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Thiện Ý

Cuộc nội chiến Quốc - Cộng tại Việt Nam đã kết thúc 41 năm (1975-2016),
đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi “Quốc hội của đảng” thành “Quốc hội
của nhân dân”.
“Quốc hội của đảng” là một quốc hội mà tất cả các đại biểu, dù là đảng viên
hay người ngoài đảng, đều do đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) cử ra cho
dân bầu. Quốc hội này có nhiệm vụ thực hiện các chủ trương, chính sách cai
trị của đảng về mặt pháp lý, bằng cách thể chế hóa các nghị quyết của đảng,
mà chúng tôi gọi là “nghị luật”, thành pháp luật, được đảng sử dụng như
những công cụ pháp lý (làm ra hiến pháp, các luật lệ...), để cai trị nhân dân
một cách độc đoán, vì lợi ích cao nhất của đảng CSVN, nhưng luôn ngụy
trang (hay ngụy biện) là “cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân”. Nói
tóm gọn, đó là một “Quốc hội của đảng, do đảng và vì đảng CSVN”.
“Quốc hội của dân” là một quốc hội mà tất cả những đại biểu dù là do các
chính đảng cử ra hay thường dân tự ứng cử, được chính nhân dân hội đủ tư
cách cử tri bầu ra trong một cuộc phổ thông đầu phiếu tự do, trực tiếp và kín.
Quốc hội này chỉ có nhiệm vụ soạn thảo ra hiến pháp (quốc hội lập hiến) và
làm ra luật pháp (quốc hội lập pháp) theo đúng ý nguyện của nhân dân, để
các nhà cầm quyền căn cứ theo đó mà thực hiện quyền quản lý đất nước, vì
lợi ích tối thượng của nhân dân, những người chủ thực sự của đất nước. Nói
tóm gọn, đó là “Quốc hội của dân, do dân và vì dân”.
Vì sao đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi ‘Quốc hội của đảng’ thành
‘Quốc hội của dân’?
Đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi “Quốc hội của đảng” thành “Quốc hội
của dân” là vì:
1. Thời gian 4 thập niên đảng CSVN nắm quyền độc tôn, trong một chế độ
độc tài toàn trị áp đặt trái với ý muốn của tuyệt đại đa số nhân dân Việt

Nam, đã quá đủ cho một tiến trình chuyển đổi hòa bình từ chế độ độc tài
đảng trị qua chế độ dân chủ pháp trị.
2. Trong thời gian quá dài ấy, đảng CSVN đã có cơ hội thử nghiệm mô hình
chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng đã thất bại hoàn toàn, đưa đến hậu quả
nghiêm trọng về đối nội cũng như đối ngoại cho nhân dân và đất nước.
Chính đảng CSVN cũng đã nhận ra sự thất bại này và trong thâm tâm các
đảng viên CSVN cũng đã ngộ ra rằng “Chủ nghĩa cộng sản chỉ là không
tưởng”.
Tuy không dám công khai thú nhận thất bại, những việc làm thực tế đã cho
thấy “đảng CSVN đã phản tỉnh tập thể” qua việc cố gắng “đổi mới” (19851995) không thành công. Kết quả là Việt Nam đã phải “mở cửa” (19952015) đón mời cựu thù “Đế quốc Mỹ” và các nước tư bản “không giãy chết”
vào đầu tư giúp nến kinh tế xã hội chủ nghĩa Việt Nam “vừa giãy chết” kịp
sống dậy trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Nhưng vì “bưng bít
sự thật” vốn là cố tật của các chế độ cộng sản, nên “đảng và nhà nước ta”
bao lâu nay vẫn phải nói láo là nhờ làm ăn theo “kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa” nên kinh tế Việt Nam mới phát triển, đời sống nhân
dân mới đỡ khổ như hôm nay.
Thế nhưng “giấu đầu lòi đuôi”. Mới đây, trước chuyến đi thăm Việt Nam
của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vài tuần, nhà cầm quyền Việt Nam
đã công khai bày tỏ sự mong muốn được Hoa Kỳ và các nước tư bản công
nhận Việt Nam đã hội đủ tiêu chuẩn của một thị trường tự do tư bản chủ
nghĩa. Phải chăng đã đến lúc đảng và nhà cầm quyền CSVN phải nói thật
“kinh tế thị trường tất yếu định hướng tư bản chủ nghĩa” chứ không thể
“định hướng xã hội chủ nghĩa” được; mà nếu đã “định hướng tư bản chủ
nghĩa thì tất yếu dẫn đến chế độ dân chủ, đa đảng”. Như vậy, nếu được công
nhận hội đủ tiêu chuẩn của một thi trường tự do tư bản chủ nghĩa thì Việt
Nam đã đáp ứng được yêu cầu thứ nhất của chiến lược toàn cầu mới của các
cường quốc tư bản: kinh tế thị trường tự do hóa; còn yêu cầu thứ hai - chính
trị dân chủ hóa - nay sau 20 năm “Mở cửa” cho thấy Việt Nam cũng đã hình
thành được những điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là hành động thức
thời của nhà cầm quyền Việt Nam.
3. Như vậy là sau hai thập niên “Mở cửa” (1995-2015) đã hình thành những
điều kiện cần đi vào giai đoạn cuối cùng, khởi sự bằng sự chuyển đổi cơ chế
quốc hội, vốn được coi là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản
ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
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