tăng trưởng nhanh chóng
tham gia thế giới dân chủ, thịnh vượng, và đương nhiên là văn minh nhờ đó.
Tìm kiếm các bản chất và quy luật đó là nỗ lực của quyển sách này và sẽ được làm sáng tỏ ở
những phần kế tiếp.
——————————————Nguyên bản tiếng Anh có một số lỗi nhưng giữ đúng nguyên bản.
Nguyên bản tiếng Anh:
PEACEFUL EVOLUTION OR PITFALL REVOLUTION[iii]
HEWING QUEST FOR DEMOCRACY AND PROSPERITY (continue)
Whether does a certain form of society stick on a constant attribute, such as ”the nature of
capitalism is bad and exploiting of man by man”’ or ”the nature of socialism / communism is
good and always for people”?
ATTRIBUTE, NATURE AND PRINCIPLE
Only elements that are attributed by The Creator hold constant attributes which are literally
their substances or natures. These are uncontrolled or unchanged by the human, such as
chemical elements, forces of gravity and human rights. All the attributes of what can be
controlled by the human are always changeable, depending on time, human’s strength and
most importantly on The Creator’s law related. For example, man can make up various kinds
of steel: stain and stainless; different airplanes: propeller-driven or jet; and contrary societies:
tyrannous -> corrupt -> destitute -> backward or democratic -> equal -> prosperous ->
48

