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Thành quả của cao trào cách mạng tại Bắc Phi và Trung 
Đông, nhất là tại Tunisia, Ai Cập, Libya, rồi Syria, chỉ là 
những hiện tượng tất nhiên phải xẩy ra khi các dân tộc Ả rập 
đã lâu bị ngược đãi, bóc lột, tù đầy phải nổi dậy xử lý và tự 
quyết cho chính họ. 
 
Sự diễn tiến lịch sự đó trước tiên được ghi nhận dưới danh xưng 
“Cách Mạng Hoa Nhài” [Jasmine Revolution] để so sánh với cuộc 
“Cách Mạng Nhung” [Velvet Revolution hay Gentle Revolution] tại 
Czechoslovakia/Trung Âu của những năm 1989, cốt nói tới những 
cuộc cách mạng bất bạo động, về mặt tổ chức và thành quả. 
 
Gần đây, một số chính khách, học giả như Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Hillary R. Clinton và Chủ  tịch Asia Foundation David Arnold có đề 
cập tới nhóm chữ “Arab spring”, mà một số nhà báo Việt ngữ đã 
dịch nhầm là “Mùa Xuân Ả Rập”.  Thật ra “Arab spring”, trong bối 
cảnh này có nghĩa là “Cuộc Nổi Dậy của Dân Ả rập”, vì chữ “spring” 
ở đây nói tới động tác “nổi lên, nổi dậy”, gần với động tác 
“rising/uprising”. 

Tại sao các chính khác, học giả, nhà báo lại dùng tới thuật ngữ 
“Arab spring/Cuộc Nổi Dậy của Dân Ả rập”?  Chắc vì họ muốn nhấn 
mạnh tới cuộc khởi nghĩa từ hạ tầng xã hội và tư thế vận động toàn 
dân của hiện tượng “nổi dậy”. 
 
Thật thế, trong những cuộc nổi dậy của dân Ả rập [Arab spring] nói 
trên, hiện tượng chuyển lực trong giới quần chúng thật rõ rệt. 
Quyền lực không còn là độc quyền của chính phủ, và cũng còn là 
đặc ân của đảng phái. Các tổ chức khủng bố Al Qaeda và Huynh đệ 
Hồi giáo cực đoan [Muslim Brotherhood] đều không giữ một vai trò 
quan trọng gì trong cuộc nổi dậy của dân chúng.  Trái lại, chính 
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người dân tạo dựng cuộc nổi dậy, từng nhóm, từng địa phương tiếp 
nối, lôi cuốn lẫn nhau, bằng kỹ thuật truyền tin tân kỳ, mạng lưới xã 
hội, điện thoại lưu động; bằng những khẩu hiệu thôi thúc dân chủ 
chính đáng, xác thực.  Và khi dân chúng hô hào, đổ xô xuống 
đường, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia, Tổng thống 
Hosni Mubarak của Ai Cập, Đại tá Qaddafi của Libya, rồi TT Assad 
của Syria lần lượt theo nhau xụp đổ, đầu hàng quần chúng. 
 
Ngoại trưởng Hillary R. Clinton cũng đã tuyên bố “cuộc nổi dậy của 
Dân Ả rập” [Arab spring] đang làm các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc 
khốn đốn, sợ hãi, luống cuống trì hoãn ngày tận số của chế độ 
["Hillary Clinton: Chinese System Is Doomed, Leaders on a ‘Fool’s 
Errand’", Jeffrey Goldberg, www.vietthuc.org., May 19, 2011].  Cuộc 
nổi dậy của các dân tộc Á Châu theo hướng dân chủ tự do đã trở 
thành một hiện tượng bất khả cưỡng trên chính trường quốc tế.  

Người dân Việt Nam cũng đều biết rõ thân phận mình và thực trạng 
trong nước.  Chế độ cộng sản là nguyên nhân của mọi tệ đoan, bất 
công, sa đoạ, ắt sẽ phải cáo chung, như các chế độ bất hảo tại Bắc 
Phi, Trung Đông và Trung Quốc. Hiện tượng này sẽ xẩy ra, không 
sớm thì muộn, bằng đường lối cưỡng bách nếu chế độ còn ngoan cố, 
hoặc dưới hiện tượng thích nghi — tự giải thể, tự xụp-nổ [self-
implosion]. 
 
Người dân Việt Nam cũng đã theo dõi và lĩnh hội đầy đủ những kỹ 
thuật thực hiện cuộc cách mạnh tới thành công khi toàn dân nhập 
cuộc nổi dậy.[TS. LS. Luu Nguyen Dat, “Cần Làm Gì Để Thực Hiện 
Cuộc Cách Mạng Dân Chủ cho Việt Nam ?” www.vietthuc.org., 
March 22, 2011] 
 
Vậy trong bất kỳ trường hợp nào, ngay khi Cộng Sản cáo chung, 
Dân Tộc Việt Nam phải hoàn tất một số vấn đề tiên quyết có tính 
cách định hướng căn bản, làm nền móng cho một chính thể dân chủ 
tự do chân chính, tiến bộ, hài hoà tại Việt Nam. 
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I. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI và HỘI ĐỒNG XÂY 
DỰNG QUỐC GIA DÂN CHỦ 
 
1.1. Tổ Chức 
 
Trong giai đoạn hậu cộng sản, dân tộc Việt Nam phải thực sự lấy lại 
chủ quyền chính trị và dân sự.  Người dân phải có toàn quyền xác 
định, tham dự và/hay kiểm soát các sinh hoạt của một chính thể 
hữu hiệu, bạch hoá, trong một xã hội vững mạnh, trung trực. 
 
