
Dân Chủ nói dễ, làm khó, 
nhưng làm được.  
 
Thiện Ý 

 
Một và nhà đấu tranh cho dân chủ trong 
nước quen biết, cho hay là họ rất băn khoăn 
về hiện tượng trên mạng khi có những sự bất 
đồng chính kiến về bất cứ vấn đề gì liên 
quan đến Việt Nam hay Hoa Kỳ, giữa những 
người Việt đã và đang đấu tranh cho mục 
tiêu dân chủ hóa đất nước, thường biểu lộ 
qua thái độ, lời nói, hành động gay gắt, đôi 
khi có tính căm thù, được diễn tả bằng đủ 
loại ngôn từ thiếu văn hóa, truy chụp cho 
nhau đủ mọi điều không dúng sự thật. 

Chúng tôi đã chia sẻ rằng, đó là hiện tượng 
đáng buồn, đã phá đổ mọi quan hệ xã hội tốt 
đẹp giữa người với người,Nói dân chủ thì 
dễ, làm dân chủ mới khó. Nhận định này của 



chúng tôi đã có từ lâu, nhưng được quan tâm 
nhiều hơn sau khi bản thân được trải nghiệm 
và chứng kiến qua các sinh hoạt chống cộng 
vì mục tiêu dân chủ hóa cho Quê Mẹ Việt 
Nam, trên thực địa cũng như trên lãnh vực 
truyền thông sau khi ra hải ngoại (1992 -
2020). 

I - NÓI DÂN CHỦ THÌ DỄ 

Nếu có ai hỏi “Dân chủ là gì” thì ai cũng có 
thể trả lời vắn tắt theo ý nghĩa của từ ngữ, 
rằng “Dân chủ là người dân làm chủ đất 
nước”. Nhưng nếu mở rộng hơn sự hiểu biết 
về nguồn gốc, sự thể hiện và nguyên tắc 
thực hành và bảo vệ dân chủ, thì câu trả lời 
ngắn dài tùy thuộc vào kiến thức về dân chủ 
của mỗi người. Vì vậy bài viết này chỉ xin 
trả lời khái quát theo sự hiểu biết của chúng 
tôi. 

1.- Dân chủ theo ý nghĩa từ ngữ thông 
thường: là quyền làm chủ của nhân dân 
trong một quốc gia được qui định trong Hiến 



pháp, về những quyền lợi và nhiệm vụ của 
công dân trong tương quan với quyền và 
nhiệm vụ của các cơ quan công quyền quốc 
gia, các viên chức chính quyền dân cử cũng 
như công cử, được hưởng lương bổng bằng 
tiền thuế của nhân dân, để thay mặt dân 
quản trị đất nước theo đúng ý nguyện của 
nhân dân; vì tự do , ấm no, hạnh phúc của 
nhân dân, vốn là những người chủ thực sự 
của đất nước. 

Nhân dân cũng như các viên chức chính 
quyền các cấp, các ngành, dân cử cũng như 
công cử trong guồng máy công quyền quốc 
gia, từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ 
sở, đều phải thực thi theo đúng Hiến pháp và 
pháp luật; mọi vi phạm của người cầm 
quyền hay người dân đều bị chế tài theo 
Hiến pháp và pháp luật. 

2.- Sự thể hiện quyền dân chủ 

Sự thể hiện quyền dân chủ chính là sự thực 
thi các quyền dân chủ đã được quy định 



trong Hiến pháp và pháp luật. Chính sự thực 
thi dân chủ mới cho thấy sự khác biệt giữa 
chế độ dân chủ pháp trị thật và dân chủ giả. 
Vì thực tế cho thấy, có những chế độ độc tài 
các kiểu, mà vẫn có Hiến pháp, luật pháp có 
vẻ dân chủ, nhưng khi thực thi thì hoàn toàn 
phản dân chủ, vi phạm các quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người dân, dù đã 
được chính Hiến pháp và luật pháp của chế 
độ quy định rõ ràng. 