Trần Huỳnh Duy Thức & Con Đường Việt Nam – Nam Phong

www.vietnamvanhien.net

civilized. The more natural principles and their knowledge that man can unravel and obey,
the better steel or airplane or society he’s able to make, and the more people would buy his
product convincingly. Statistically speaking, The strength of human kind depends and
proportionally grows with the human race’s discernment of The Creator’s laws. It’s the
legitimate and sustainable strength.
The Newton’s discovery of Universal law of gravitation had not only proclaimed the demise
of Roman Catholic church’s erroneously imposed truth of ”the sun rotates around the earth”
and thus its amenable inquisition, but initiated the great enlightenment for human kind of the
physical world and thus the Technical Revolution. And the wealth of the world has
astronomically thrived since the birth of ”The Wealth of nations”, an Adam Smith’s
masterpiece that helps people discern the natural principles of economic. He termed them as
”system of natural liberty” that has been widely applied by many capitalist countries very
successfully, under the today term ”free market-economy rules”. It’s why some credited
Adam Smith as the founder of capitalism. But this is a wrong idea. He did not initiate a
doctrine for an ism in his ”The Wealth of nations”, and the term capitalism just appeared
closely a century after his work. He instead found where the economical motives are; show
how they drive and how to drive them; how governments should do and not interfere to
assure the motives drive faithfully and naturally (i.e by their due natures). These are all about
the principles of nature in economic, or the rules of economical natures.
FLOATING ATTRIBUTE AND DOCTRINE’S IDEAL
In fact, capitalism had not been formed by a declaration of a formatted or molded doctrine
stipulating rigid rules of subjection for the followers. But it has been taken shape naturally, i.e
its adherents have upheld the natures of economic and the evolutions, which followed by
those natures’ principles and fallen toward the bandwagon’s inclination. Doing so step by
step, it has gradually formed up many forms of society (not only a unique one) that share the
same elementary laws which uphold private ownership to encourage individual motives in
creation of goods or services for profit, keep the markets freely competitive in order to have
the Invisible hand to self regulate economic activities, and regulate what Invisible hand
doesn’t work. Though it spread throughout much of the world, building democracy and
prosperity in many nations with variety of time, culture, politics, geography, its followers has
made a lot flowed versions such as harsh sweatshop in Europe and shameful slavery in
America by early half of 19th century, or scads of corrupt crony-capitalist governments by
now.
So it came to be clear that there is no constant attribute that affixed to a certain form of
society and decided by its doctrine or simply by its name. Its attribute is scarcely a pre-set or
congenital feature or hallmark, but a floating result depending on the degree of its peoples’
compliance with The Creator’s laws and the activities of theirs especially of those who hold
power. History has made known to man many ideologies that had inherently been born with
goodwill and kindness of their initiators, but ended up deteriorative existences, causing
rampant perils for millions of people. It’s on account of either their innately flawed design
not being compatible with the natural rules or their adherents’ subjectivity impinging on the
objective of these rules. This was the case of Marx’s doctrine and its deployment by Lenin.
Hence it’s impossible to say the nature of communism or socialism is good or bad. The
attributes of its different appearances are sometimes bad and good but one can say its ideal,
and ideal alone, is ever good and for people. Still, ideal does not always match practice, only
one finding out the right path can do.
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SOCIAL DEMOCRATIC MODEL
The best socialist forms that man has ever seen are the social democracies which have been
developed very successfully in North European countries. This model was founded by
persons who admired Marx’s ideal for working class and his concepts of equal distribution
for the mass, but scientifically revised and commented his ways of production and of dealing
with class conflict. They admitted economic class disparities between the bourgeoisie and the
proletariat but they claimed that this problem would be eliminated through legal reforms and
economic redistribution programs. They believed that dictatorship of the proletariat would
exacerbate the social relations, claiming that gradualist democratic reforms will improve the
rights and benefits for working class. They argued with Lenin over ”class struggle” of Marx,
in which they rejected as false of Lenin’s method wielding violence to capsize the upper
classes in hope of to rise up the proletariat. They foresaw that this way would marshal to
bloody exterminations and social devastations in return for a restrained scrum. They argued
that class struggle just builds motives for development as Marx’s will in only where the lower
classes may have decent shots at life to improve themselves increasingly to the better lives or
higher classes through a democratic process. These are the just motives in the long run, not
the temporary rancorous ones. They rejected forcible revolutionary socialist and supported
reformist one which developed a new concept of Social Democratic Socialism that upheld
market economy principles to build the social market economy, protected redistribution of
growth achievements, guaranteed equal chances and fair goes, permitted private enterprises
and supported property rights, etc…
This model had been originated since early 1900s in Mensheviks faction that was denounced
and outlawed in Russia by Lenin after the Nov 1917 revolution. Soviet authority imputed it as
”revisionism” and ”reaction”. This word henceforth became the most popular criminal term
being exerted to penalized anyone who acted or only talked, differently than the Lenin’s
Bolsheviks faction’s creeds, stifling all reacting in the its normally fair meaning. In the
countries subscribing Lenin’s tenets the word of reaction makes the peoples dreaded and stir
their soul, uprooting all critiques against the authorities together with new creative ideas
indispensable for the country development. Peoples in the civilized countries almost never
understand why reaction can be a problem, much less a crime.
Social Democracy has proliferated in North Europe since end of World War II, this-leaning
parties have taken ruling power through democratic elections. Though it did not have a flare
like did in USSR, it has peacefully, stably and sustainably developed into the best and
ameliorative societies on over the world. These are Sweden, Norway, Finland, Denmark,
Netherlands that are also the most democratic, prosperous and civilized nations. The
practically taken-shape forms of society of these states have much likeness but are not
homogeneous, and do not starkly resemble the one expected by Eduard Bernstein[2](*) and
other theorists of social democratic ideology. The forms, however, all share the common
elementary rules: firstly and ultimately protecting human rights, watchfully upholding market
economy, resolutely maintaining a substantial democracy to make sure that the political
decisions are really for the mass, defying forcible revolutions or top-down impositions. These
rules build up a fundamental for observance of the principles of natures of human being – the
major objective of society. That’s why it has developed many admirable and sustainable