Do đó, trong giai đoạn chuyển tiếp, cần thành lập gấp một Chính 
Phủ Lâm Thời [CPLT] có chính nghĩa và thẩm quyền chấm dứt chế 
độ độc tài; giải quyết những vấn đề khẩn trương trị nước an dân, 
trên căn bản hài hoà, hội nhập thể chế dân chủ tự do, đa nguyên, 
đa đảng và đa dạng; sửa soạn sách lược bảo tồn lãnh thổ, giải trừ 
quốc nạn trong địa hạt hành chính, kinh tế, xã hội; phát triển dân 
tộc về mặt tư tưởng, văn hoá, giáo dục. 
 
Một Hội Đồng Xây Dựng Quốc Gia Dân Chủ [HĐXDQDDC], với những 
Ủy Ban Đặc Nhiệm, sẽ được triệu tập để giúp CPLT soạn thảo và 
thực nghiệm những phương trình phát triển, cải tiến trên trong một 
thời gian ngắn, từ một tới hai năm. 
 
CPLT và HĐXDQGDC rất quan trọng ở vị thế khai mở và mức độ 
thực hiện giải pháp dân chủ tự do nhân bản, đã lâu nay vắng bóng 
trên quê hương và trong đời sống, tư duy của cả dân tộc Việt Nam. 
 

1.2. Căn Bản và Tiêu Chuẩn Chọn Lựa 
 
Chính Phủ Lâm Thời và Hội Đồng Xây Dựng Quốc Gia được chọn lựa 
trong tinh thần đoàn kết quốc gia dân tộc, trên căn bản Khả năng 
kiến thức đa dạng [plural meritocracy] và các tiêu chuẩn đạo đức, 
phẩm giá [ethical norms & values] như sau: 
 
[a]. phục vụ lý tưởng nhân bản, nhân đạo và quyền lợi minh bạch, 
chính đáng của dân tộc; 
 
[b]. khả năng lãnh đạo hữu hiệu về mặt kiến thức, kinh nghiệm 
nghề nghiệp, sáng tạo, quản trị đa nguyên, đa dạng; 



 
[c]. tư cách hành động trung trực, hài hoà, đạo đức; 
 
[d]. sức khoẻ và ý chí chức nghiệp, công vụ. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ KHẨN TRƯƠNG, CHUYỂN 
TIẾP 
 
2.1. Đoàn Kết Dân Tộc 
 
Với sự cáo chung của chế độ cộng sản tại Việt Nam, mọi hình thức 
“phân tranh quốc-cộng” sẽ phải chấm dứt vì không còn lý do để tồn 
tại.  Dân tộc Việt Nam không thể tiếp diễn và chịu đựng thêm những 
cảnh “nồi da sáo thịt”, những nạn “đấu tố”, “cải tạo”, “luật rừng”, 
trả thù tập thể, kỳ thị, đấu tranh giai cấp, thủ  đoạn chính trị, đảng 
phiệt, tham nhũng, mafia, v.v, bất cứ từ đâu, dưới bất cứ chính thể 
nào. 
 
Dân tộc Việt Nam muốn vượt thắng cộng sản, cần tức khắc bãi bỏ 
những quốc nạn, tệ đoan trên để bảo trọng và thụ hưởng một thể 
chế dân chủ tự do chân chính, pháp trị, tân tiến, hài hoà. 
 
Những thành viên cộng sản Việt Nam, khi đã xé thẻ đảng, hiển 
nhiên trở thành công dân thuần túy, được đối xử công bằng trước 
luật pháp, có quyền và trách nhiệm tương ứng trong các lĩnh vực 
dân sự, kinh tế, xã hội, giáo dục, như bất cứ công dân khác trên 
toàn quốc. 
 
Đảng phái, tổ chức dân sự, nghiệp đoàn, tôn giáo, cơ sỡ giáo dục sẽ 
là những định chế xã hội, những phương thức cần thiết khi thực sự 
bảo trọng và cải tiến đời sống của người dân, của  thành viên, giáo 
hữu và nhất là các thế hệ trẻ. 
 
Nhưng dân tộc Việt Nam cũng cần ngăn chặn mọi hình thức độc tôn 
đảng phái, ưu đãi nhóm phiệt, đặc nhượng tôn giáo để tránh nạn 
thao túng quyền hành, độc đoán, kỳ thị, chênh lệch xã hội, ngược 
lại với quyền lợi và nhu cầu của toàn dân. 
 

2.2. An Ninh Lãnh Thổ & Ổn Định Xã Hội 



 
Hoàn toàn bãi bỏ hệ thống cán bộ đảng phiệt cộng sản [“hồng hơn 
chuyên”] và thay thế bằng hệ thống cán sự, chuyên viên, quản trị 
viên, được đào tạo, tuyển lựa và thăng cấp theo tiêu chuẩn kiến 
thức, chuyên nghiệp và kinh nghiệm thâm niên. 
 
Quân đội, công an, nhân viên hành chính cấp thừa hành và thành 
phần lãnh đạo có công tham gia phong trào dân tộc giải trừ chế độ 
cộng sản sẽ được lưu nhiệm tại chức, nhất là ở các vị trí quan trọng, 
bảo vệ an ninh lãnh thổ, ổn định sinh hoạt cộng đồng. 
 
Quân đội, công an, cơ sở hành chính sẽ được luân phiên huấn luyện 
để cập nhật với nhu cầu công vụ được giao phó. 
 

