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Thiện Ý 
 
   
    Cần xác tín rằng: 
         1.- Chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản trong đó có cái gọi là 
chế độ “Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đã ở “Giờ thứ 25”, sự tiêu 
vong đã là một tất yếu, và thời gian kết thúc sẽ chẳng còn bao lâu nữa. 
        2.- Chủ nghĩa quốc gia và công cuộc đấu tranh cho lý tưởng tự do, dân 
chủ mà Việt quốc theo đuổi trong nhiều thập niên qua là chính nghĩa tất 
thắng, chiến thắng sau cùng khẳng định “chính quốc” tất thắng  “Tà cộng” sẽ 
đến nay mai. 
      Vì vậy, giải pháp khả thi để cứu nước và phát triển toàn diện đất nước 
bây giờ chỉ có thể: 

- Một là Việt cộng không cần “Đối thoại” với ai, thức thời tự nguyện tự 
giác, và chủ động hợp tác (với Việt quốc) để kết thúc tiến trình chuyển 
thể từ “độc tài, độc đảng, toàn trị” qua “dân chủ, đa đảng, pháp trị” 
theo chiều hướng “Chiến lược Toàn Cầu” (Chế độ dân chủ, kinh tế thị 
trường tự do). 

- Hai là để sức mạnh quần chúng nhân dân kết thúc quá trình chuyển 
thể  khi tình hình thực tế phát triển đến biên độ “tức nước vỡ bờ”. 

      1.- Nếu Việt cộng tự nguyện, tự giác, đơn phương, chủ động , hợp 
tác thực hiện kết thúc tiến trình chuyển thể hòa bình và êm dịu như Liên 
Xô và các nước  xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã làm vào cuối thập niên 80 và 
đầu thập niên 90, hay theo chiều hướng chế độ độc tài quân phiệt Miến Điện 
đã đang muốn làm, và đã khởi sự làm trong thời gian gần đây (từ cuối năm 
2011), đến nay đã có dấu hiệu và hiệu quả thực tiễn bước đầu, như mọi 
người theo dõi tình hình đã thấy. 

         Nếu làm theo cách này, là cách tối ưu có lợi nhất cho nhân dân, Đất 
nước và cho chính Việt cộng. Có lợi cho Việt cộng, vì chế độ độc tài toàn trị 
dù bị tiêu vong, nhưng Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay (nếu không đổi 
tên) vẫn có cơ hội tồn tại cùng với các chính đảng khác sinh hoạt bình đẳng, 
hợp pháp để giành quyền lãnh đạo đất nước trong một chế độ dân chủ đa 
đảng.Thực tế, Cộng đảng Việt Nam vẫn có nhiều thuận lợi hơn các chính 
đảng khác (nhờ thế lực sẵn có sau nhiều năm nắm quyền độc tôn…) để nắm 



quyền trở lại trong khung cảnh chế độ dân chủ đa đảng này, nếu được đa số 
nhân dân tín nhiệm trong các cuộc tranh cử và bầu cử tự do. Đồng thời, sẽ 
tránh được những hậu quả tai hại, bi thảm cho nhân dân (đổ máu…), đất 
nước (tan hoang…) và cho chính Việt cộng như nhân dân, đất nước và các 
nhà độc tài các nước vùng Trung Đông và Bắc phi đã và đang phải gánh 
chịu. 

         Một giả định, nếu chọn và làm theo cách này, Việt cộng có thể chủ 
động thực hiện cách thức kết thúc tiến trình chuyển đổi hòa bình êm dịu như 
sau: 

    * Chuyển đổi trên bình diện pháp lý: 

      1.- Quốc hội đương nhiệm đang có nghị trình sửa đổi Hiến pháp 
hiện hành, thay vì sửa chữa theo hướng củng cố chế độ độc tài độc đảng 
hiện nay, sẽ sửa đổi theo hướng dân chủ pháp trị,đa đảng.  

        Theo hướng này, chỉ cần sửa đổi những điều khoản căn bản liên quan 
đến danh hiệu chế độ chính trị và vai trò các chính đảng trong chế độ chính 
trị dân chủ pháp trị, đa đảng.Còn lại các điều khoản khác vẫn duy trì, chỉ sửa 
đổi hay bãi bỏ các điều khoản nào không còn phù hợp với chế độ chính trị 
dân chủ pháp trị,đa đảng. 

