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Năm 1946 khi phải chấp nhận chính phủ liên hiệp đa đảng, Hồ Chí Minh định nghĩa 
dân chủ là người dân được mở miệng. Đó chính là tự do ngôn luận. Điều mà cách 
đây hơn 150 năm, ông Robert Lowe, chính khách người Anh đã miêu tả cụ thể: 
“Chúng ta nhất định phải nói lên sự thật, đúng như chúng ta thấy, không sợ mọi hậu 
quả, nhất định không cung cấp chỗ ẩn náu thuận tiện cho những hành vi bất công 
hay áp chế mà phải lập tức giao chúng cho sự phán xét của thế giới”. Hiến pháp đầu 
tiên năm 1946 do Quốc Hội có 70 đại biểu Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng 
Chí hội và Quốc Dân Đảng đã ghi nhận tinh thần đó. Luật Báo Chí hiện hành cũng 
có ghi nhận tuy không thật cụ thể: “Thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất 
nước và thế giới”. Vậy thì tại sao thực tế vận hành của báo chí Việt Nam lại không 
phải như vậy? Tại sao cứ tiếp tục rập khuôn theo thứ báo chí phản thông tin 
của Lênin mà ngày nay chính đồng bào Nga của ông cũng kiên quyết từ bỏ? 
Tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền hồi tháng 5/ 2009 có hàng chục đại diện các 
quốc gia đề nghị Việt Nam thực hiện một phần, hoặc phù hợp, hoặc trùng khớp với 
điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, như: Gia tăng sự 
độc lập của truyền thông, cho phép ra báo tư nhân, dỡ bỏ hạn chế internet…, tất cả 
đều bị Việt Nam bác bỏ. Lạ thay, Việt Nam là quốc gia đã ký cam kết gia nhập Công 
ước Quốc tế này từ ngày 24 tháng 9 năm 1982! Tại sao vậy? Xin hãy đọc kỹ nội 
dung điều 19 của công ước này xem nó chịu đựng những gì nguy hiểm đến nổi các 
nhà lãnh đạo Việt Nam phải kiên quyết chối bỏ? 
 
Điều 19 
 
Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. 
Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm các quyền tự do tìm kiếm, 
nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên 
truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông 
qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ. 
Việc thực hiện những điều quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ 
và trách nhiệm đặc biệt. Do đó có thể dẫn đến một số hạn chế nhất định, tuy nhiên 
những hạn chế này phải được pháp luật quy định và cần thiết để: 
– Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; 
 
– Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng sức khỏe hoặc đạo đức của công 
chúng. 
 
(“Các văn kiện quốc tế về quyền con người”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quyền Con người biên soạn, Nhà xuất bản Thành phố 
Hồ Chí Minh phát hành năm 1997, trang 117). 
 
Bạn đọc Việt Nam có thấy điều 19 có gì đáng sợ? Tôi thấy nó rất cao quý, tin ở 
con người, tôn trọng con người và tạo điều kiện cho con người đóng góp trí 
tuệ cho cuộc sống. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn luôn hô hào tìm những biện 
pháp đi trước đón đầu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trong khi đó lại từ chối 



không chịu đi kịp những vấn đề của dân chủ, nhân quyền, Không chịu thực hiện tự 
do báo chí, điều mà Thomas Jefferson đánh giá là “công cụ tốt nhất cho việc mở 
mang trí tuệ của con người, nâng con người lên trở thành có lí trí, phẩm hạnh 
và mang tính xã hội”! 
 
Khi tôi chép vừa xong điều 19 thì bạn tôi điện thoại cho hay, báo Dân Trí vừa đưa 
tin: Sở Giáo dục Quảng Nam buộc thôi việc cô giáo dạy văn cấp ba Nguyễn Thị Bích 
Hạnh, bởi cô đã chỉ cho học sinh cách tự học, tìm tòi phân tích thông tin trên các 
trang web của talawas, Tiền Vệ. Như vậy là quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền 
đạt mọi loại tin tức ở điều 19 đã không được chấp nhận! 
 
