TRƯNG CẦU DÂN Ý
. ·Thư ngỏ gửi bạn đọc mạng, đồng thời gửi toàn thể nhân dân Việt Nam

Ngụy Hữu Tâm
Sắp hết năm 2017. Là một người con đau đáu với vận mệnh của đất nước Việt
Nam yêu dấu đang trong một hoàn cảnh cực kỳ nhạy cảm, ngàn cân treo sợi tóc.
Như hầu hết mọi người dân yêu nước sống trên mảnh đất hình chữ S này – và khắp
nơi trên thế giới ở thời toàn cầu hóa – xin đề đạt một nguyện vọng cháy bỏng từ
tim can.
Đã chín muồi để lấy ý kiến trước hết trên mạng về một cuộc trưng cầu dân ý, nhằm
dẫn đến một cuộc thay đổi thể chế.
Chỉ còn hai tuần nữa là đã hết năm. Đảng Cộng sản Việt Nam (Đ+SVN) trị vì thế
là cũng đã 73 năm, quá lâu để già cỗi và bảo thủ đến mức ngoan cố rồi.
Thời gian quá đủ để toàn thể nhân dân Việt Nam, trong và ngoài nước, đánh giá
được cái hay, cái dở của thể chế này và đi đến quyết định xem, cứ thế tiếp tục hay
cần có sự thay đổi.

Xin hãy học tập người Anh – dù nó hay hay dở tùy góc nhìn, nhưng dẫu sao nó vẫn
là ý nguyện của đa số nhân dân theo nghĩa đúng của từ dân chủ, làm một cuộc
trưng cầu dân ý xem, có nên ở lại chế độ +S cùng anh bạn hin’ và Cuba, Bắc
Hàn, Lào nữa hay thôi!
Đã hin muồi để phải thay đổi một thể chế độc tài toàn trị bằng một thể chế đa
nguyên, dân chủ, tam quyền phân lập, với tất cả các quyền lợi cơ bản của người
dân, như trong bản tuyên bố độc lập 2.9.1945 đã nói.

Tôi yêu cầu ban lãnh đạo Đ+SVN, cụ thể là 15 người trong Bộ chính trị Ban chấp
hành TW Đ+SVN, nếu họ còn đủ bản lĩnh, lương tâm và lòng tự trọng, hãy thống
nhất với nhau để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý có thế giới giám sát để chứng tỏ
với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới về tính chính danh của mình, nhất là kể từ
1990 sau Hiệp định Thành Đô ký giữa lãnh đạo hai nước mà chẳng ai biết nó ra
làm sao, và gần đây các vụ giàn khoan và Formosa, họ đã phụ thuộc Trung Quốc
đến thế nào thì toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới đã biết. Cũng như vụ bắt
cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa Thủ đô Berlin làm tất cả mọi người đã phải kinh
ngạc đến thế nào về sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật quốc tế thông thường, hậu quả
của cái gọi là ‘kiêu căng cộng sản’!
Vậy tôi xin đề nghị:

Năm 2018: Trưng cầu ý dân về Điều 4, Hiến pháp 2013
Luật Trưng cầu ý dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Hiện lòng dân không
yên, cần thực hiện một cuộc trưng cầu ý dân về nội dung người dân có cần “Đảng
độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội” quy định ở Điều 4.1, Hiến pháp 2013 hay
không?.
Nội dung ở Điều 6, Luật Trưng cầu ý dân cho phép thực hiện việc trưng cầu này:
“Điều 6. Các vấn đề trưng cầu ý dân. Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý
dân về các vấn đề sau đây: 1. Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan
trọng của Hiến pháp; 2. Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc
gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc
gia; 3. Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát
triển của đất nước; 4. Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước”.
Ở Việt Nam thì đến đứa trẻ cũng biết, đứng trên Quốc hội là 15 vị trong Bộ chính
trị Ban chấp hành TW Đ+SVN.
Vấn đề hiện nay chỉ là, liệu họ – 15 vị đó – có thực sự vì dân, vì nước để ra lệnh
cho ‘cuốc hội’ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân hay không? Trong hoàn cảnh hiện tại,
có lẽ hỏi tức là đã trả lời.
Rất mong lá thư ngỏ này được đông đảo bạn đọc mạng hưởng ứng chứ không như hòn đá
quăng nơi biển cả!

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2017/12/20/trung-cau-dan-y/
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