       Mục đích  duy trì nguyên trạng những qui định về cơ cấu tổ chức, nhân 
sự điều hành chính quyền dân sự cũng như quân sự các cấp, các ngành (lập 
pháp,hành pháp và tư pháp) hiện hành từ trung ương đến địa phương trên cả 
nước,là để tránh mọi sự xáo trộn bất lợi cho đất nước. Sau đó sẽ sửa đổi, 
điều chỉnh dần dần những mâu thuẫn, bất hoàn theo thời gian thích hợp để 
hoàn chỉnh từng bước chế độ chính trị dân chủ pháp trị, đa đảng trên bình 
diện pháp lý. 

       Tỷ dụ, Hiến pháp hiện hành (1992) qui định nơi: 

      CHƯƠNG I: Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

                                                 Chế độ chính tri. 

Có thể sửa đổi thành : Nước Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam (1) 

                         Hoặc: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa  (2) 



                      (Nếu muốn lấy lại danh xưng HP. 1946) 

          Hay: Nước Cộng hòa dân bản chủ nghĩa Việt Nam(3) 

         ( Nếu muốn nghe cho quen tai và có ý nghĩa lấy dân làm gốc) 

                                  Chế độ chính trị  

  Điều 1: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của 
dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực Nhà  nước thuộc về nhân dân mà nền 
tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức. 

Sửa đổi thành : Nhà nước Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam(hoặc chọn 2 hay 
3)là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về 
toàn dân. 

        Điều 4: Đảng Cộng dản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công 
nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

     Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp 
luật. 

          Có thể  sửa đổi Điều 4 thành: 

Điều 4: Mọi công dân Việt Nam, với tư cách cá nhân hay chính đảng, có 
quyền tham gia công việc lãnh đạo, quản lý đất nước và xã hội, thông qua 
các cuộc tranh cử và bầu cử tự do. 

        Mọi cá nhân công dân và tổ chức chính đảng phải hoạt động chính trị 
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

      2.- Quốc hội cơ quan lập pháp đương nhiệm sau đó cần: 

      - Làm luật tu chỉnh hoặc luật mới thay thế những luật lệ trái với Hiến 
pháp dân chủ pháp trị, đa nguyên, đa đảng,mới được hình thành từ Hiến 
pháp hiện hành được sửa đổi.(Luật Đất Đai, Nhà đất,Luật Hình, Luật Hộ…) 



      - Làm “Luật chính đảng” để cho phép các chính đảng được thành lập 
và tham gia sinh hoạt chính trị hợp pháp trong chế độ dân chủ đa đảng đã 
được khai sinh từ Hiến pháp hiện hành được sửa đổi. 

      - Làm“Luật ứng cử và bầu cử” vào các chức vụ dân cử để thực thị 
Hiến pháp dân chủ pháp trị,đa đảng,cho phép mọi cá nhân công dân và đại 
diện các tổ chức chính đảng có thể tham gia hợp pháp trong các cuộc tranh 
cử và bầu cử tự do vào các chức vụ dân cử các cấp, các ngành trên cả nước. 

      - Làm “Luật Hòa Giải Dân Tộc”(như nước Cộng Hòa Nam Phi đã làm 
sau khi kết thúc thắng lợi vào đầu thập niên 90, cuộc chiến tranh chống chế 
độ phân biệt chủng tộc giữa thiểu số người da trắng thống trị trên tuyệt đại 
đa số người da đen bị trị; tương tự như chế độ độc tài đảng trị bao lâu nay 
tại Việt Nam, thiểu số các đảng viên Cộng đảng Việt Nam đã thống trị trên 
tuyệt đại đa số nhân dân Việtt Nam trên nửa thế kỷ qua). 

          Luật này sẽ áp dụng nguyên tắc bất hồi tố của luật pháp nhằm miễn tố 
chung cho những hành động vi phạm luật pháp quốc nội hay quốc tế của cá 
nhân hay tập thể xẩy ra trước ngày ban hành “Luật Hòa Giải Dân Tộc” ở 
cả hai phía Việt cộng cũng như Việt quốc.(trừ các tội ác diệt chủng, chống 
nhân loại) . 

         Luật này nhằm hóa giải hận thù quá khứ, ngăn ngừa mọi hành vi phục 
thù chính trị trong tương lai do những nguyên nhân từ quá khứ, dưới bất cứ 
hình thức nào, tạo sự hòa giải những mâu thuẫn trong lòng dân tộc, duy trì 
ổn định chính trị, xã hội để có điều kiện thuận lợi kiện toàn chế độ chính trị 
dân chủ pháp trị,đa nguyên,đa đảng mới hình thành; tạo tiền đề đoàn kết 
thống nhất được toàn lực quốc gia để xây dựng, củng cố, phát triển toàn diện 
Đất nước đến phú cường, văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của 
nhân loại, tạo thế và lực chống ngoại xâm hữu hiệu,bảo vệ Tổ Quốc.  