Điển hình như thực trạng tại nước “Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” hiện 
nay, chẳng cần nói ra thì ai cũng biết, nhất là 
những người dân đã và đang là nạn nhân 
sống dưới chế độ này trong nhiều thập niên 
qua. Trong chế độ “dân chủ giả hiệu” này, 
quyền làm chủ của nhân dân đã bị xâm 
phạm, tước đoạt, biến thành ân huệ của nhà 
cầm quyền ban cho những ai chỉ biết phục 
tùng nhà cầm quyền. Bất cứ người dân nào 
dám có lời nói, hành động đòi hỏi nhà cầm 
quyền thực thi, tôn trọng, bảo vệ các quyền 



dân chủ, dân sinh, nhân quyền đều bị các 
công cụ “chuyên chính vô sản” hay “độc 
tài cộng sản” (công an, quân đội…) trấn áp 
bằng bạo lực, tòa án, nhà tù, pháp trường, 
dựa trên chính Hiến pháp và pháp luật của 
chế độ dân chủ giả hiệu này, mà thực chất là 
độc tài đảng trị hay toàn trị kiểu CS. 

3.- Những nguyên tắc thể hiện và bảo vệ 
quyền dân chủ 

Theo nhận định của chúng tôi, nguyên tắc 
thì có nhiều, chúng tôi chỉ đề cập đến ba 
nguyên tắc cơ bản thể hiện quyền dân chủ và 
bảo vệ quyền dân chủ sau đây. 

   (1)-Một là nguyên tắc tam quyền phân 
lập đối với hệ thống tổ chức công quyền 
quốc gia. Theo đó cơ cấu tổ chức và nhân 
sự điều hành chính quyền các cấp được chia 
thành ba ngành: Lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Đầu ngành lập pháp là Quốc hội, gồm 
các đại biểu do nhân dân bầu ra trong các 
cuộc tranh cử và bầu cử tự do, công bình. 



Nhiệm vụ của Quốc hội là làm ra các đạo 
luật triển khai một cách phù hợp với Hiến 
pháp. Hành pháp là Chính phủ mà người 
đứng đầu ngành là Thủ tướng (hay chức 
danh tương đương) do dân cử trực tiếp hay 
thông qua Quốc hội tấn phong tùy theo quy 
định của Hiến pháp. Nhiệm vụ của các cơ 
quan hành pháp là thực thi Hiến pháp và 
pháp luật. Tư pháp đầu ngành là Tòa án tối 
cao hay Tối cao pháp viện. Nhiệm vụ giải 
thích và xét xử những vi phạm Hiến pháp và 
pháp luật của mọi công dân cũng như nhà 
cầm quyền. Cả ba ngành lập pháp, hành 
pháp và tư pháp đều hoạt động độc lập 
nhưng không biệt lập mà có quan hệ hữu cơ, 
hoạt động theo phân nhiệm của Hiến pháp 
và pháp luật; không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau mà chỉ tuân thủ Hiến pháp 
và pháp luật. 

Thế nhưng, nguyên tắc tam quyền phân lập 
này chỉ phát huy tác dụng bảo vệ các quyền 
dân chủ, dân sinh, nhân quyền, khi nó được 