2.3. Bài Trừ Quốc Nạn, Cứu Xét Khiếu Nại Dân 
Oan 
 
Thành lập Ủy Ban Bài Trừ Quốc Nạn & Cứu Xét Khiếu Nại Dân Oan 
nhằm: 
 
[a] điều tra, khởi tố các hành vi phản quốc, phạm pháp, lạm quyền, 
tham nhũng, cướp đoạt tài sản của dân, của cơ sở tôn giáo, dân sự; 
 
[b] đặc định miễn trách cho cấp thừa hành vô tư, không cố ý phạm 
pháp, cũng như miễn trách, giảm khinh cho cấp lãnh tụ có công 
giúp đỡ  phong trào khởi nghĩa của toàn dân; 
 
[c] đồng thời lập hồ sơ hoàn trả tài sản, bồi thường các thiệt hại tài 
vật của người dân hoặc pháp nhân trong các trường hợp tước đoạt, 
chiếm cố, chấp thu tài sản bất chính, hay thu lợi bất công do hành 
vi của đảng cộng sản hay bất cứ nhân vật cậy quyền, mượn thế 
nào. 
 
2.4. Trợ Cấp An Sinh, Kết Sinh Khởi Nghiệp 
 
Thành lập cấp thời Ủy Ban An Sinh Xã Hội, Ủy Ban Hướng nghiệp, 
Cấp vốn Trợ giúp Tiểu Thương và Tiểu Công nghệ để giúp người dân 
và giới thương mại, sản xuất hội nhập đời sống bình thường, không 
bị trở ngại, bế tắc lúc giao thời.  
 



2.5. Lựa Chọn Quốc Hiệu 
 
Dân tộc Việt Nam phải quyết định ngay về tên nước và lá cờ liên hệ 
để có cơ sở biểu hiện trong nước và giao dịch quốc tế. 
 
Hội Đồng Xây Dựng Quốc Gia Dân Chủ [HĐXDQGDC] cần nghiên 
cứu lựa chọn Quốc Hiệu tiêu biểu tinh thần và truyền thống dân tộc 
Việt Nam.  Sự lựa chọn trên sẽ được trưng cầu dân ý để được công 
nhận một cách chính thức. 
 
HĐXDQGDC có thể đề nghị quốc hiệu “Cộng Hoà Việt Nam”, căn cứ 
vào chính nghĩa Cộng Hoà Dân Tộc Tự Quyết.  Về mặt quốc tế, 
“Cộng Hoà Việt Nam” sẽ được chuyển ngữ thành  “The Republic of 
Vietnam” [Anh ngữ] hoặc “La République du Vietnam” [Pháp ngữ]. 
 
Như vậy, Cộng Hoà Việt Nam phải giữ đúng bản chất và truyền 
thống hoà hợp của một quốc gia toàn vẹn, có văn hoá, có lịch sử 
vượt thắng ngoại xâm, có sách lược sinh tồn nhờ ở thế địa lý chính 
trị cực kỳ quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, và từ đó có ảnh 
hưởng mở rộng ra khắp thế giới.  Việt Nam phải đủ sức tự vệ và sẵn 
sàng tiếp ứng với đà tiến hoá thịnh vượng chung, hoà hợp nhân bản 
trong phạm vi khu vực và toàn cầu.  
 
Chính nghĩa Cộng Hoà Dân Tộc Tự Quyết bắt nguồn từ tính cách vẹn 
toàn lãnh thổ, từ sự bất khả xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải quốc gia.  
Muốn có đất nước, phải bảo trọng dân tộc.  Muốn có dân tộc, phải 
bảo toàn đất nước.  
 
Chính nghĩa Cộng Hoà Dân Tộc Tự Quyết về mặt nhân bản là khả 
năng hội nhập với chính nghĩa nhân bản toàn cầu.  Do đó, Việt Nam 
phải là lãnh thổ của nhân quyền thì mới có thế đứng khả chấp trong 
khu vực tự do và trên toàn cầu nhân bản. 
 
Dân tộc mất nước là dân tộc yếu hèn.  Chính quyền hại dân bán 
nước thuộc chế độ bất chính của “quân tàn tặc”, của “kẻ thất phu”, 
mà người dân phải luôn luôn canh chừng, và khi cần, có quyền khai 
trừ, sa thải [thông thường bằng đường lối pháp trị hiến định, bất 
bạo động.  Nhưng trong trường hợp bất thường, khi cần giải nhiệm 
thành phần phản quốc, tiếm quyền, bạo lực chính đáng tự vệ của 



dân (legitime self-defense) cũng khả ứng]. 
 
2.6. Lựa Chọn Quốc Kỳ 
 
Hội Đồng Xây Dựng Quốc Gia [HĐXDQG] cần nghiên cứu lựa chọn 
Quốc Kỳ phù hợp với tinh thần và truyền thống dân tộc Việt Nam.  
Sự lựa chọn trên sẽ được trưng cầu dân ý để được công nhận một 
cách chính thức. Với Quốc Hiệu Cộng Hoà Việt Nam, Quốc Kỳ phải là 
biểu tượng đề cao quốc hồn, quốc túy một cách danh chính ngôn 
thuận. 

[a] Trong giai đoạn đảng trị cộng sản, cờ Đỏ Sao Vàng chỉ là cái 
dấu ấn ý thức hệ tiêu biểu giáo điều của đảng cộng sản quốc tế. Cờ 
CSVN, cờ đỏ 1 sao, thực sự là cái “sao ảnh” thô thiển của lá cờ đỏ 5 
sao Trung Cộng.  