         Công, tội của các cá nhân hay tập thể ở cả hai phía Quốc-Cộng nếu có 
trong quá khứ, thiết tưởng cần để cho lịch sử mai nầy xét định. Hiện tại chỉ 
nên coi đó là những bài học kinh nghiệm cần rút ra cho hiện tại và tương lai. 

         3.- Chính phủ, cơ quan hành pháp đương nhiệm chiếu nhiệm vụ qui 
định của Hiến pháp sửa đổi, bằng các văn bản lập qui dưới luật,để điều chỉnh 
theo các luật lệ  đã được Quốc Hội sửa đổi một cách phù hợp với thời gian, 
không gian và tiến trình  hoạt động bình thường của guồng máy công quyền 
quốc gia, để tránh mọi sự xáo trộn, bất ổn chính trị và xã hội, bất lợi cho đại 
cuộc. 



         Tỉ như “luật ứng cử và bầu cử” Quốc hội hay Hội Đồng Nhân Dân 
các cấp sẽ được áp dụng trong nhiệm kỳ sắp tới (Trừ khi Cộng đảng, Quốc 
hội và chính quyền đương nhiệm đồng thuận về một quyết định khác hơn, 
chẳng hạn giải tán các cơ quan dân cử cho ứng cử và bầu cử sớm hơn, do 
tình hình đòi hỏi mà không gây xáo trộn chính trị và xã hội).Nhưng các luật 
hủy bỏ hoặc thay thế những luật lệ trái với Hiến pháp dân chủ đa nguyên, 
hay“Luật chính đảng”, “Luật hòa giải dân tộc”  thì cần có hiệu lực tức 
thời sau khi ban hành tạo tiền đề chứng tỏ thực tâm và thiện chí của Cộng 
đảng và nhà cầm quyền đương thời muốn thực hiện sự chuyển đổi hòa bình 
và êm dịu từ “Chế độ độc tài, độc đảng” qua “Chế độ dân chủ, đa đảng”. 
Đồng thời giúp cho các cá nhân công dân cũng như chính đảng có thời gian 
củng cố, phát triển tổ chức và sinh hoạt, chuẩn bị kịp thời tham gia ứng cử  
với tư cách cá nhân hay  do Chính đảng đưa người ứng cử vào các cơ quan 
dân cử của cả nước (Quốc Hội, Chủ tịch nước hay Tổng Thống, nếu Hiến 
pháp tu chính người đứng đầu hành pháp do dân trực tiếp bầu cử trong các 
cuộc phổ thông bầu phiếu, thay vì do Quốc Hội bầu cử như Hiến pháp hiện 
hành…) và địa phương (như Hội đồng nhân dân các cấp…). 

       *Chuyển đổi trên bình diện thực tế: 
          Mọi cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành chính quyền các ngành, các 
cấp từ trung ương đến địa phương trên cả nước vẫn  duy trì nguyên trạng và 
hoạt động bình thường.Sự sửa đối Hiến pháp, sửa đổi luật lệ do Quốc hội 
đương nhiệm hay các văn bản lập qui dưới luật do Chính phủ đương nhiệm 
ban hành để điều chỉnh theo sự sửa đổi Hiến pháp và luật lệ của Quốc hội, 
cần được các cấp, các ngành thực thi nghiêm túc, đồng bộ trên cả nước. 
     Quốc Hội và Chính phủ đương nhiệm cần thống nhất và chủ động chỉ đạo 
thực hiện những sửa đổi Hiến pháp, luật pháp và lập quy theo hướng chuyển 
đổi hòa bình, êm dịu từ “chế độ độc tài, độc đảng ” hiện nay qua “Chế độ 
dân chủ, đa đảng”. Đồng thời, Quốc hội và Chính phủ đương nhiệm cũng 
cần ấn định rõ lịch trình cải đổi về pháp lý, chính trị cũng như thực tế phải 
hoàn tất chậm nhất là trước ngày chấm dứt nhiệm kỳ Quốc hội đương nhiệm 
(2015) chẳng hạn. 
          Bởi vì, nếu giả định Việt cộng chấp nhận chủ động thực hiện cách 
thức chuyển đổi hòa bình êm dịu trên đây, từ sau năm 2015, Việt Nam 
sẽ có Quốc hội mới, chính phủ mới hình thành từ và hoạt động trong 
khuôn khổ Hiến pháp hiện hành sau khi được Quốc hội đương nhiệm 
sửa đổi theo hướng dân chủ pháp trị, đa đảng. 
         Mặc dầu cách thức chuyển đổi này là cách tốt nhất, có lợi nhất không 
chỉ cho đảng Cộng sản Việt Nam, mà lợi cho cả nhân dân, dân tộc và đất 