achievements which are the results of peacefully evolving from peoples’ activities by this
fundamental (i.e under the move of above principles), gradually reaching the sublimity
expected by the ideology’s ideal. This model has therefore another official name:
Evolutionary Socialism in contrast with Revolutionary Socialism that had flared in the USSR
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and ended up withering status quo. The rationale of its failure is its defiance against natural
laws of The Creator by its conceit superseding those laws with its subjective ones.
PEACEFUL EVOLUTION …
China and Vietnam are reenacting this mistake because they can not digest the consequential
results of the evolution from the move of market economy that would compulsorily require
an increasingly more democratic polity in order to have a social environment supporting for
above mentioned fundamental. Such a polity would also balance the social interest between
different groups of interest which always exist whether legally recognized or not. The
lobbying of these groups would be put under the light of day to prevent bribe and graft
perverting social relations. The polity would also not deprive the press of freedom but vice
versa, entrust it with full responsibility to reflect multifacets of life multilaterally and prevent
and bring to light underhand businesses. It would also empower citizens to hold all person in
power accountable.
Although the two countries have accepted market economy and enjoyed its merits, they are
apparently not conceivable how this principle irreversibly evolve and where it moves the
whole economical, social, political matters to. So they are vehemently defying this inevitable
evolution, criminalizing it with the term ”peaceful evolution”. History is repeating. This term
now plays the role as of ”reaction” in the USSR time, suppressing all initiatives for
peacefully evolving the country to a well-being and penalizing even the well-wishers in
return for rife scads of corrupt and degenerate statesmen, decadence of society, peoples of
dread and self-doubt. Civilized peoples are so too difficult to apprehend why the peaceful
actions are not encouraged, much less chargeable. History is repeating not only this similar
period.
Looking back to the Cold war time. In early years of 1970 decade, when the first world, or
the world of democratic and prosperous countries, was trying to get closer tie with China in
order to pull it out of the central-planning economy, the USSR got into serious but cleverlycovered crisises of economic & society. Market economy had dominated and paid dividends
in the first world, then it was being goaded for the developing countries. Less than 20 years
later China has cheerfully enjoyed its achievements, lifting hundreds of millions of people out
of poverty and want. Vietnam followed it later and, thank to that, avoided a seemingly
unstoppable collapse. Meanwhile, USSR had stood pat, repudiating market economy that was
alleged to be an intrigue of its rivals and hostility to topple it by evolving peacefully attacking
from inside. The more impetuses that the first world goaded, the more intractably did the
USSR stood pat. During that time, it was being forced into a proliferation by the USA’s SDI.
Thank to market economy, defense budget invested to SDI stimulated US economic growth.
While USSR’s resources, without market economy, were depleted seriously and increasingly
by the proliferating defense outgoings. When it recognized the problem and genesis was too
late. Gorbachev had been hopelessly trying to reform the economy. It led to a political
upheaval, overthrowing him and then soon later a total disintegration of the mammoth USSR
and its creepy bully – KGB.
… OR PITFALL REVOLUTION
Different appearances but same principle of natures. The first world now is endeavoring to
goad human rights and democracy instead of market economy as before. Globalization now
substitutes for proliferation. It indispensably needs a freedom and democratic fundamental to,
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similarly with market-economy, automatically adjust all economical, social, political matters
in a globalized environment. Without such a fundamental, a country will not be able to
manually regulate all above matters to make them work well, eventually draining all national
capital sources, financial and human. This is the scathing toll to pay for the infringement on
The Creator’s laws – an analog of the lack of market economy in the proliferation – that is
unavoidable. It’s simply because that is the evolving result by the laws.
The ultimate result will also be a collapse or disintegration of a regime if it does not soon
admit its mistake, keeping repudiation of genuinely respecting and upholding human rights in
order to have a substantial democracy. This seems a result of ”pitfall revolution” rather than
”peaceful evolution”. If the pitfall had been or were truly present, perhaps it could have been
or could be trapped by the USSR itself or any country that applies market economy and
simultaneously rejects human rights, i.e breaches the principle of objective nature. There are
a lot of such countries like this, stretching from Asia to Africa, Latin America and even
Europe; communist – ruling or not, including various forms of state with or without doctrine;
socialist or not, monarchical or republic. Among them are some prominence: China, Libya,
Vietnam, Venezuela, Saudi Arabia, Iran and even Russia.
The above scathing toll of the Creator for breaching His laws knows neither geography,
ideology nor any from taken-shape by human. They are applied equally for everywhere,
everyone without exception and no human strength can go against them. Man just can
discover them, unravel them, thoroughly apply them to create his strength and MUST
conform with the evolution by them. Defiance of such an evolution means driving on the
wrong side of history. Perdition. Catastrophe may descend on not only the persons who are
liable for it but also the innocent. Aftermaths of dogma.
NATURAL FORCE AND MOTIVE
European people had escaped from the dogma catastrophe of inquisition because of Newton’s
enlightenment. Billions of peoples around the world have escaped from the catastrophe of
want and famine thank to Adam Smith’s Invisible hand. These are the greatest discoveries of
human kind. The greatness is that the findings of natural forces in the physical world and
natural motives in the economic world. It were those natures – forces and motives that have
helped peoples build up tremendous strength, leaping human kind since then.
There should be such forces and motives and principles of their natures in the world of the
whole economical, social and political matters that peoples should discern to avoid the nondemocratic catastrophe of similar dogma, and to fastest grow the developing countries into
the world of democracy, prosperity and of course, civilization since then.
Finding those natures and principles is the endeavor of this book and would be unraveled in
the later episodes of it.
[1] (1850-1932). Một chính trị gia người Đức, người sáng lập nên chủ nghĩa xã hội tiến hóa
và chủ nghĩa xét lại.
[2] (*) (1850-1932), Germany politician, founder of Evolutionary Socialism and
Revisionism.
[i] Tựa của trích đoạn này do người dịch đặt, được trích từ quyển sách Hành trình vào Bản
chất của Dân chủ và Thịnh vượng của Trần Huỳnh Duy Thức.
[ii] Tức là phản ứng bình thường của con người (người dịch chú thích)
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[iii] This is an extract from the book Hewing Quest for Democracy and Prosperity of Tran
Huynh Duy Thuc. This tile is named by translator.

