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Việt Nam cần xây dựng một chính quyền đáng tin cậy là trọng điểm để thúc
đẩy mối quan hệ toàn diện Việt–Mỹ.

Ngày 22 tháng 5, Barack Obama sẽ là vị tổng thống đương nhiệm thứ ba đến
thăm Việt Nam sau khi cuộc chiến kết thúc cách đây hơn bốn thập niên, trùng
hợp với diễn biến này là cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
chiếu lệ tại Việt Nam.

Chuyến công du châu Á của Obama sẽ nêu bật lại sự “cam kết của Hoa Kỳ ở
châu Á–Thái Bình Dương nhằm tăng cường ngoại giao, kinh tế và an ninh giữa
Hoa Kỳ và các nước trong khu vực”.

Riêng tại Việt Nam, chuyến thăm sẽ “thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao
gồm từ kinh tế, an ninh, nhân quyền và các vấn đề toàn cầu khác”.

Trong bối cảnh hiện nay, phát triển mối quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và
Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực là chính sách đúng đắn và cần thiết.

Quan hệ toàn diện



Việc gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam tuy vẫn còn nhiều
tranh cãi nhưng về mặt chiến lược và lợi ích quốc gia, tiến triển này hẳn sẽ đúc
kết thêm niềm tin trong mối quan hệ toàn diện. Điều này đồng thời gửi một
thông điệp mạnh mẽ đến nước láng giềng Trung Quốc.

Tuy nhiên, dù chuyến đi của Obama có thể hâm nóng thêm tình hữu nghị giữa
hai nước nhưng trong thực tế, các giá trị mang tính nguyên tắc và phẩm giá mà
Hoa Kỳ lâu nay vững tin sẽ không mang nhiều ý nghĩa, nếu như đối tác mà
Obama tìm kiếm tại Việt Nam không giúp người dân tạo ra sự thịnh vượng.

Nguyên tắc căn bản đầu tiên là xây dựng một chính quyền chính danh nhằm
phục vụ nhân dân. Sau khi cuộc Cách mạng Mỹ kết thúc năm 1783, Hoa Kỳ đã
từng bước thiết lập một chính quyền chính danh dựa trên quyền làm chủ của
người dân.

Để chính danh, chính quyền cần được có sự đồng thuận trao quyền từ phía nhân
dân. Chính quyền do dân bầu ra cần phải được kiểm soát, phân quyền và chịu
trách nhiệm trước nhân dân.

Việc đảm bảo quyền cơ bản này không chỉ làm cho chính quyền mạnh hơn mà
còn giúp ổn định xã hội phù hợp với nguyện vọng của đa số nhân dân.

Thực tế tại Việt Nam đến nay đã hơn 41 năm kể từ khi thống nhất đất nước
nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một chính quyền
chính danh. Người dân Việt Nam hơn bốn thập niên qua vẫn chưa lần nào được
bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo hoặc các đại biểu quốc hội một cách công bằng.

Chế độ đảng cử dân bầu, như nhiều người vẫn thường gọi, trong cơ chế nhà
nước một đảng không phản ánh bầu cử trung thực hay nguyện vọng chính đáng
của người dân. Do đó, sự cầm quyền của Đảng Cộng sản tại Việt Nam lâu nay
mang tính cưỡng ép và áp đặt. Điều này đã dẫn đến một chế độ chính trị không
chính danh và chính quyền không hợp thức.

Đã hướng đến xã hội công bằng và thịnh vượng thì hành động và phương thức
cũng không thể bất công bằng. Việc giành độc quyền chính trị cho một nhóm
thiểu số đã nói lên nhiều điểm trái ngược với mục tiêu nhà nước của dân.

Lãnh đạo với tư duy độc quyền không thể thúc đẩy xã hội công bằng. Cơ chế
độc quyền nhà nước không thể xây dựng một chính quyền chính danh và minh
bạch.



Tư duy độc quyền chính trị, điều hành yếu kém cộng với nạn tham nhũng tràn
lan là một số lý do vì sao chính quyền Việt Nam lâu nay không có được sự tôn
trọng của người dân trong lẫn ngoài nước.

Bất cứ nhà nước nào cũng cần phải có uy tín đối với người dân trong lẫn ngoài
nước và các đối tác nước ngoài, nên việc Việt Nam cần có một chính quyền
chính danh, được bầu lên thông qua thủ tục bầu cử tự do, công bằng và minh
bạch là vô cùng hệ trọng.

Một chính thể cầm quyền mà chưa bao giờ được trao quyền rõ ràng đã tước
đoạt quyền cơ bản quan trọng này của người dân.

Người dân tham gia vào việc lựa chọn thể chế chính trị và lãnh đạo quốc gia là
bước đầu tiên để xây dựng niềm tin, uy tín thay vì do một đảng độc quyền thao
túng như lâu nay tại Việt Nam.

Gốc rễ này sẽ giúp Việt Nam thiết lập và xây dựng các mối quan hệ bền vững,
cũng như tạo niềm tin vững mạnh đối với các đối tác chính trị nước ngoài,
trong đó có Hoa Kỳ.Tính chính danh

Tính chính danh

Mặc dù hai nền văn hóa và chính trị có nhiều điểm khác nhau nhưng đã là
quyền cơ bản thì mỗi người dân được quyền lựa chọn lãnh đạo của đất nước
mình tất không thể khác được.

Hóa giải tính chính danh cầm quyền sẽ hóa giải cả vấn đề mấu chốt nhân quyền,
điều mà lâu nay được cho là chông gai nhất trong mối bang giao Việt–Mỹ. Từ



quan điểm này, việc “tôn trọng chế độ chính trị, không can thiệp vào công việc
nội bộ của nhau” sẽ không còn kêu gọi và nhấn mạnh trong các bài diễn văn khi
lãnh đạo cộng sản công du nước ngoài.

Hoa Kỳ hay bất kỳ chính phủ nào khác không thể ban phát cho chính quyền
Việt Nam tính chính danh, mà chỉ có người dân thông qua lá phiếu trung thực,
bằng hiến pháp dân chủ mới tạo thế chính danh cho chính quyền. Đây đồng
thời cũng là nền tảng của quyền lực quốc gia.

Trên tinh thần đó, việc thúc đẩy và xây dựng mối quan hệ Việt–Mỹ cũng cần
soi rõ nền tảng cơ bản và phổ quát này để sự gắng kết có thêm gốc rễ vững
chắc.

Hoa Kỳ nên đưa tay ra với những người dân Việt Nam mong muốn sống trong
một xã hội nề nếp, pháp luật chuẩn mực, rõ ràng thay vì một nhóm thiểu số cầm
quyền bất chấp và áp đặt luật lệ.

Vì sau cùng, chỉ có chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân mới có
những quyết định đúng đắn nhất dựa trên quyền lợi, ý nguyện của toàn dân, và
tạo ra sự thịnh vượng cho toàn xã hội.
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