nước, nhưng đây chỉ là một giả định, muốn trở thành sự thật, cần có những 
điều kiện cần và đủ sau đây: 
      1.- Việt cộng chỉ chủ động làm theo cách chuyển đổi hòa bình và êm 
dịu này, khi nội bộ Cộng đảng Việt Nam, phe “cấp tiến” (theo chiều 
hướng mới) phải mạnh hơn phe “bảo thủ”. Đồng thời, trong cũng như 
ngoài nước các cá nhân hay tổ chức chính trị có cùng khuynh hướng đấu 
tranh chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước, cách nào đó, phải liên 
kết được với nhau, tập hợp và lãnh đạo được quần chúng, vận dụng được 
hậu thuẫn quốc tế, tập trung được lực lượng trong, ngoài hổ trợ hiệu quả cho 
phe cấp tiến trong Cộng đảng Việt Nam (Như ở Liên Xô đã làm được để hậu 
thuẫn hiệu quả choTổng bí thư Gorbachev và phe cấp tiến trong Cộng đảng 
Nga 1985-1991). 
         Theo nhận định của chúng tôi, căn cứ trên các sự kiện và diễn biến tình 
hình hiện nay thì dường như so sánh lực lượng giữa khuynh hướng cấp tiến 
(theo Mỹ)và bảo thủ (theo Tầu) là nghiêng ngửa trong nội bộ Cộng đảng 
Việt Nam. Các lực lượng quần chúng trong nước qua các cuộc dấu tranh cá 
nhân cũng như tập thể đòi các quyền dân sinh, dân chủ, thì đã có dấu hiệu 
phát triển theo chiếu hướng liên kết, tập trung lực lượng, dù còn lỏng lẻo.  
         Mặt khác, áp lực quốc tế, nhất là Hoa Kỳ phải làm sao tạo áp lực 
buộc được Việt cộng chuyển đổi càng sớm càng tốt qua dân chủ pháp trị, đa 
nguyên, đa đảng theo cách hòa bình và êm dịu này.Trên nguyên tắc cũng 
như thực tế Hoa Kỳ và các nước dân chủ trên thế giới từ lâu đã có chủ 
trương này, và đã có nhiều việc làm có tính tạo áp lực, thúc đẩy Việt cộng đi 
về hướng dân chủ.  
         Tuy nhiên, cường độ còn yếu nên tốc độ chuyển đổi theo chiều hướng 
này còn chậm, dù có đạt được một số thành quả nhất định sau mỗi áp lực. Có 
lẽ vì áp lực của Hoa Kỳ nói riêng và các nước dân chủ khác nói chung còn 
tùy thuộc vào sự tính toán lợi ích song phương hay đa phương với Việt cộng. 
Nhất nữa là dường như Hoa Kỳ cũng chỉ muốn “cải tạo Việt cộng thành 
công cụ chiến lược trong vùng” theo một tiến trình thời gian với tốc độ vừa 
phải. Phải chăng  vì thế mà Hoa Kỳ đã chỉ thực hiện “chính sách áp lực 
cầm chừng”,thả nổi cho một tiến trình chuyển đổi từ từ, để chế độ độc tài 
toàn trị Việt cộng tồn tại thêm thời gian,  để thuận lợi và dễ xử dụng công cụ 
cho mục tiêu chiến lược trong vùng hơn là trong khung cảnh một chế độ dân 
chủ đa nguyên,  đa đảng, nếu hình thành sớm còn phôi thai, bất ổn và nhiều 
bất trắc ? Có lẽ biết vậy, nên Việt cộng (phe bảo thủ theo Tầu) đã tiếp tục 
ngoan cố cho đến lúc này vẫn không chịu chuyển đổi, tiếp tục thực hiện 
chiến thuật “Mềm nắn, rắn buông”, tìm cách diên trì tiến trình dân chủ hóa 
để kéo dài thêm thời gian độc quyền chính trị, ngụy biện bằng lý do cần sự 



