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Bản Tin của Đài VOA như sau :
«Tổng thống Obama sẽ tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc
ngày 25/7. Tòa Bạch Ốc ngày 11/7 chính thức loan báo về chuyến công du Hoa Kỳ của
Chủ tịch nước Việt Nam, Trương Tấn Sang trong tháng này. Thông cáo cho biết ngày
25/7 Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam
tại Tòa Bạch Ốc.
Tổng thống Mỹ hoan nghênh chuyến thăm và cho rằng đây là cơ hội để đôi bên thảo
luận các phương cách tăng cường hơn quan hệ đối tác trong các vấn đề chiến lược
khu vực và củng cố hợp tác với các nước ASEAN.
Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nêu rõ Tổng thống Obama cũng trông đợi thảo luận
về vấn đề nhân quyền Việt Nam trong cuộc gặp với ông Sang ngoài các vấn đề khác
như biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc hoàn tất thỏa thuận tự về do mậu
dịch Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. »
Khi Tin được phổ biến, một số ý kiến trong đó có những trí thức nói Thượng đỉnh này
như mang lại một tia hy vọng cho tình hình Việt Nam. Gần đây, lại có một số người trở
lại kiểu đấu tranh đã cũ rích : gửi Thỉnh Nguyện Thư cho TT.Obama để Tổng thống Hoa
kỳ xin Trương Tấn Sang hãy ban bố ân huệ Nhân quyền cho những trường hợp riêng lẻ
Tù nhân Chính trị. Chúng tôi cũng muốn đóng góp chút nhận định về cuộc gặp Thượng
đỉnh này và chúng tôi xin nói ngay rằng ý kiến của chúng tôi, đứng ở vị trí quần chúng
Việt Nam, không nhìn qua Thượng đỉnh mối hy vọng hay nỗi thất vọng vì số phận của
Dân Việt Nam là do quần chúng Việt Nam quốc nội (chứ không phải hải ngoại) quyết
định và chỉ muốn yêu cầu rằng Thượng đỉnh Obama-Sang đừng vì quyền lợi mỗi bên mà
lấy "Nhân quyền" riêng lẻ từng người ra để trả giá trên đầu quần chúng Việt đã bao chục
năm trường phải sống trong một Nhà Tù lớn phi Nhân quyền.
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Ba khía cạnh sau đây được phân tích :
=>

A.- Đứng ở vị trí của Hoa kỳ vì quyền lợi Kinh tế chung quanh Biển Đông

=>

B.- Đứng ở vị trí của đảng CSVN cố thủ nắm quyền hành độc tài cai trị Việt Nam

=>

C.- Đứng ở vị trí của quần chúng bị đảng CSVN nhốt trong Nhà Tù lớn.