  
Cờ Đỏ Sao Vàng [CSVN] dập theo cờ Cờ Đỏ 5 Sao Vàng [Trung Cộng]    

 
 …và Cờ Đỏ Sao Quả Tạ [Nga Xô] 

Từ lúc hình thành, Cờ Đỏ Sao Vàng chỉ tiêu biểu ý thức hệ chủ 
trương phân chia giai cấp, hủy hoại đoàn kết quốc gia và những giá 
trị căn bản của dân tộc Việt Nam.  Cộng Sản Việt Nam đã lạm quyền 
và hành động sai quấy khi họ dùng cờ đảng với định hướng cộng 
sản quốc tế làm cờ đất nước, với thâm ý nhuộm đỏ quốc hồn, quốc 
túy của cả dân tộc Việt Nam. 
Rõ rệt, cờ Đỏ Sao Vàng không có chính nghĩa dân tộc, nên không 
thể dùng làm “quốc kỳ” cho Cộng Hoà Việt Nam, cho Nước Việt 
Nam. 
 



[b] Trái lại, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ có tính cách truyền thống nối liền 
lịch sử, lễ nghi và bản thể đất nước, từ Bắc chí Nam.  Cờ Vàng Ba 
Sọc Đỏ bắt nguồn từ các lá cờ xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam từ 
thế kỷ 19. 

 
Cờ vàng ba sọc đỏ [1948-1975]   -   Đại Nam Kỳ 1890 đến 1920 

Năm 1890, Vua Thành Thái đã thông qua một nghị định cho sử 
dụng Lá cờ vàng ba sọc đỏ thành cờ quốc gia (Đại Nam Quốc kỳ 
1890-1920) gọi ngắn là Cờ Vàng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực 
sự có một lá “quốc kỳ” của người dân, mà không phải chỉ là lá cờ 
của các hoàng đế. 
 
Sau những thời gian tiếp nối, lá cờ Việt Nam đổi tên thành cờ Long 
Tinh, nền vàng và một sọc đỏ lớn [1920-1945], thời vua Khải Định, 
rồi đổi thành cờ Quẻ Ly, dưới Chính Phủ Trần Trọng Kim: nền vàng, 
ở chính giữa có Quẻ Ly màu đỏ, gồm một vạch liền phía trên, một 
vạch đứt ở giữa và một vạch liền phía dưới.  

 
Cờ Long Tinh    -    Cờ Quẻ Ly, Chính Phủ Trần Trọng Kim 

[1920 đến 9 tháng 3 năm 1945]        [9 tháng 3 1945 – 22 tháng 8 1945] 

Ngày 2 tháng 6 năm 1948, chính phủ lâm thời của thủ tướng 
Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ 
của Quốc gia Việt Nam. 
Lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ – nền vàng tượng trưng cho da vàng dân 



tộc và Ba Sọc Đỏ tiêu biểu cho dòng máu ba miền Bắc, Trung, Nam, 
tiếp tục là quốc kỳ chính quyền Quốc gia Việt Nam (1949-1955), và 
sau đó là quốc kỳ cho suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng 
hòa (1955-1975). 
 
Vậy cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vốn là lá Cờ Di Sản, Tự Do, Độc Lập của 
toàn thể dân tộc Việt Nam, xuất xứ từ thế kỷ 19, đáng được công 
nhận là quốc kỳ của Cộng Hoà Việt Nam, vì tiêu biểu đúng mức 
quốc hồn, quốc túy của cả dân tộc Việt Nam.  
 
[c] Trường hợp tương tự đã xẩy ra tại nước Nga:  

cờ tam thể trắng, xanh, đỏ là quốc kỳ thời Nga Hoàng có từ tháng 5 
năm 1883, đã bị cờ máu Nga Xô thay thế vào năm 1917.  

 
Cờ Nga Hoàng [1883 ...] Cờ Nga Xô [1917...] Cờ Nước Nga [1991...hậu cộng sản] 

Nhưng sau khi Nga Xô bị lật đổ vào năm 1989, cờ tam thể trắng, 
xanh, đỏ được chính thức dựng lại trên đất nước Nga từ năm 1991, 
dưới hình thức Quốc Kỳ tiêu biểu quốc hồn, quốc túy: trắng tượng 
trưng cho hoà bình, thanh liêm; đỏ, sức mạnh, can trường, hào khí; 
xanh, thành thật, thủy trung, công lý. 

III. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN 
 
Trong vòng 6 tháng tới một năm sau ngày tiếp nhận chính quyền và 
giải quyết các vấn đề cấp bách, nan giải dẫn thượng, Chính Phủ Lâm 
Thời và Hội Đồng Xây Dựng Quốc Gia Dân Chủ phải bắt tay soạn 
thảo và giải quyết một số chương trình dài hạn, mà chúng ta sẽ có 
dịp khai triển, bổ túc thêm trong những phần trình bầy tới. 
 
Dưới đây là những trọng tâm và phần tóm lược của các dự án liên 
hệ: 
 
3.1. Soạn Thảo Hiến Pháp  



 
Hiến pháp là một hệ thống quy định những nguyên tắc căn bản thiết 
lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính 
quyền. Hiến pháp còn bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm của 
người dân, như quyền sinh sống, quyền tư hữu, quyền tự do tư 
tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, thờ phụng 
v.v. 
 
Hiến Pháp mới cần đem trưng cầu dân ý hay được soạn thảo bởi 
một quốc hội lập hiến, do dan cử [điển hình, tại Tunisia, Chính Phủ 
Chuyển Tiếp cho biết sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lập hiến vào 
ngày chủ nhật 23 tháng 10 năm 2011: En Tunisie, Le 8 juin 2011, 
le Premier ministre dans le gouvernement de transition, Béji Caïd 
Essebsi, a officiellement annoncé la tenue des élections d'une 
assemblée constituante pour le dimanche 23 octobre 2011]. 
 