thể hiện qua việc thực thi nghiêm túc. Thực 
tế cho thấy nguyên tắc phân quyền này chỉ 
được thực thi nghiêm túc, có mức độ khác 
nhau trong các chế độ dân chủ pháp trị thật 
(Hiến pháp, luật pháp dân chủ và thực thi 
dân chủ).Còn trong các chế độ độc tài hay 
dân chủ giả hiệu (Hiến pháp, luật pháp có vẻ 
dân chủ, nhưng thực thi phản dân chủ), thì 
nguyên tắc phân quyền chỉ là bình phong 
che đậy, ngụy trang cho các hành động phản 
dân chủ. Điển hình như trong chế độ độc tài 
toàn trị hiện nay tại Việt Nam, Hiến pháp 
cũng có quy định ba ngành lập pháp (Quốc 
hội), hành pháp (Chính phủ), tư pháp (Tòa 
án nhân dân tối cao), nhưng cả ba ngành 
này đều dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối 
của đảng CSVN, gọi là nền “Dân chủ tập 
trung” trong tay “Đảng CSVN” để từ đó 
ban phát dân chủ cho người dân nào biết 
phục tùng và thẳng tay trấn áp trắng trợn và 
tàn nhẫn những người dân nào dám đấu 
tranh đòi dân chủ, dân sinh, nhân quyền. 



   (2)-Hai là nguyên tắc tôn trọng quan 
điểm, chính kiến bất đồng thể hiện khi 
sinh hoạt thực địa hay trên lãnh vực 
truyền thông, trong tương quan giữa cá 
nhân công dân với nhà cầm quyền, giữa 
cá nhân công dân trong sinh hoạt của các 
tổ chức xã hội dân sự và trong tương 
quan giữa cá nhân công dân với nhau  

Nguyên tắc này có vẻ đơn giản, nói thì dễ, 
nhưng làm mới khó. Vì nó tùy thuộc hai yếu 
tố khách quan và chủ quan. Khách quan là 
khung cảnh thể hiện quan điểm, chính 
kiến bất đồng, như trong một chế độ dân 
chủ thì dễ dàng thực hiện hơn trong một chế 
độ độc tài các kiểu; hay trong các đoàn thể 
công dân xã hội dân sự thực hiện nguyên tắc 
này dễ hơn trong các tổ chức nhà nước, vì cá 
nhân được tự do phát biểu mà không có sự 
chỉ đạo, đe dọa, cưỡng bách nào. 

Chủ quan là trình độ ý thức về dân chủ 
và năng lực thực hiện nguyên tắc sinh 
hoạt dân chủ của mỗi cá nhân khác nhau, 



nên không phải ai cũng có thể thực hiện dễ 
dàng nguyên tắc này. Vì vậy mới có hiện 
tượng nghịch lý xẩy ra trong sinh hoạt thực 
địa cũng như trên lãnh vực truyền thông do 
hành động của một số người Việt quốc gia 
chống cộng ở hải ngoại. Nghịch lý vì mục 
tiêu chống độc tài cộng sản để dân chủ hóa 
cho Việt Nam; nhưng thực tế lại không chấp 
nhận “nguyên tắc tôn trọng quan điểm, 
chính kiến bất đồng”. Mặc dầu những 
người này đã và đang sống nhiều năm trong 
khung cảnh các chế độ dân chủ bậc nhất như 
Hoa Kỳ. Những người này có thể nói hay 
viết rất hay về dân chủ. Thế nhưng nếu có ai 
bất đồng chính kiến với họ thì tìm cách triệt 
hạ, cô lập bằng xuyên tạc, bịa đặt, nhục mạ 
thậm từ bằng những ngôn từ thiếu văn hóa, 
đôi khi còn “chụp mũ” nhãn hiệu quen 
thuộc là “hòa giải, hòa hợp với Việt cộng” 
hay “ tay sai Việt cộng nằm vùng”…  

Chúng tôi đã có nhiều bài viết phê phán về 
hiện tượng nghịch lý này, cho là có hại và 



làm chậm tiến trình dân chủ hóa cho Quê 
Mẹ Việt Nam. Vì nhiều người chân chính và 
một số tờ báo Việt ngữ đứng đắn, có uy tín ở 
hải ngoại, được công luận đánh giá là chống 
cộng có trí tuệ đã trở thành nạn nhân của “tệ 
trạng bôi bẩn, chụp mũ”; và chính người 
viết cũng từng là nạn nhân của tệ trạng này. 