ổn định chính trị để phát triển đất nước, để chỉ “Đổi mới kinh tế, không đổi 
mới chính trị” là vậy. 
    (Đến đây xin mở dấu ngoặc nói thêm về hệ quả chính sách can thiệp nửa 
vời của các cường quốc tư bản chủ nghĩa vào tiến trình dân chủ hóa các chế 
độ độc tài tại các nước Trung cận đông và Bắc phi .Hệ quả trực tiếp đối với 
các nhà độc tài đang còn nắm quyền thống trị từ nhiều thập niên tại vùng 
này, là sự ngoan cố tiếp tục bám giữ quyền thống trị, chống lại cao trào đòi 
dân chủ hóa đất nước của nhân dân. Một điển hình là tập đoàn độc tài của 
Tổng Thống Al- Bassad ở Syria đã ngoan cố không chịu từ bỏ quyền hành, 
đàn áp đẫm máu các cuộc nổi dậy của nhân dân với cường độ mức độ tàn 
bạo gia tăng theo thời gian hơn hai năm qua. Tổng thống chế độ độc tài Al- 
Bassad sở dĩ ngoan cố dám chống lại nhân dân, là vì biết rằng vẫn chiếm ưu 
thế trong tương quan lực lượng với phe quần chúng nổi dậy, lại được sự hổ 
trợ của hai cực cường quốc cộng sản hàng đầu là Nga và Tầu cộng. Trong 
khi Al- Bassad cũng biết rằng sẽ không có sự can thiệp trực tiếp bằng quân 
sự từ bên ngoài theo kiểu  Hoa Kỳ và khối NATO dưới ngọn cơ Liên Hiệp 
Quốc đã làm tại Lybia khoảng một năm trước, nên lực lượng quần chúng 
nổi dậy ở Syria khó thành công được như lực lượng quần chúng nổi dậy ở 
Lybia là đã lật đổ được chế độ của nhà độc tài Mumamar Ghaddafi. Sự thể 
này cũng đã có ảnh hưởng gián tiếp ít nhiều đến sự toán tính của Việt cộng  
trong việc đối phó với các lực lượng chính trị cũng như quần chúng đấu 
tranh đòi các quyền tự do, dân chủ, dân sinh và nhân quyền trong nước. Việt 
cộng toan tình rằng, cũng như tại các nước độc tài Trung cân đông và Bắc 
Phi, nếu không có sự hổ trợ bằng sự can thiệp trực tiếp, triệt để của bên 
ngoài, Cộng đảng Việt Nam vẫn nắm vững được nền “Độc tài chuyên chính 
tư sản (Đỏ vỏ xanh lòng)”, nên chưa vội gì mà chấp nhận nền “Dân chủ,đa 
nguyên, đa đảng ”.  
         Tuy nhiên, Việt cộng cũng có ít nhiều nao núng và dường như trên 
nguyên tắc đã có sự thống nhất về “chiều hướng mới không thể đảo 
ngược” (theo chiến lược toàn cầu mới:chế độ độc tài các kiểu sớm muộn 
cũng phải tiêu vong, để hình thành các chế độ dân chủ, đa đảng tại các nước 
trên phạm vi toàn cầu). Thực tại chỉ còn sự bất đồng giữa phe bảo thủ (theo 
Tầu cộng) và   phe “Cấp tiến” (Theo Mỹ quốc) về thời điểm nào được coi là 
thích hợp để kết thúc quá trình chuyển đổi đã tịnh tiến tự nhiều năm qua.). 
         Vì vậy ngoài yếu tố kết hợp trong và ngoài nước, áp lực Hoa Kỳ và 
quốc tế cũng là nhân  tố quan trọng có tính quyết định, hậu thuẫn phe cấp 
tiến, đẩy chế độ độc tài độc đảng Việt cộng phải kết thúc tiến trình chuyển 
đổi qua chế độ dân chủ pháp trị, đa nguyên, đa đảng nhanh chóng hơn.  
         Một yếu tố có tính quyết định khác cho sự kết thúc tiến trình 
chuyển đổi của chế độ Việt cộng qua dân chủ pháp trị đa đảng, là tốc độ 