[a]. Tổng Thống Chế  
 
Tổng thống chế (Presidential system), như trong Hiến pháp Hoa Kỳ, 
là một chính thể trong đó Tổng thống được bầu lên riêng biệt không 
lệ thuộc vào quốc hội. 
 
Tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu ngành 
hành pháp của chính phủ.  
 
[b]. Đại Nghị Chế  
 
Đại nghị chế [Parliamentary System] là một chính thể trong đó 
ngành hành pháp phụ thuộc vào hậu thuẫn của quốc hội, qua quyền 
bỏ phiếu tín nhiệm.  
 
Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ, có nhiều quyền hành.  Còn 
nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu nhà nước, chỉ giữ một vị trí có 
tính cách nghi lễ. 
 
Một số quốc gia theo thể chế cộng hòa đại nghị đã thiết lập chức vụ 
tổng thống dân cử cho người đứng đầu nhà nước với một số thẩm 
quyền nhằm duy trì thế cân bằng quyền. 
 



3.2. Đôn Đốc Chính Thể Pháp Trị, Nhân Bản, 
Đa Nguyên  
 
• Thực hiện cơ sở tham chính đa nguyên, minh bạch, tôn trọng 
trách nhiệm, tránh lạm quyền, loại trừ tham nhũng. 
 
• Áp dụng hệ thống pháp trị chân chính cho cả ba ngành hành pháp, 
lập pháp và tư pháp. 
 
• Đôn đốc chính sách bảo trọng dân quyền bất khả xâm phạm, thực 
thi thủ tục hợp pháp bảo vệ đời sống, tự do và quyền tư hữu. 
 
• Đôn đốc phổ thông đầu phiếu dành cho mọi công dân, không phân 
biệt sắc tộc, giới tính, khuynh hướng chính trị, giai cấp xã hội. 
 
• Tăng quyền khu vực địa phương và cổ võ nhân dân tham dự sinh 
hoạt cộng đồng. 
 
• Xác nhận vai trò của giới thông tin báo chí nhằm kiểm điểm sinh 
hoạt chính quyền. 
 
•  Đôn đốc uy thế luân lý đạo đức của giới lãnh đạo quốc gia và địa 
phương, hầu tạo dựng uy tín cho chính phủ trong sứ mạng kinh 
bang tế thế, bảo trọng quyền lợi của người dân.  

  

3.3. Đôn Đốc Xã Hội Dân Sự Kết Sinh  
 
Trong hệ thống dân chủ chân chính nhằm bảo vệ và phát huy quyền 
lợi chung của toàn dân, Chính Thể Cộng Hoà Việt Nam cần đôn đốc 
thực hiện một xã hội dân sự đa năng, tăng quyền trực tiếp cho 
người dân, hoặc qua các hiệp hội, đặt trọng tâm trên quan hệ hỗ 
tương, hỗ trợ để thực hiện lợi ích chung. 
 
Cung ứng dân chúng kiến thức và khả năng thực hiện nhu cầu và 
sáng kiến của họ. 



Tạo dựng cơ hội để người dân hoàn tất đúng mức đời sống của họ. 
 
3.4. Đôn Đốc Nền Kinh Tế Thịnh Vượng Quân Bình 

Trên căn bản kết sinh, Chính Thể Cộng Hoà Việt Nam cổ võ và đôn 
đốc một nền kinh tế ôn hoà, tốt lành, hỗ trợ sinh lực hữu sản quân 
bình [bình sản] lâu bền, bằng cách quản lý tài nguyên hữu hiệu, 
thông thái, khiêm tốn [sustainability], tránh dư thừa, phung phí, 
khai khẩn, đầu tư quá đà [not quick fixes, abusive development]. 
 
Bảo đảm cung cấp hàng hoá, dịch vụ, năng lượng một cách công 
bình cho toàn dân, theo chính sách lâu bền, thăng bằng, sáng suốt. 

Bảo trọng giá trị lao động;  đầu tư nhân sự để cải tiến và duy trì 
nhân lực. 
 
Đôn đốc các chương trình phát triển tự quản hoặc kết sinh hợp tác, 
hơn là lệ thuộc một cách quá đáng vào tài lực ngoại lai. 
 
Đôn đốc phẩm giá luân lý và nguyên tắc đạo đức của giới doanh 
thương sĩ nghiệp, hầu tạo dựng mẫu mực và uy tín cho nền kinh tế 
tài chính quốc gia. 
 
Tránh mọi lạm dụng phá hoại môi sinh tại nơi khai thác kỹ nghệ, du 
lịch và các dịch vụ liên hệ. 
 
Việt Nam cần tìm kiếm thế sản xuất đặc biệt, tạo tác đặc sản tinh 
vi, mới mẻ để kịp thời cạnh tranh với các quốc gia tân tiến khác.  Đã 
tới lúc Việt Nam cần dùng thêm trí lực thay vì sức lực thuần cần lao, 
như đầu tư vào các ngành kỹ nghệ y tế sinh nghiệm, kế toán, điện 
thoại liên lục địa, thiết kế kỹ nghệ, vẽ tranh hoạt hoạ, kiểu mẫu 
quần áo, trang trí phẩm v.v. 
 
Đôn đốc mức độ thăng bằng giữa trào lực đầu tư, phát triển kinh tế 
với lợi ích liên kết tài lực tại khu vực Đông Nam Á và toàn cầu. 
 