A.- Đứng ở vị trí của Hoa kỳ vì quyền lợi Kinh tế chung quanh Biển Đông
Nhìn Bản Tin trên đây, chúng ta thấy vấn đề chính yếu thảo luận trong cuộc gặp thượng
đỉnh này là vấn đề Kinh tế/Thương mại của vùng Kinh tế Thái Bình Dương mà trọng tâm
những hoạt động quy tụ chung quanh Biển Đông.
Vùng Kinh tế Thái Bình Dương gồm : Miền Đông của Hoa kỳ, Mễ Tây Cơ, một số nước
Trung và Nam Mỹ, Tân Tây Lan, Úc châu, Khối ASEAN, Đài Loan, Nhật Bản, Nam
Triều Tiên và Trung quốc. Vùng Kinh tế Thái Bình Dương rộng lớn, nhưng thực ra sinh
hoạt Kinh tế, Thương mại lại quy tụ vào những nước chung quanh Biển Đông. Biển
Đông, do đó, là con đường nối liền giữa những dân tộc sống ven bờ của cái Hồ lớn
«Biển Đông«. Khống chế được mặt Hồ «Biển Đông« là khống chế được lưu thông Kinh
tế /Thương mại cho toàn Vùng Kinh tế Thái Bình Dương vậy.
Trung quốc có tham vọng khống chế Biển Đông, tức là làm chủ được những sinh hoạt
Kinh tế, Thương mại không những của những nước vây quanh Biển Đông mà còn cà
Vùng Kinh tế Thái Bình Dương trong đó có Hoa kỳ.
Hoa kỳ, vì quyền lợi Kinh tế / Thương mại của mình, không thể để Trung quốc khống
chế mặt Hồ «Biển Đông» và từ đó cả Vùng Kinh tế Thái Bình Dương. Hoa kỳ đã đề nghị
hai biện pháp :
1) Biện pháp chiến lược QUÂN SỰ Bảo vệ Tư do Lưu thông trên Biển Đông.
Hoa kỳ có một lực lượng Hải quân thống lãnh Thế giới, trong khi đó Hải quân Trung
quốc không đáng kể đối với Hoa kỳ, tuy nhiên nó là sự đe dọa đối với những nước nhỏ
chung quanh Biển Đông. Đối với những nước nhỏ này, nếu vấn đề Tự do Lưu thông trên
Biển Đông không phải là vấn đề sinh tử đối với các nước nhỏ, thì vấn đề CHỦ QUYỀN
Hải đảo là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia khi mà Trung quốc ngang
nhiên tuyên bố vùng Lưỡi Bò thuộc về mình. Dưới danh nghĩa Bảo vệ Tự do Lưu thông
trên Biển Đông, một số nước nhỏ sẵn sàng tham gia chiến lược QUÂN SỰ của Hoa kỳ để
nhờ sức mạnh Hải quân của Mỹ mà ngăn chặn xâm lăng Hải đảo do Trung quốc chủ
trương.
Trong số những nước nhỏ này, có Phi Luật Tân và Việt Nam. Phi Luật Tân đã dứt khoát
đứng về chiến lược QUÂN SỰ của Mỹ để cốt yếu bảo vệ Hải đảo của mình cho đến
cùng, trong khi đó Việt Nam còn dùng giằng không dứt khoát khiến Mỹ nghi ngại một sự
phản bội của Việt Nam và dân chúng có thể kết luận rằng đảng CSVN bán nước cho Tầu.
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Liệu sau cuộc Họp thượng đỉnh Obama-Sang, đảng CSVN có đủ can đảm dứt khoát hợp
tác thành thực với chiến lược QUÂN SỰ của Mỹ và nhất là biết lợi dụng sức mạnh Hải
quân Hoa kỳ để chống xâm lăng Hải đảo hay không?
2) Biện pháp TỰ DO MẬU DỊCH Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ngay trong thời kỳ Khủng hoảng Tài chánh/ Kinh tế vừa rồi, Trung quốc đã đề nghị với
Nhật Bản thành lập một Quỹ tương trợ Á đông giống như FMI/IMF cho vùng Á đông.
Trung quốc cũng tung vốn ra để mua chuộc một số nước đang mở mang trong vùng với ý
định đi đến một Hiệp Hội Kinh tế/ Thương mại không có sự tham dự của Hoa kỳ. Không
có Hoa kỳ, Trung quốc sẽ là Lãnh đạo Thương mại/ Kinh tế trong vùng.
Biết thâm ý ấy, tại Hội nghị APEC ở Hạ Uy Di, TT.Obama triển khai ý tưởng đi đến một
Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương TPP. Mỹ tuyên bố mọi nước trong Vùng Kinh tế Thái