Hành trình vào bản chất của dân chủ và
thịnh vượng
ĐCV: BBT nhận được bài viết này từ cha của tác giả qua điện thư sau đây:
Kính gửi: Ban Điều Hành Đàn Chim Việt
Tôi là Trần Văn Huỳnh, cha của Trần Huỳnh Duy Thức.
Trong các tài liệu Thức viết mà gia đình tìm thấy sau khi Thức bị bắt, có một quyển sách
đang được viết bằng tiếng Anh có tựa đề: HEWING QUEST FOR DEMOCRACY AND
PROSPERITY. Công trình này vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên tôi đọc thấy phần đầu của nó
đề cập đến những vấn đề rất đáng quan tâm nên tôi đã dịch ra và gửi cho quý báo. Mong quý
báo giúp phổ biến đến độc giả.
Xin cảm ơn và kính chào.
Trần Văn Huỳnh
***
Vài chi tiết về tác giả qua các bài viết đăng tải trên mạng:

Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức - Ảnh gia đình cung cấp
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Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt tháng năm 2009 với tội danh ban đầu là trộm cắp cước
điện thoại, sau đó bị truy tố với tội danh hoạt động chính trị nhằm “lật đổ chính quyền nhân
dân”, theo điều 9 BLH Việt Nam. Ông Thức bi đưa ra x t xử cùng với ba nhân vật là L Lê
Công Định, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, và ông Lê Thăng Long. Trong đó, ông Thức bị tuyên
phạt 16 năm tù giam và năm quản chế – là bản án nặng nhất trong trong bốn nhân vật trên.
Những nhân vật khác, nhận bản án từ đến năm.
Bản án dành cho bốn nhân vật này ngay sau đó bị quốc tế lên án. Trong đó, tổ chức Ân Xá
Quốc Tế cho rằng “Những người này đáng ra không bao giờ nên bị bắt chứ đừng nói là bị
buộc tội và nhận án tù, phiên tòa rõ ràng là sự nhạo báng công lý”.
Trước khi bị bắt, ông Thức được biết đến như một doanh nhân thành công và người hoạt
động tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam với những bài viết về kinh tế.
Tốt nghiệp đại học Bách khoa TP.HCM, năm 1993, ông Thức cùng bạn bè trong đó có ông
Lê Thăng Long thành lập công ty Duy Việt, chuyên cung cấp các thiết bị vi tính tại Hà Nội.
Đến năm 2000, công ty này được phát triển thành công ty EI – Electronic Information
System – nhằm cung cấp phần mềm trong ngành công nghệ thông tin. Hai năm sau, công ty
con cung cấp dịch vụ điện thoại internet OCI ra đời, đặt văn phòng tại ingapore, đánh dấu
một bước đột phá trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam, cũng như những mở đường cho
kế hoạch đầu tư ra các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ. Cho đến khi trước khi bị bắt, ông
Thức là tổng giám công ty OCI.
Con đường đấu tranh cho dân chủ, tự do của ông Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu khi ông có
những ý kiến phê phán mạnh mẽ những cản trở, cũng như bất cập trong việc quản lý dịch vụ
viễn thông tại Việt Nam. Thân phụ ông Thức, ông Trần Văn Huỳnh cho biết:
“Trong quá trình kinh doanh, con tôi gặp rất nhiều trở ngại, rào cản do luật lệ và qui định.
Từ đó, con tôi suy nghĩ và tìm ra nguyên nhân tại sao”.
Bắt đầu từ năm 200 , ông Trần Huỳnh Duy Thức cùng với một số nhân vật, trong đó có ông
Lê Thăng Long lập ra “Nhóm nghiên cứu chấn” tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề chính trị,
kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức còn lập ra ba trang blog “Trần Đông Chấn”, “Psonkhanh” và
“Change We Need” nhằm viết những bài viết bình luận về thể chế chính trị, lãnh đạo, cũng
như phơi bày những điểm bất cập trong xã hội. Trong số đó, phải kể đến các bài viết như
“Obama, China and Vietnam”; “Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ đi về đâu”; “Kỷ ửu và
vận hội mới”; “Khủng hoảng – cơ hội cuối”; “Động lực cho thay đổi”…
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, từ lúc thành lập “Nhóm nghiên cứu
chấn” cho đến lúc bị bắt, ông Thức đã viết khoảng 0 bài viết mang tính chất “xuyên tạc,
chống đối sự lãnh đạo của Đảng”.
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Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 43 tuổi, tại phiên tòa ở TP.HCM hôm 20-1-2010. AFP PHOTO.
***
Nguồn: http://conduongvietnam.org

Lời Kết:
Cầu xin Tộc Tổ và Quốc Tổ Việt Nam giúp cho qúy anh Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức,
Lê Thăng Long và tất cả thành viên trong phong trào Con Đường Việt Nam luôn vững mạnh để
sớm thành đạt tâm nguyện của riêng và chung cho những ai yêu nước Việt Nam chân chính, để
Con Đường Việt Nam bừng sáng Tình Người và Nghĩa Làm Người trong cộng đồng nhân loại
đang thiếu vắng.

Nam Phong tổng hợp
Ngày 29/11/2012
PB01122012
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