3.5. Đôn Đốc Nền Giáo Dục Nhân Bản, Cấp 
Tiến, Chân Chính 
 
Chính Thể Cộng Hoà Việt Nam cần cổ võ và đôn đốc quan niệm giáo 



dục bảo trọng nhân quyền và nhân phẩm, huấn luyện nhân dân 
nhằm tạo dựng một xã hội kết sinh, cấp tiến, chân chính, hỗ trợ 
sinh lực thịnh vương, an hoà. 
 
Nâng cao chính danh, đạo đức, kiến thức và trình độ giáo huấn. 
 
Cung cấp cơ sở và phương tiện điều nghiên, trao đổi kinh nghiệm, 
sáng kiến và phát minh trong các ngành khoa học và kỹ thuật. 
 
Cung cấp cho học viên những tri thức thích hợp, những phương sách 
chính xác, cập nhật hoá trong các ngành chuyên môn và theo nhu 
cầu học hỏi. 
 
Chuẩn bị cho học viên sẵn sàng hội nhập môi trường làm việc thực 
tế, thường tập trung vào các trung tâm thành thị, nhiều thi thố và 
cạnh tranh nghề nghiệp.  Cứu cánh là chuẩn bị học viên hội nhập 
một xã hội đa dạng, nhân bản. 
 
Tại cấp tiểu và trung học, ngoài các môn học chính, cần soạn thảo 
sách giáo khoa bổ túc những khái niệm căn bản về luân lí, công dân 
giáo dục.  Tại cấp đại học, ngay năm dự bị, sinh viên phải chọn một 
số tín chỉ liên quan tới lịch sử đối chiếu, xã hội học, chính trị kinh tế 
học. Mục đích là ngoài việc huấn luyện những nhà chuyên môn, cán 
sự giỏi, nhà trường còn phải tạo dựng những công dân sáng suốt, ý 
thức trách nhiệm, những con người tốt, tôn trọng luật pháp, lẽ phải, 
nhân đạo. 
 
Giáo dục công cộng điều hành miễn phí cho tới hết cấp trung học và 
bốn năm đại học tới cấp cử nhân.  Cao học sẽ miến phí cho những 
sinh viên xuất sắc, căn cứ vào điểm thi cử và sinh hoạt phụ khảo, 
biên soạn giúp đỡ ban giáo huấn.  Các sinh viên được khuyến khích 
xuất ngoại, tự túc hay được cấp học bổng, để theo học các ngành 
chuyên khoa, tân tiến.  Các đại học tư lập cũng được khuyến khích 
cung cấp các dịch vụ giảng huấn, dưới sự phối hợp của Bộ Giáo Dục 
và Hội Đồng Đại Học Công và Tư Lập, cốt để hướng dẫn mức độ 
giảng huấn và các chương trình phù hợp, cần thiết. 
 
Thực thi mục tiêu giáo dục tiếp nối tới mức độ cá nhận tự giác, theo 
nhu cầu của từng người.  Do đó, giáo dục tráng niên, bổ túc nghề 
nghiệp, chuyển ngành phải được thực hiện kỹ lượng, liên tục. 



Chính Thể Cộng Hoà Việt Nam đặc biệt cổ võ và đôn đốc sự hình 
thành của một nền đại học tân tiến, kịp thời hội nhập với đà tiến 
hoá toàn cầu.  Nền đại học tân tiến cung cấp tri thức toàn diện, từ 
kiến thức chuyên môn tới tư tưởng sáng suốt, bao hàm giá trị dân 
chủ chân chính, công lí, tự do, công bằng, nhân đạo.  Đại học tượng 
trưng cho kiến thức nhân bản, cởi mở, khoan dung, từ đó, tiếp nhận 
được sáng kiến mới mẻ, sự thật bao quát, lý tưởng tiến bộ.  

Đại học cung ứng cho xã hội những nhà lãnh đạo, giáo chức, văn 
nghệ sĩ, kỹ thuật gia, chuyên viên, cán sự đầy đủ khả năng phát 
triển đất nước, bằng kiến thức, trí lực và sáng kiến mới mẻ. 
 
Đại học cũng là ngọn đuốc soi sáng hà tì, đánh thức tăm tối, cảnh 
tỉnh bất công, sai lạc từ việc công tới tư nghiệp.  Do đó, đại học phải 
độc lập, tự trọng để tôn trọng con người vốn là cứu cánh của xã hội. 
 
Trí thức là chất xám, sự thông thái cần thiết trong việc xây dựng đất 
nước, cải tiến dân tộc, phát huy dân chủ, nhưng phải là những kết 
tố trong sáng, chân chính, hữu ích mới có chân giá trị.  Nếu không, 
chỉ là mớ bằng giả, hữu danh, vô thực, hoặc khi có cơ hội dụng võ, 
lại a tòng với bạo lực xảo trá, ô uế, tự hủy. [“science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme”. Rabelais] 
 
Vậy, đất nước tự do, tân tiến, phát triển nhờ vào sách lược đầu tư 
nhân sự, tăng trưởng kiến thức nhân bản, chuyên nghiệp, hoàn hảo 
trách nhiệm dân sự và đạo đức dân tộc. 
 
Giới trí thức trong và ngoài nước phải được trọng dụng đúng mức, 
đúng chỗ, theo khả năng và sự lựa chọn cá nhân, dung hoà sứ 
mạng, quyền lợi và trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức và phẩm giá 
nhân bản. 
 
Mọi hình thức mạo nhận, giả tạo, hư danh, tranh đua phù phiếm 
phải chấm dứt để nhường chỗ cho chân giá trị, thực lực hữu hiệu, 
hội nhập sáng tạo, kết sinh tiến bộ.  