chuyển biến của Tầu cộng theo hướng dân chủ đa đảng trong “Môi 
trường mật ngọc kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa”. 
        Nếu Tầu cộng tăng tốc, thì phe bảo thủ Việt cộng cũng tăng tốc. Tầu 
cộng kết thúc quả trình chuyển đổi sớm thì Việt cộng cũng sẽ kết thúc quá 
trình chuyển đổi sớm. Vì ai cũng thấy Việt cộng đã học và làm theo sách 
“chuyển đổi câu giờ” của Tầu cộng, cố bám giữ quyền lực độc quyền, độc 
tôn để kéo dài thêm thời gian thụ hưởng các ưu quyền đặc lợi có được và chỉ 
có được cho tập đoàn thống trị độc quyền (Cộng đảng VN) trong khung cảnh 
một chế độ độc tài đảng trị hay độc tài toàn trị  kiểu cộng sản mà thôi.  
        Chính vì vậy đã có nhiều người khi thấy gần đây có một vài dấu hiệu 
Tầu cộng tăng tốc  về phía dân chủ, thì vội lạc quan  Việt cộng cũng sẽ tăng 
tốc theo và sớm đi đến kết thúc quá trình chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa 
nguyên đa đảng tại Việt Nam một cách hòa bình, êm dịu.Chúng tôi cũng 
cảm thấy lạc quan một cách dè dặt. Chúng ta tiếp tục chờ xem diễn biến tiếp 
theo tình hình thực tế, với ước mong niềm lạc quan của chúng ta sớm biến 
thành sự thật trên đất nước chúng ta. Vì đó là ước vọng chung của hơn 90 
triệu nhân dân trong nước và khoảng 4 triệu con dân Nước Việt ở hải ngoại 
luôn hướng lòng về Tổ Quốc. Vì đó là mục tiêu tối hậu mà nhân dân trong 
nước và người Việt hải ngoại đã kiên trì hy sinh đấu tranh trong nhiều thập 
niên qua. 
      2.-Nếu Việt cộng chủ động làm thì phải có những dấu hiệu chứng tỏ 
thực tâm bằng các hành động cụ thể thực tế tương tự như chế độ độc tài 
quân phiệt Miến Điện đã và đang làm.  
         Tỷ như Việt cộng song song với việc sửa đổi Hiến pháp, luật pháp theo 
hướng dân chủ pháp trị, đa đảng, Việt cộng sẽ phải có hành động cụ thể thực 
tế như: Thả hết các thù nhân chính trị đang bị cầm tù, chấm dứt mọi hành 
động theo dõi, trấn áp các nhà bất đồng chính kiến, tìm cách đối thoại với họ 
và để cho mọi cá nhân công dân cũng như các chính đảng bao lâu nay bị coi 
là hoạt động bất hợp pháp, thì cần tiến tới hợp pháp hóa tạo điều kiện cho 
các cá nhân và chính đảng này hoạt động công khai, hợp pháp, có thời gian 
chuẩn bị đưa người ra tranh cử vào các cơ quan dân cử các cấp trong tương 
lai… 
         Chúng ta cần chờ thêm thời gian để hội đủ các điều kiện cần và đủ, về 
chủ quan (Việt cộng) và khách quan (trong nước và quốc tế) để cách chuyển 
đổi giả định “chế độ độc tài,độc đảng” Việt cộng qua “Dân chủ đa đảng” 
sớm trở thành sự thật tại Việt Nam. 
          
      2.-Nếu Việt cộng chọn cách để sức mạnh quần chúng nhân dân kết 
thúc quá trình chuyển thể  khi tình hình thực tế phát triển đến biên độ 
“tức nước vỡ bờ” thì sao? 



