Hà Nội, 6 tháng 8 năm 2012

Thư ngỏ
Kính gửi: Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam,
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam,
Chúng tôi, những người đã tham gia ký và gửi tới lãnh đạo Nhà nước và Đảng
bản kiến nghị ngày 10-07-2011 về “Bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình
hiện nay” (dưới đây gọi tắt là kiến nghị 7-11) và bản ý kiến về “Cải cách toàn
diện để phát triển đất nước” ngày 08-09-2011 (gọi tắt là ý kiến 9-11), nay xin gửi
tiếp thư này tới Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị bổ sung ý
kiến trước tình hình mới.
1- Bản kiến nghị 7-11 và bản ý kiến 9-11 đều có chung nhận định: Trung Quốc
đã đi được những bước quan trọng trong việc thực hiện mưu đồ chiến lược bá
quyền của họ, nhằm làm cho Việt Nam suy yếu, chịu khuất phục hay lệ thuộc vào
Trung Quốc. Họ dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến trắng trợn để dụ dỗ, mua
chuộc, thâm nhập, lũng đoạn, uy hiếp, lấn chiếm không chỉ trên Biển Đông mà
còn trên nhiều địa bàn khác, không chỉ xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải mà còn thâm
nhập và gây hại về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; đồng thời tìm cách “chia để
trị” các nước ASEAN.
Đúng như dự đoán, hơn một năm qua, Trung Quốc thực hiện những bước mới
xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của
nước ta cũng như các quốc gia giáp Biển Đông. Họ ngang nhiên lập đơn vị hành
chính có quân đồn trú ở nơi rất ít dân hòng cai quản vùng biển đảo rộng lớn
không phải của mình, mời thầu thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam, đưa tàu thuyền đánh cá cùng với tàu bán quân sự và quân
sự hoạt động trên vùng này, đồng thời bức hại ngư dân ta đang hành nghề trên
vùng biển thuộc chủ quyền và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhiều khả năng
những hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ còn tăng mức độ quyết liệt đi đôi
với việc chuẩn bị dư luận và điều kiện cho bước leo thang nguy hiểm hơn, kể cả
đe dọa gây chiến.
Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao Luật Biển vừa được Quốc hội thông
qua, tạo căn cứ pháp lý cho nhà nước và nhân dân ta bảo vệ, quản lý, phát triển
kinh tế và hợp tác quốc tế đối với vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền,
quyền tài phán của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau một thời gian bị
kìm hãm, báo chí nước ta đã được cất tiếng nói phê phán thẳng thắn, mạnh mẽ và
kịp thời những chủ trương và hành động sai trái của Trung Quốc đối với nước ta.
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Phản đối mạnh mẽ sự chiếm đoạt bằng vũ lực của Trung Quốc đối với các
đảo vốn thuộc chủ quyền Việt Nam và các quốc gia khác ven biển, chúng ta kiên
trì giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng phương pháp hòa bình, tuân theo
luật pháp quốc tế. Chúng ta tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia khác
ven Biển Đông, cùng nhau thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền
trên biển, đặc biệt là đối với các đảo, bãi đá cùng với lãnh hải bao quanh theo
đúng Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển. Theo ý kiến đề xuất của các nhà
nghiên cứu ở một số nước, lúc này là thích hợp để các quốc gia ven biển Đông
thống nhất tên gọi Biển Đông Nam Á thay cho cách gọi khác nhau của từng nước
theo vị trí tiếp giáp biển. Đó là những giải pháp thiết thực để củng cố sự đoàn kết,
thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong
cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn biến
vùng biển này thành ao nhà của mình.
Chúng tôi mong Nhà nước công bố trước nhân dân ta và nhân dân thế giới
thực trạng quan hệ Việt - Trung; nêu rõ những căn cứ phù hợp với luật pháp quốc
tế, có sức thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo ở vùng Biển
Đông để làm sáng tỏ chính nghĩa của nước ta; khẳng định thiện chí trước sau như
một của nước ta xây dựng, gìn giữ quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt với
Trung Quốc, nhưng quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ
quốc gia của mình. Nhân dịp này, Nhà nước ta cần chủ động giải thích trước toàn
dân và dư luận thế giới bối cảnh ra đời, nội dung thực chất và giá trị pháp lý của
công hàm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958 về
Biển Đông, để bác bỏ dứt khoát mọi xuyên tạc từ phía Trung Quốc. Chúng ta luôn
phân biệt những hành động phi đạo lý và trái luật pháp quốc tế của một bộ phận
giới cầm quyền Trung Quốc, khác với quan hệ láng giềng thân thiện của đông đảo
nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.
Đi đôi với việc tỏ rõ thái độ như trên, Nhà nước cần khuyến khích và tạo điều
kiện phát huy năng lực của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, kể cả các
nhà nghiên cứu quốc tế, trong việc sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu lịch sử và pháp lý
về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Các cơ quan chức năng của Nhà
nước phối hợp với các nhà nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ có đủ căn cứ lịch sử và cơ
sở pháp lý, công bố rộng rãi để nhân dân ta, nhân dân Trung Quốc và dư luận thế
giới hiểu rõ sự thật, không bị lừa mị hoặc rối trí bởi các luận điệu xuyên tạc, dối trá
xuất phát từ mưu đồ bành trướng.