3.6. Đôn Đốc Nền Văn Hoá Nhân Bản, Chân 
Chính, Hội Nhập Thịnh Vượng, Lợi Ích Chung  
 



Đã tới lúc dân tộc Việt Nam cần thanh lọc tư duy, ngôn ngữ, nếp 
sống tới mức độ nhân bản quân bình, chính danh, chính nghĩa, trên 
căn bản dung hoà truyền thống chân chính và nhu cầu tiến hoá 
chọn lọc.  

Giai đoạn hà tì, thả lỏng, bê tha, loạn ngôn, ảo tưởng, “ăn xổi – ăn 
lẹ – ăn lẻ- ăn bẩn” phải coi là quá khứ.  Muốn hợp tác lâu bền, từ 
dân tới chính quyền, từ doanh nhân, công nhân nội địa tới giới tư 
bản ngoại quốc đều phải cảm thấy được việc, có thành quả, có lợi 
chung theo chính sách lưỡng hảo, lưỡng lợi [win-win situation].  
 
Sống còn, làm ăn lớn, nhỏ cần có tín nhiệm, trong sáng, biết điều, 
tử tế.  Bất cứ bên nào mờ ám, gian dối, lừa lọc, tham lam trục lợi, 
ắt giây liên hệ hợp tác sẽ mỏng đi và có ngày đứt đoạn. 
 
3.7. Đôn Đốc An Sinh và Cải Tiến Xã Hội 

Sự thách thức và cao điểm của nền dân chủ chân chính, qua hình 
thức Cộng Hoà Thịnh Vượng, là cải biến xã hội ra khỏi tình trạng bất 
bằng nội tại.  Do đó, chính sách tối hậu là làm sao thực hiện quân 
bình kinh tế và công bằng xã hội cho toàn dân trong nước.  Người 
dân không thể thoát khỏi cảnh đói kém, cơ cực, túng thiếu nếu mãi 
mãi lệ thuộc vào hình thức cứu giúp, phát chẩn từ thiện.  Phải có 
biện pháp tích cực giúp đỡ dân chúng tự lực cánh sinh, tự kiểm, tự 
duy. 
 
Vậy trước hết quốc gia cần thịnh vượng.  Nhưng nền dân chủ chỉ đạt 
danh nghĩa chính đáng nếu thực sự đem lại quyền lợi công bằng và 
cơ hội sinh sống cho toàn dân. 
 
Sự thịnh vượng dành riêng cho một thiểu số tài phiệt không phải là 
giải pháp lý tưởng cho Việt Nam.  Do đó, phải có biện pháp chuyển 
dụng tài lực và cơ hội đầu tư kiếm lời cho đa số dân chúng có khả 
năng, có ý chí lập nghiệp lấy lời, làm việc để lĩnh lương tương xứng. 
 
Chủ đích là tư bản hoá và tư hữu hoá đa số dân chúng, gây cho họ 
hy vọng và hãnh diện xứng đáng khi có cơ hội sở hữu đời sống 
mong muốn, cả vật chất lẫn tinh thần. 
 
Chỉ khi có tình trạng thịnh vượng công bằng, khi toàn dân có cơ hội 



đồng đều kiếm ăn, kiếm sống một cách hợp lý, hợp cảnh mới gọi là 
chính sách toàn hảo. 

Hiệp hội và doanh nhân cũng có thể đóng góp vào các chương trình 
xoá đói giảm nghèo để thi hành chức nghiệp hoặc hưởng đặc miễn, 
giảm thuế, tùy theo sức đóng góp từ thiện hoặc doanh nghiệp liên 
hệ.  Tuyệt nhiên, phải thẳng tay trừng trị các tệ đoan xã hội, như 
xuất khẩu lao động bất hợp pháp, mua bán người trong và ngoài 
nước. 

Dịch vụ y tế căn bản sẽ được cung cấp miễn phí tại các nhà thương 
và trung tâm y tế quản hạt, dưới sự kiểm soát của Bộ Y Tế và Hội 
Đồng Y Sĩ Khu và Toàn Quốc.  Mọi người dân có quyền hưởng dụng 
và khiếu nại, nếu có trường hợp bất cẩn, bất công trong lúc thi hành 
các nhiệm vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân. 

Những người nghèo túng, già cả, tật nguyền sẽ được cứu giúp theo 
chế độ an sinh xã hội.  Chế độ an sinh xã hội chỉ có tính cách cấp 
bách, giai đoạn đối với thành phần nạn nhân kinh tế, xã hội.  Thành 
phần này phải được giúp đỡ để lấy lại thăng bằng, qua những 
chương trình hội nhập, cải tiến xã hội. 
 
Các vị cao niên sẽ được hưởng lương bổng hưu trí và các phụ cấp an 
sinh xã hội, dịch vụ y tế, căn cứ vào thời gian làm việc và mức độ 
đóng góp thuế lợi tức.   

3.8. Đôn Đốc Hoà Bình và An Ninh Xứ Sở  
 
Có liên hệ mật thiết giữa một chính thể dân chủ chân chính, bảo 
trọng nhân quyền, hợp tụ xã hội, phát triển kinh tế với hiện tượng 
hoà bình và an ninh xứ sở. 
 
Bảo đảm hoà bình, an ninh, nhân quyền và dân chủ chân chính là 
những điều kiện tiên quyết đem lại sự trưởng thành chính trị và hội 
nhập kinh tế. 
 
Tạo dựng hoà bình là thành tích hài hoà trong một xã hội đa dạng, 
đa nguyên.  Như vậy hoà bình đồng nghĩa với công bằng, công lý, 
thăng bằng đối xứng, kết sinh hỗ trợ.  Hài hoà đồng nghĩa với hợp 
tác sáng tạo, vượt chấp bạo lực, cưỡng bức. 