Bình Dương tự do gia nhập Hiệp Hội này với điều kiện là quốc gia ấy phải có nền Kinh
tế Tự do Thị trường thực sự, nghĩa là :
* Phải tôn trọng TỰ HỮU những phương tiện sản xuất
* Phải có Tự do Kinh doanh và Cạnh tranh
* Nhà nước phải tôn trọng Môi trường Chính trị-Luật pháp Dân chủ phù hợp cho nền
Kinh tế (Environnement Politico-Juridique Démocratique Adéquat)
Với những điểm trên, Trung quốc và Việt Nam chưa đủ điều kiện để thành Hội viên của
TỰ DO MẬU DỊCH Hiệp Hội Xuyên Thái Bính Dương.
Tại cuộc Họp thượng đỉnh Obama-Sang sắp tới, đảng CSVN có thể dứt bỏ hay không Mô
hình Kinh tế hiện hành lấy Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế.
Trên đây là hai vấn đề chính yếu mà TT.Obama muốn thảo luận với Trương Tấn Sang.
Bản Tin còn viết : «Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nêu rõ Tổng thống Obama cũng
trông đợi thảo luận về vấn đề nhân quyền Việt Nam trong cuộc gặp với ông Sang ngoài
các vấn đề khác như biến đổi khí hậu».
Bàn về vấn đề biến đổi khí hậu với ông Sang chỉ là chuyện tếu trên mây trên gió !
Còn vấn đề Nhân quyền Việt Nam ? Chúng tôi không hiểu hai ông Obama và Sang bàn ở
mức độ nào vì Nhân quyền có thể như miếng cao su lùng bùng, như sợi dây thung có
dãn… mà người ta có thể nói như vẹt hết ngày tháng này đến ngày tháng khác mà không
có kết luận. Điều mà chúng tôi mong mỏi là các ông ở thượng đỉnh đừng đánh đĩ hai chữ
Nhân Quyền, lấy nó ra làm như cái giá trả đi bán lại với nhau mà hậu quả thực tế là quần
chúng Việt Nam vẫn tiếp tục sống Nhà Tù lớn với ÁC QUỶ PHI NHÂN QUYỀN đang
đứng chình ình trước mắt mà hai ông cố tình nhắm mắt không nhìn thây. Chúng tôi sẽ
khai triển vấn đề này trong phần thứ ba : »Đứng ở vị trí của quần chúng bị đảng CSVN
nhốt trong Nhà Tù lớn. »
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B.- Đứng ở vị trí của đảng CSVN cố thủ nắm quyền hành độc tài cai trị Việt Nam
Hai vấn đề chính mà TT Obama muốn đưa ra thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh 25/7
thực ra đã được đề nghị từ lâu, nhưng phía Việt Nam chạy trốn những vấn đề này bởi lẽ
đó là sự va chạm có tính cách loại trừ nhau giữa Hoa kỳ và Trung quốc. Khi mà Trung
quốc còn là quan thầy che chở cho sự tồn vong của Cơ chế CS hiện hành, thì khó lòng
CSVN thành thực đứng trong chiến tuyến QUÂN SỰ Bảo vệ Tự do Lưu thông Biển
Đông do Hoa kỳ chủ xướng. Đối với Tự do Mậu dịch Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương,
CSVN bất lực không thể cải tổ Mô hình Kinh tế hiện hành và do đó tự mình đứng ra
ngoài Hiệp Hội.
Cái căn nguyên khiến CSVN đứng ở thế lưỡng nan, đó là việc cố thủ nắm lấy quyền hành
độc tài cai trị Dân tộc Việt Nam. Cố thủ nắm lấy quyền hành một cách bất chính, nên
đảng CSVN buộc lòng phải sử dụng những mưu kế gian xảo nói dối hay hành động để
đánh lừa TT Obama.
Trong chương trình nghị sự, có vấn đề Nhân quyền Việt Nam, đó là dịp may để Trương
Tấn Sang kéo dây thung Nhân quyền co dãn. Điều mà chúng tôi rất tiếc là Phong trào lấy
chữ ký yêu cầu TT Obama đặt ra những trường hợp Nhân quyền riêng lẻ cho một số cá
nhân. Đây là một lối thoát cho Trương Tấn Sang trong cuộc họp :
* Vì Ông ta có thể đưa những tài liệu ngụy tạo về từng cá nhân hiện đang ở trong tù ;
* Vì Ông ta có thể tùy nghi giảm án hay trả tự do cho những cá nhân để chiều lòng TT
Obama.