         Câu trả lời ngắn gọn là các lãnh tụ có trách nhiệm của Cộng đảng và 
chế độ Việt cộng sẽ nhận lãnh hậu quả bi thảm, nhân dân Việt Nam sẽ phải 
gánh chịu nhiều tổn thất nhân  mạng, tài sản và đất nước có thể tan hoang, 
như số phận của các nhà độc tài và tập đoàn sau nhiều năm thống trị độc 
quyền ở các nước vùng Trung Đông và Bắc Phi như Tunisia, Ai Cập, Lybia 
và Syria hiện nay.  
         Vấn đề đặt ra là các lãnh đạo “Đảng và Nhà nước Việt cộng” có dám 
chọn sự kết thúc bi thảm cho chính mình và sự tổn hại, tàn phá đất nước hay 
không? 
    Theo nhận định của chúng tôi, câu trả lời ngắn gọn là KHÔNG, không 
bao giờ những nhà lãnh đạo có trách nhiệm của “Đảng và Nhà nước 
Việt cộng” dám chọn sự kết thúc này. Việt cộng chỉ tìm cách kéo dài 
thời gian độc quyền thống trị, nhưng rồi sẽ đến lúc phải chủ động, hợp 
tác kết thúc quá trình chuyển đổi vào thời điểm thích hợp trước khi đẩy 
quần chúng nhân dân đến biên độ “Tức nước vỡ bờ”. (Như chúng tôi đã 
lý giải trong nhiều bài viết) 
       Nghĩa là Việt cộng đang tìm cách hạ cánh an toàn, vừa bảo vệ được tính 
mạng và tài sản cho tập đoàn thống trị tích lũy được sau bao năm cầm 
quyền, vừa còn cơ hội tồn tại và trở lại nắm quyền trong chế độ mới, chế độ 
dân chủ đa đảng.  
         Bởi vì hơn ai hết, Việt cộng cũng biết rõ chiếu hướng chiến lược toàn 
cầu hóa không thể đảo ngược (Thị trường tự do hóa và dân chủ hóa toàn 
cầu), tất yếu sớm muộn Việt Nam phải có chế độ dân chủ pháp trị đa nguyên 
đa đảng sau một quá trình “vừa thị trường tự do hóa vừa dân chủ hóa” 
như chúng tôi đã lý giải ở các phần trên. Những người lãnh đạo có trách 
nhiệm của “Đảng và Nhà nước Việt cộng”hiện nay không dại gì chọn thế 
đối đầu với nhân dân đến cùng, để cuối cùng những kẻ lãnh đạo có trách 
nhiệm phải ra trước Tòa án công lý quốc gia,nhận lãnh những bản án nặng 
nề, tài sản bao năm cầm quyền tích lũy tiêu tán như cá nhân Tổng thống Ai 
Cập Murbarck và những bộ hạ thân tín có trách nhiệm trong guồng máy 
độc tài toàn trị đã phải ra trước  Tòa án công lý để nhận chịu những hình 
phạt tương xứng với các hành vi tội ác đã làm trong hơn 30 năm cầm quyền 
độc tài. Hay như nhà độc tài Moumur Kadhafi thống trị Lybia hơn 40 năm 
cố thủ đến cùng, đã bị người dân căm thù giết chết dã man năm 2011 vừa 
qua; hay như nhà độc tài Al- Bassad ,hơn một năm qua cho đến nay vẫn say 
máu đàn áp giết hại hàng chục ngàn nhân nhân Syria nổi dậy,làm tan hoang 
đất nước, chấp nhận là tên tội phạm chống nhân loại để bị xét xử trong 
tương lai.   
         Vì không muốn phải nhận lãnh những hậu quả bi thảm trên, dường như 
những người lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc phe bảo 



thủ (theo Tầu cộng) cũng như phe cấp tiến (theo Mỹ) được đánh giá là 
ngang ngửa hiện nay, đã thỏa hiệp được với nhau về thời điểm thích hợp có 
thể chủ động khởi sự một tiến trình kết thúc sự chuyển đổi an toàn. Thời 
điểm đó có thể là:  
      - Sau khi thấy tình hình chống đối chế độ của mọi tầng lớp nhân dân 
trong nước phát triển lan rộng gần đến biên độ “Tức nước vỡ bờ”. 
      - Sau khi thấy được tập đoàn độc tài quân phiệt Miến Điện chủ động 
thực hiện tiến trình chuyển đổi hòa bình, êm dịu qua dân chủ đa đảng, 
đã giúp tập đoàn độc tài quân phiệt thống trị nhiều thập niên qua ở 
nước này, đã hạ cánh an toàn. Nghĩa là không thấy ai bị đưa ra Tòa xét xử 
kết án, tù đầy tịch biên tài sản như Tổng thống Ai Cập Murbarck và những 
bộ hạ thân tín có trách nhiệm trong guồng máy độc tài toàn trị của ông ta. 
      - Cùng lúc thấy Tầu cộng có những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng 
cũng sẽ tiến tới mục tiêu sau cùng là hình thành chế độ dân chủ, đa đảng tại 
Trung quốc nay mai. 
      - Cùng lúc thấy Hoa Kỳ và các cực cường dân chủ tư bản chủ nghĩa 
tạo áp lực mạnh mẽ (khác với chính sách áp lực cầm chừng bao lâu nay) có 
tác dụng như một tối hậu thư  để Việt cộng hiểu rằng đã đến lúc phải kết 
thúc quá trình chuyển thể, không còn được kéo dài thêm nữa, nếu không cả 
tập đoàn thống trị sẽ phải lãnh chịu hậu quả không thể sửa chữa được cho 
chính bản thân, gia đình và tập đoàn thống trị độc quyền là Cộng đảng Việt 
Nam. 
   