 
Giải pháp an ninh căn cứ vào bốn thành tố: (1) có kẻ thù hung ác; 
(2) có nguy cơ rõ rệt, hiện tại; (3) phe đối tác đủ sức chống đỡ, triệt 
hạ đối tượng. (4) biện pháp an ninh sẽ được thực hiện khi triệt hạ, 
giải trừ nguy cơ/kẻ thù hoặc cải hung thành thiện, như chiêu hồi, 
hoán chuyển thù thành bạn.  

Riêng chiến tranh tự vệ bao giờ cũng chính đáng. Để kịp thời đương 
đầu với mọi dự tính xâm lăng của ngoại bang, quân đội chính quy 
phải là một lực lượng chuyên nghiệp, được đào luyện tinh vi, với đầy 
đủ kỹ thuật và phương tiện tác chiến tân tiến, cập nhật.  Hữu hiệu 
nhất vẫn là thành lập một hiệp ước phòng thủ liên quân trong khu 
vục Đông Nam Á, để thêm vây cánh, trợ lực khi cần đối đấu với môt 
kẻ thù lớn xác như Trung Quốc, thường ăn hiếp các nước láng giềng 
nho bé như Việt Nam, Laos, Campuchia, Philippines, Indonesia, 
Malaysia, Singapore, v.v. 

Trong nước, tại quản hạt địa phương, Bộ Quốc Phòng chỉ cần duy trì 
một lực lượng vệ binh trự bị, hay lực lượng bán quân sự, nửa 
lính, nửa dân, có khả năng tác chiến phòng thủ khi hữu sự.  Hệ 
thống lương bổng, cấp ngạch, quyền lợi quân dịch, phụ cấp giải ngũ 
phải được thi hành một cách công minh, xứng đáng. 

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát, công an phải được chỉnh đốn, chuyên 
nghiệp hoá theo chính sách quốc gia, thi hành luật pháp, bảo vệ dân 
chúng.  Một Ban Thường Vụ Điều Tra Nội Bộ có bổn phận kiểm soát, 
thanh trừng những thành phần bất xứng, phạm pháp, lạm quyền, 
sách nhiễu dân chúng.  Nhân viên công lực, vốn gần dân, phải khởi 
sự gây lại uy tín gương mẫu cho chính quyền. 

Giải pháp hoà bình cũng căn cứ vào bốn thành tố: (1) có sự tranh 
chấp bất giải; (2) có nguy cơ khi tìm cách giải trừ tranh chấp; (3) 
tìm cách hoán chuyển tranh chấp, thông cảm lý do tranh chấp. (4) 
biện pháp hoà bình sẽ được thực hiện khi đạt tới kết qua thương 
lượng tương đối khả chấp cho cả đôi bên. 
 
Giải pháp an ninh đòi hỏi một thế mạnh cao cấp, do đó có tình trạng 
bất bằng, để có bên thắng, bên thua. Còn giải pháp hoà bình chỉ 
nhắm đạt tới một kết quả thương lượng tương đối khả chấp cho cả 
đôi bên, khi đạt tới sự cân bằng thế lực song phương. 



 
Giải pháp hoà bình khả quan hơn, nhưng đôi lúc giải pháp an ninh 
cũng rất cần thiết.  Giải pháp an ninh chỉ có tính cách tạm bợ, che 
đậy bề ngoài khi có sự qui thuận, đầu hàng.  Nhưng phía trong nung 
nấu căm hờn, thù hằn, đợi cơ hội bùng nổ trở lại.  Muốn giải quyết 
bạo lực và tranh chấp cần đến tận cùng của lý do tranh chấp và tìm 
cách hoá giải chống đối, khác biệt bằng chính nghĩa, công lý và 
nhân từ. 
 
Tốt nhất vẫn là duy trì cả hai giải pháp, vừa thực hiện an ninh, vừa 
duy trì hoà bình, theo giải pháp an hoà (an ninh-hoà bình).  An ninh 
không phải là cứu cánh, mà chỉ là biện pháp gìn giữ hoà bình trong 
tự do, công bằng, trật tự ôn hoà. 
 
An ninh hoà bình tạo thành điều kiện hội nhập thuận hoà.  Ngược 
lại, tình trạng thuận hoà cũng bảo đảm cho an ninh và hoà bình.  
Như vậy an ninh và hoà bình cần đặt cơ sở trên sự thuận nhận tôn 
trọng nhân phẩm, nhân quyền và thể thức trọng pháp.  Tinh thần 
an bình hoà thuận cần được chia sẻ trong nhiều khu vực và tầng lớp 
xã hội và cũng cần trở thành một khái niệm căn bản trong các 
chương trình giảng huấn và hội thảo trong nước và trên khắp thế 
giới.  Luật lệ nhân đạo quốc tế cũng cần được phổ cập rộng rãi hơn 
nữa. 
 
Truyền thống và tư tưởng Việt cũng có nhiều quan điểm ôn hoà, 
rộng lượng có thể đem ra phối hợp với các chiều hướng bảo trọng 
hoà bình và nhân quyền trên thế giới.  Truyền thống và tư tưởng 
Việt đã nhiều lần chỉ dẫn dân tộc nổi dậy tự quyết và sinh tồn tới 
ngày nay. 

Những dự phóng trên có thể đem ra ứng dụng nội trong vài tuần, 
vài tháng, hay vài năm nữa.  Có điều chắc chắn là sự kiện đó sẽ 
phải xẩy ra. 
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