Những gian xảo ngụy tạo về nhân quyền trên đây nhằm mua chuộc TT Obama để Hoa kỳ
tiếp tục giữ lại Cơ chế CSVN hiện hành, điều mà đảng CSVN mong muốn và cố thủ giữ
lấy.
Cơ chế CSVN hiện hành được cả quan thầy Trung quốc bảo vệ và được cả TT Obama
ưng thuận cho tiếp tục kéo dài, thì đó là đại họa cho Dân tộc Việt Nam.
C.- Đứng ở vị trí của quần chúng bị đảng CSVN nhốt trong Nhà Tù lớn.
Đứng ở vị trí của một người dân thuộc Dân tộc Việt Nam, quan điểm của chúng tôi đưa
lên cuộc Họp Thượng đỉnh Obama-Sang là nhằm giải thoát quần chúng Việt Nam khỏi
NHÀ TÙ LỚN mà Cơ chế CSVN hiện hành đang chủ trương và cố thủ duy trì. Mục đích
giải thoát này là chính yếu và thiết thân cho từng cá nhân Việt Nam, còn những vấn đề
khác là thứ yếu. Đứng trên quan điểm như vậy, chúng tôi đưa ra những nhận định mà
chương trình thảo luận Obama-Sang nêu ra trên đây :
1) Đối với chiến lược QUÂN SỰ Bảo vệ Tự do Lưu thông Biển Đông.
Hoa kỳ chỉ nhắc đến Biển Đông tổng quát, mà không nhắc đến Chủ quyền Hoàng Sa của
Việt Nam. Dân tộc Việt Nam tha thiết trước tiên đến việc Trung quốc xâm chiếm Hoàng
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Sa. Tự do Lưu thông Biển Đông là quyền lợi của Hoa kỳ, trong khi đó Chủ quyền Hoàng
Sa là quyền lợi trực tiếp đối với Dân tộc Việt Nam.
Nếu Hoa kỳ vì Bảo vệ Tự do Lưu thông Biển Đông mà phải giữ lại Cơ chế CSVN như
đồng minh trong chiến lược Hải Quân của mình, thì đó là việc hy sinh Dân tộc VN một
cách tàn nhẫn.
2) Đối với Tự do Mậu dịch Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương mà mục đích là loại
sự khống chế của Trung quốc khỏi Hiệp Hội.
Vì mục đích loại sự khống chế của Trung quốc mà Hoa kỳ chiều lòng một đồng minh
CSVN trong chiến lược Quân sự và để cho Cơ chế CSVN được nhập Hiệp Hội, thì đó
cũng là việc duy trì Cơ chế này tiếp tục bóc lột đè nén Dân tộc Việt Nam. Đó là tòng
phạm với tội ác.
3) Đối với vấn đề Nhân quyền mà TT.Obama muốn thảo luận với phía Việt Nam.
Ở phần trên, chúng tôi đã nói rằng Nhân quyền là miếng cao su lùng bùng, là sợi dây
thung co dãn. Chúng tôi đã đặt câu hỏi rằng khi bàn về Nhân quyền, thì bàn ở mức độ
nào?
Có hai mức độ chính sau đây :
a. Nhân quyền ở mức độ cái ngọn phát hiện những trường hợp cá nhân mất nhân quyền.
Đây là những trường hợp chỉ bàn về từng người bị tù tội. Trương Tấn Sang sẽ hài lòng
nguỵ tạo cho những trường hợp cá biệt này. Phía Việt Nam có thể chiều lòng TT Obama
bằng giảm án hay tha bổng, thậm chí còn cho sang Mỹ. Đây chỉ là những xảo thuật co
dãn để Mỹ nghĩ rằng Cơ chế CSVN đã có cải thiện về Nhân quyền.
b. Nhân quyền ở mức độ cái gốc không thay đổi của một Cơ chế. TT Obama học Luật và
biết tầm quan trọng của những Điều khoản thiết yếu của Hiến Pháp. Cái gốc sinh ra tất cả
những vi phạm nhân quyền ở ngọn, là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VN. Hiến Pháp, do đảng
CSVN đẻ ra, tự động đưa ĐIỀU 4 dành quyền Độc tài, Độc đảng cho riêng đảng CSVN,
đó là khi dân, coi Dân tộc Viêt Nam ngu xuẩn như cỏ rác. Đó là điều làm mất Nhân
quyền của cả một Dân tộc.
Xin TT Obama hãy thảo luận về NHÂN QUYỀN với phía Việt Nam ở cái gốc bắt cả
một Xã hội sống trong Nhà Tù lớn.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.07.2013

Chuyển tới: Nguyễn Quang
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