   (3)-Ba là nguyên tắc đa số thắng thiểu 
số và thiểu số phải phục tùng quan điểm 
đa số; nhưng thiểu số có quyền bảo lưu ý 
kiến của mình và phải được đa số tôn 
trọng. 

     Nguyên tắc này được thể hiện qua các 
sinh hoạt dân chủ tập thể trong các cơ quan 
công quyền cũng như các đoàn thể quần 
chúng xã hội dân sự. Theo đó, khi có mâu 
thuẫn ý kiến, quan điểm, chính kiến bất 
đồng, sau khi tranh luận để thuyết phục tập 
thể chấp nhận ý kiến hay quan điểm của 
mình, các bên sẽ kết thúc bằng một cuộc 
biểu quyết tự do, công bình, công khai hay 
kín. Ý kiến hay quan điểm nào được đa số 



chấp nhận sẽ thắng, thiểu số phải phục tùng 
đa số. Nhưng đa số vẫn phải tôn trọng ý kiến 
thiểu số và thiểu số có quyền bảo lưu ý kiến 
của mình. Châm ngôn của nguyên tắc này là 
“Bất đồng nhưng không bất hòa”. Thế 
nhưng thực tế cho thấy trong sinh hoạt tập 
thể của người Việt quốc gia ở hải ngoại đôi 
khi vẫn xẩy ra tình trạng ngược lại “bất 
đồng dẫn đến bất hòa” đến không còn nhìn 
mặt nhau, đôi khi còn căm thù nhau và tìm 
cách hạ nhục nhau giống như hệ quả của 
nguyên tắc thứ hai nêu trên. 

III/- KẾT LUẬN 

Nói dân chủ thì dễ, ai cũng có thể nói được. 
Làm dân chủ thì không dễ chút nào đối với 
kẻ cầm quyền và nhân dân trong các chế độ 
độc tài toàn trị như chế độ hiện nay tại Việt 
Nam đã đành.Nhưng thực hành dân chủ đối 
với nhà cầm quyền và dân chúng trong các 
chế độ dân chủ thật vào bậc nhất như Hoa 
Kỳ, dù dễ dàng nhưng không phải ai cũng 
làm được; không chỉ với người nhập cư như 



Việt Nam, mà ngay cả những người bản xứ 
cũng nói, viết về dân chủ thì hay lắm, nhưng 
đôi khi làm thì lại phản dân chủ. 

Chúng tôi ước mong rằng những người Việt 
quốc gia tỵ nạn cộng sản, đã sống nhiều năm 
trong các nước dân chủ và vẫn đang tiếp tục 
theo đuổi cuộc đấu tranh vì mục tiêu dân 
chủ hóa đất nước, cần thể hiện dân chủ với 
nhau. Đồng thời tìm cách cô lập một số ít 
những kẻ mang danh người Việt quốc gia 
chống cộng vì lý tưởng tự do dân chủ, mà 
thực tế đã có hành động phản dân chủ đối 
với cả những người cùng chiến tuyến chống 
cộng, chỉ vì bất đồng chính kiến, bất đồng 
phương thức chống cộng. Vì hành động của 
những kẻ này (may là không nhiều) đã phá 
đổ đoàn kết nột bộ, làm mất niềm tin vào sự 
tất thắng của chính nghĩa quốc gia (tự do, 
dân chủ, nhân quyền…) của đồng bào hải 
ngoại cũng như nhân dân trong nước. Vì bị 
hoài nghi rằng không biết những người Việt 
quốc gia chống cộng ở hải ngọai có thực sự 



vì lý tưởng tự do dân chủ hay chỉ muốn “lật 
đổ chế độ độc tài toàn trị CS” hiện nay để 
thay thế bằng một kiểu “chế độ độc tài 
không cộng sản” trong mai hậu ở Việt 
Nam? 

Thiện Ý 

Houston, ngày 22-8-2020.  

 
 