Thực hiện tham vọng bá quyền và chính sách thực dân mới, nhà cầm quyền
Trung Quốc ỷ vào sức mạnh kinh tế và quân sự, tìm cách đánh lừa dư luận, lẩn
tránh luật pháp và công lý quốc tế, đang tự phơi bày bộ mặt thật, đồng thời lại
phải đối mặt với những vấn đề chính trị nóng bỏng trong nước, như các vấn đề về
dân chủ, nhân quyền, chủng tộc và mâu thuẫn trong các tầng lớp lãnh đạo, nên
thế cô lập về chính trị của họ trước thế giới càng sâu sắc thêm.
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Việt Nam có chính nghĩa. Nhiều quốc gia trên thế giới mong đợi Việt Nam tự
lực, tự cường, thoát khỏi vòng kiềm tỏa, chi phối của Trung Quốc, cùng với các
nước trong khu vực và trên thế giới hợp thành sức mạnh ngăn chặn và làm thất
bại mọi mưu đồ bành trướng của Trung Quốc.
Trong bối cảnh này, chúng ta cần nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sáng suốt
lựa chọn các đối tác chiến lược vì lợi ích của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển
của thời đại.
2- Đi đôi với tăng cường quốc phòng, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có
thể xẩy ra, chúng ta cần phát huy thế mạnh cơ bản là ý chí độc lập, tự chủ được
hun đúc từ lòng yêu nước của nhân dân ta và sự ủng hộ quốc tế đối với nước ta.
Chúng tôi đã đề xuất mấy giải pháp chính là tiến hành cải cách sâu sắc, toàn
diện về chính trị, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh cải cách các lĩnh vực khác,
trước hết là cải cách kinh tế và giáo dục. Nội dung cải cách chính trị nhằm trước
hết đổi mới căn bản thể chế lãnh đạo và quản lý của bộ máy công quyền, bảo đảm
thực hiện các quyền tự do, dân chủ của dân đã được Hiến pháp quy định, nhằm
phát huy ý chí và năng lực của nhân dân, tăng cường đại đoàn kết dân tộc vì sự
nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng và làm trong
sạch bộ máy công quyền.
Nhân dân ta rất quan tâm tới việc sửa đổi Hiến pháp để tạo cơ sở cải cách thể
chế chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng đã thảo luận và có kết luận về sửa đổi Hiến pháp (và về Luật đất đai);
đề nghị Bộ Chính trị tuyên bố rõ là việc này không cản trở nhân dân và cán bộ,
đảng viên tiếp tục góp ý kiến về vấn đề hệ trọng này trước khi Quốc hội quyết
định.
Trong việc bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do, dân chủ, cần nhấn
mạnh quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền
được thông tin, quyền lập hội, quyền được tự do bày tỏ thái độ chính trị thông qua
các cuộc biểu tình ôn hòa. Việc nhân dân ta biểu tình phản đối hành vi xâm lược,
bành trướng của Trung Quốc góp phần hỗ trợ tích cực cho cuộc đấu tranh trên
mặt trận ngoại giao và động viên ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc.
Nhân dân đang đòi hỏi khẩn trương xây dựng luật bảo đảm thực hiện quyền biểu
tình của công dân đã ghi trong Hiến pháp. Chúng tôi cho rằng chính quyền nước
ta cùng với ý thức làm chủ của nhân dân ta hoàn toàn có đủ khả năng bảo đảm
các cuộc biểu tình phản đối hành động xâm lược, bành trướng của Trung Quốc
diễn ra ôn hòa, trật tự, đúng mục đích. Điều có thể làm ngay để biểu thị quyết tâm
cải cách chính trị hợp lòng dân là chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy
tiện đối với người dân biểu tình yêu nước; trả tự do cho những người bị giam giữ
vì bất đồng chính kiến, chỉ công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà đã
và đang bị kết án hình sự.
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Bước tiến mạnh mẽ về thực hiện dân chủ, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng là đòn
xeo xoay chuyển tình hình nước ta, đồng thời tăng ảnh hưởng tích cực trong quan
hệ quốc tế, tác động tới tình hình Trung Quốc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bình
đẳng giữa Nhà nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự phát triển của mỗi nước
và cho sự nghiệp hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
Dân tộc Việt Nam đang mong đợi chủ trương và hành động thiết thực của
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị để đưa đất nước vượt qua
hiểm họa, phát triển mạnh mẽ và bền vững. Chúng tôi mong các nhà lãnh đạo đất
nước đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, nỗ lực thực hiện trách nhiệm nặng nề trong
tình thế hiểm nghèo, không phụ lòng mong đợi của nhân dân./.
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