III/- KẾT LUẬN: 
     Đối thoại (Dialogue) là nói chuyện mặt đối mặt (trực diện) giữa hai bên 
(song phương: bilateral) hay giữa các bên (đa phương: multilateral) để giải 
quyết những mâu thuẫn đi đến đồng thuận về một giải pháp giải quyết mâu 
thuẫn ấy. 
   Mâu thuẫn giữa Việt quốc và Việt cộng là:  
-Việt quốc: muốn cứu nước và phát triển toàn diện đất nước thì phải dân 
chủ hóa đất nước. Nghĩa là phải thiết lập một chế độ dân chủ pháp trị đa 
nguyên đa đảng để “Đại đoàn kết dân tộc”, thống nhất toàn lực quốc gia 
tạo thế và lực chống ngoại xâm hữu hiệu và phát triển toàn diện đất nước 
đến giầu mạnh. 
- Việt cộng: Chấp nhận mất nước để bảo vệ quyền thống trị độc tôn cho 
đảng Cộng sản Việt Nam trong một chế độ độc tài toàn trị, nhất nguyên, độc 
đảng. 
   Đó là một mâu thuẫn đối kháng (Antagonistic contradiction) có tính 
một mất một còn giữa chính nghĩa (Việt quốc) và phi chính nghĩa (Việt 
cộng), giữa chân lý (quốc gia ) và phi lý (cộng sản), không thể giải quyết 



bằng đối thoại, nếu một trong hai bên (Việt cộng) vẫn không chấp nhận 
chính nghĩa và chân lý (Việt quốc). 
    Hiện tại, trên cả hai bình diện pháp lý (Hiến pháp và luật pháp) cũng như 
thực tế (thực hiện chủ trương chính sách cai trị) đảng Cộng sản Việt Nam 
vẫn ngoan cố không chấp nhận  chính nghĩa và chân lý này: muốn cứu 
nước và phát triển toàn diện đất nước không có con đường nào khác 
ngoài con đường dân chủ hóa,thiết lập chế độ dân chủ pháp trị, đa 
nguyên, đa đảng.  
      Vì vậy, Việt cộng  đã cự tuyệt và chưa bao giờ có ý định “đối thoại” với 
bất cứ ai, thì việc đề nghị thành lập “Ủy Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt 
Nam Hải Ngoại” để thông qua “đối thoại” thuyết phục Đảng Cộng Sản Việt 
Nam “chấp nhận bỏ Điều 4 Hiến Pháp, chấp nhận tự do dân chủ nhân 
quyền đa đảng đa nguyên…”chỉ là không tưởng,không thực tế nên bất khả 
thi. Đối với những Việt quốc nào thực hiện chủ trương “Đối thoại với Việt 
cộng” như là “Phương thức đấu tranh trực diện với Việt cộng” chỉ là 
ngụy biện, không đem lại hiệu quả mà còn phản tác dụng là giúp Việt cộng 
tiếp tục tuyên truyền lừa mị, có thêm lý cớ ngoan cố kéo dài quyền thống trị 
độc tôn, độc quyền trong một chế độ độc tài toàn trị.  
     Vả lại, nếu cần đối thoại để giải quyết toàn bộ các vấn đề căn bản, 
trọng đại của Đất nước, Việt cộng không thể chỉ đối thoại với một cá 
nhân, một “Ủy Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại” mà phải 
đối thoại với hơn 90 triệu nhân dân Việt Nam trong nước, những người 
chủ thực sự của Đất nước. 
    Thực tế giải pháp cứu nguy đất nước và phát triển toàn diện Đất nước thì 
đã có,không cần phải “Đối thoại” gì thêm. Vì giải pháp khả thi đã có. Bây 
giờ chỉ còn là Việt cộng có tự nguyện tự giác chấp nhận thực hiện giải 
pháp đó hay không; hoặc để sức mạnh của quần chúng nhân dân buộc 
Việt cộng phải làm theo ý nguyện của nhân dân. 
   Tất cả nay chỉ còn tùy thuộc vào sự lựa chọn khôn ngoan của những 
người Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm.Vì hơn ai hết, tập đoàn thống 
trị hiện nay hẳn phải biết đến luận điểm Marxism  này: “ở đâu có áp 
bức, ở đó có đấu tranh” và rằng “cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng”. 
Thiện Ý 
Houston ngày 18 tháng 4 năm 2013 
    