Có phải lý do chính là “không để tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng chi phối báo chí 
để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước”? Có lẽ toàn dân Việt Nam đều 
đồng ý với Bộ Chính Trị là phải ngăn chặn mọi hành vi gây tổn hại lợi ích đất nước. 
Nhưng tại sao tất cả các quốc gia tiên tiến, hiện đại trên thế giới đều thực hiện điều 
19 đấy mà không bị gây tổn hại lợi ích đất nước của họ? Dân tộc ta kém thiên hạ 
điều gì chứ lòng yêu nước thì đâu có thua ai? Nếu luật pháp Việt Nam chưa đủ chặt 
chẽ để ngăn chặn các hành vi lợi dụng chi phối ấy thì chúng ta nên gấp rút hoàn 
thiện luật pháp để thực thi cho được điều 19, sẽ tốt hơn gấp trăm lần cấm đoán! Hay 
là chúng ta sợ mình không đủ lý lẽ chống lại sự ngụy biện xuyên tạc của kẻ xấu? 
Trong lịch sử không có chính nhân quân tử nào lại sợ kẻ xấu cả! Ngụy biện xuyên 
tạc là hành vi mờ ám, chỉ cần soi ánh sáng sự thật là nó sẽ vỡ vụn ngay. Chẳng lẽ 
chúng ta sợ những ý kiến phản biện? Tôn trọng ý kiến khác biệt thì phải chấp nhận 
tranh luận, để tìm ra chân lý! Người lớn, cấp cao chịu làm như vậy không hề hạ thấp 
mình mà càng được khẩu phục tâm phục. Nếu như vụ Bauxite được cho công khai 
tranh biện trên tất cả các báo thì trí tuệ Việt Nam được nhân lên, mọi ngờ vực tan 
biến và uy tín của lãnh đạo sẽ nâng cao, rất cao. Tại sao Bộ Chính trị không làm như 
vậy? 
 
Bộ Chính trị của khóa 10 này đã có những hành xử rất đáng lo ngại. Chắc vì chẳng 
những không coi trọng nguyện vọng của người dân mà còn nhiều lần bỏ ngoài tai 
những góp ý, kiến nghị của các bậc đại công thần, đại trí tuệ của chế độ, những 
người mới hôm qua còn là những bậc thầy cao không với tới đối với họ như Võ 
Nguyên giáp, Võ Văn Kiệt. Đáng nói hơn là những kiến nghị của các cụ được nhân 
dân cả nước đánh giá là rất sáng suốt, hết lòng vì nước vì dân. Hàng ngàn trí thức, 
hàng vạn người dân hưởng ứng những lá thư tâm huyết của đại tướng, vậy mà các 
vị vẫn phớt lờ. Cách hành xử đó tồi tệ và độc đoán nhiều lần so với việc các vua 
Trần, vua Nguyễn bác bỏ “Thất trảm sở” của Chu Văn An, “tám điều cấp cứu” của 
Nguyễn Trường Tộ. 
 
Mặc dù vậy, tôi vẫn không muốn tin câu nói này của Frederick Douglass có thể đang 
ám những người lãnh đạo của nước Việt Nam đã trải qua 64 tuổi “dân chủ”: “Trong 
các quyền con người, quyền biểu tỏ ý kiến là nỗi kinh hoàng của các hôn quân 
bạo chúa, là thứ quyền mà chúng phải ra tay triệt hạ đầu tiên.” 
 
Tôi vẫn cứ muốn tin rằng thời của bạo chúa đã qua từ lâu rồi và chính đảng Cộng 
sản Việt Nam từng tự hào góp phần chôn vùi nó ở đất nước này! Tôi vẫn muốn tin 
rằng nhân dân ta đang thực sự xây dựng một chế độ dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. Tôi vẫn muốn tin rằng từ dân chủ trong câu trên có 



ý nghĩa thực chất chứ không phải để làm cảnh. Nhưng đã có quá nhiều sự thật nhơ 
nhớp xếp đầy trí nhớ tôi, giờ đây thêm sự thật Bauxite khổng lồ sặc mùi máu mê của 
những con bạc, lộ nhiều toan tính gian manh, lại đầy nghi vấn âm mưu “cõng rắn”! 
Làm sao tin được đây? 
 
“Không có tự do báo chí thì sẽ chẳng còn gì ngoài sự tồi tệ” (Albert Camus). 
Nếu Đảng tự tin rằng mình đang nắm được chân lý và rất trong sáng trước nhân dân 
thì hãy đường hoàng thực hiện tự do báo chí. Đó là lửa thử vàng, là cơ sở tạo niềm 
tin cho nhân dân. 
 
(Tôi viết bài này với bút danh Thiện Ý gửi đăng trên Talawas Nhân 21/6 ngày báo chí 
cách mạng của nước Việt Nam Cộng sản năm 2009.) 


