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Kêu Gọi Vì Nhân Quyền

Đảng Cộng Sản đang lèo lái đất nước tới đâu? Giới trí thức tại các nước cộng sản, từ Trung Quốc cho
tới Việt Nam, đều lo ngại rằng tình hình đàn áp các quyền con người không chỉ là vi phạm các công
ước Liên Hiệp Quốc, mà sẽ tất nhiên dẫn tới một xã hội đau đớn vì hỗn loạn, tan vỡ.
Báo The
Australian hôm 3/1/2013 trong một bản tin của phóng viên Scott Murdoch từ Trung Quốc gửi ra cho
biết Trung Quốc nếu không cải tổ tất sẽ hỗn loạn.
Một thư ngỏ từ 73 học giả, luật sư và nhà hoạt
động gửi tới tân Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc phải hành động tức khắc để cải
thiện quyền con người cho dân tộc Trung Quốc. Thư ngỏ này được nhìn ở TQ như một trong những
nỗ lực nhân quyền trực diện nhất kể từ khi phát hành Hiến Chương 08 (giới trí thức tại VN còn gọi là
Hiến Chương Linh Bát), một vận động thúc đẩy nhà hoạt động Lưu hiểu Ba, người được Giải Nobel
Hòa Bình và bây giờ đang ngồi tù CSTQ.
Các nhà hoạt động trong Thư Ngỏ gửi Tập Cận Bình dẫn
đầu bởi Zhang Sizhi, một trong các luật sư hàng đầu của TQ, người nổi tiếng vì biện hộ cho quả phụ
Giang Thanh của Mao Trạch Đông trong phiên tòa của bà gần 3 thập niên trước sau cuộc Cách Mạng
Văn Hóa.
Phóng viên Murdoch ghi rằng các trí thức trong Thư Ngỏ nói rằng TQ đã “bỏ phí” tới 10
năm qua dưới chế độ của Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo.
Thư Ngỏ viết, trích:
“Kinh tế TQ đã tiến bộ nhanh sau 30 năm cải tổ. Nhưng nhiều nan đề đã xuất hiện, hầu hết vì thiếu
cải tổ chính trị. Cán bộ tham nhũng, lạm dụng công quyền, và cách biệt giàu nghèo đã gây bất ổn
xã hội gay gắt. “Nhân dân bây giờ mong đợi cải tổ và thay đổi nhiều hơn, nhưng các bước cải tổ bị
ngăn cản bởi các nhóm lợi ích và quá xa với sự hài lòng của dân chúng.”
Thử Ngỏ cảnh báo rằng
TQ có thể rơi vào “bất ổn bạo lực và hỗn loạn” nếu cải tổ xã hội xa hơn không thực hiện.
Thư Ngỏ
viết: “TQ đã tới ngã tư đường lần nữa. Sự đồng thuận về hướng cải tổ nên được đạt tới, đặc biệt là
nguyên tắc văn minh hiện đại về dân chủ, về pháp quyền và sự tôn trọng nhân quyền.
“Các bài
học đẫm máu của Bước Đại Nhảy Vọt, Cách Mạng Văn Hóa và mới đây là sự kiện Bạc Hy Lai, cho
thấy minh bạch rằng Đảng nên thực hiện lời hứa trước khi nắm chính quyền nhiều thập niên trước
và hãy trao quyền lại cho nhân dân.”
Thư Ngỏ đề gửi Tập Cận Bình nguyên khởi đăng trên
Internet nhưng bị kiểm duyệt TQ đã gỡ xuống.
Lá Thư Ngỏ như thế là tuyệt vời quá rồi. Nói đúng
ước mơ của đa số người dân bị trị.
Tương tự tại Việt Nam, một bản văn do giới trí thức vừa phổ
biến, nội dung cũng kêu gọi thực thi nhân quyền cho người dân VN. Bản văn có tên là Lời Kêu Gọi
Thực Thi Quyền Con Người Theo Hiến Pháp Tại VN, lúc đầu phổ biến vào cuối tháng 12-2012 với chữ
ký 83 nhân sĩ, trí thức và tuần này qua 7 đợt ký tên đã có 850 chữ ký.
Bản văn này cũng ghi dấu
mốc mới cho cuộc chiến nhân quyền VN, vì là lời “kêu gọi chính quyền và toàn thể nhân dân” với đòi
hỏi cụ thể: đòi thực thi quyền con người, đòi xóa Điều 88 Bộ luật Hình sự và đòi thả tức khắc các tù
nhân lương tâm.
Bản văn đăng ở mạng Bauxite VN như sau:
“LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN
CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM
Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây
kêu gọi chính quyền và toàn thể nhân dân thực thi những quyền con người đã được Hiến pháp nước
CHXHCN Việt Nam và những Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ghi nhận và bảo đảm. Trong
những quyền đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền hội họp, lập
hội, biểu tình theo Điều 69 Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi bổ sung năm 2001) và theo Điều 19,
Điều 21, Điều 22 về những quyền dân sự và chính trị trong Công ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập
năm 1982.
Trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh những
quyền con người phổ quát được ghi trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên
ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791, khẳng định “đó là những lẽ phải
không ai chối cãi được”.
Trên tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu Quốc hội Việt Nam hủy bỏ Điều 88
Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” và Nghị
định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/3/2005 “quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự
công cộng”.
Điều 88 BLHS quy định một cách mù mờ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCN Việt Nam, thực chất là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam và
Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo đảm. Việc người dân phản
biện, phê phán Nhà nước, kiến nghị về luật pháp về chính sách, về bộ máy nhà nước… là những việc
làm cần thiết và thường xuyên trong một nhà nước dân chủ, để xã hội tiến bộ. Nhưng với Điều 88

