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LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ 

 

 

 

Bạn đọc thân mến, 

 

Cuốn sách này được viết dành riêng cho bạn, nếu bạn là người 

yêu nước, yêu tự do, ghét độc tài, mong muốn một đất nước Việt 

Nam dân chủ, và đặc biệt, nếu bạn khao khát làm một điều gì đó để 

thay đổi Việt Nam mà lại không biết phải làm gì và như thế nào. 

Bạn có thể coi sách như một cẩm nang mỏng, dễ đọc, nhưng 

đã bao gồm tất cả những điều quan trọng nhất mà một người đấu 

tranh vì dân chủ, chống độc tài, cần phải biết.  

Nội dung của sách dựa theo những tài liệu về đấu tranh phi 

bạo lực (ở Việt Nam lâu nay vẫn gọi là “bất bạo động”) do các nhà 

hoạt động dân chủ người Serbia, thành viên nhóm Otpor!, viết. Họ là 

những người đã bỏ ra tất cả những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của 

cuộc đời để dấn thân vào cuộc chiến đấu gian khổ, không cân sức, 

chống chế độ độc tài của Milosevic.  

Kết quả của cuộc chiến đấu ấy là chính quyền Milosevic sụp 

đổ, Serbia trở thành một nền dân chủ mới ở châu Âu. Còn họ thì 

nghiên cứu và viết lại câu chuyện của họ, với đầy đủ những kinh 

nghiệm mà họ rút ra được. 

Và tôi chỉ làm mỗi cái việc là lược dịch và địa phương hóa 

cuốn sách của họ cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Tất cả các 

chương, trừ Chương I (“Hiểu đối thủ”), đều được lấy từ cuốn 

“Blueprint for Revolution” của Srdja Popovic, người lãnh đạo trẻ 

tuổi của phong trào Otpor! Cũng chỉ có Chương I là chương dài, và 
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dài nhất. Còn lại, tôi cố gắng để sách đúng là một cẩm nang: ngắn 

gọn, rõ ràng và dễ đọc hết mức có thể.  

Tôi tin rằng độc giả sẽ nhận được nhiều điều sau khi đọc sách. 

Ngay cả nếu bạn không phải là nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền, 

bạn cũng vẫn có thể đọc và rút ra từ sách những bí quyết thú vị để áp 

dụng vào công việc và cuộc sống của bạn. 

 

Việt Nam, 05/8/2017 

 

Phạm Đoan Trang 
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CHƯƠNG I 

 

HIỂU ĐỐI THỦ 

 

 

Xin cam đoan với bạn đây là chương dài nhất, nhiều lý thuyết 

nhất của sách nên đọc sẽ lâu hơn. Các chương khác sẽ không 

làm bạn phải mất nhiều thời gian đâu. 

Trong Chương I này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số khái niệm 

căn bản. Ít nhất, chúng ta cần thống nhất được với nhau rằng 

thể chế cộng sản ở Việt Nam là một chế độ độc tài toàn trị, và 

vì thế nó cần phải được xóa bỏ. 

* * * 

Một tí lý thuyết: chế độ toàn trị1 

Chế độ toàn trị là một hệ thống chính trị trong đó ách cai trị 

bao trùm lên tất cả, toàn bộ, các mặt của đời sống (hiểu nôm na là 

toàn trị nghĩa là cai trị toàn bộ); ách cai trị đó được xác lập với việc 

áp đặt một ý thức hệ bao trùm và sự tàn bạo, hà khắc, gây sợ hãi.  

Chế độ toàn trị khác với chế độ chuyên quyền và chế độ độc 

đoán ở chỗ nó tìm kiếm “toàn bộ quyền lực”, “quyền lực tuyệt đối” 

thông qua việc chính trị hóa mọi khía cạnh của đời sống xã hội và cá 

nhân. Còn chế độ chuyên quyền và chế độ độc đoán có mục tiêu 

                                                 
1 “Politics”, Andrew Heywood, 3rd edition, Prentice Hall, trang 29. 
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khiêm tốn hơn, là chỉ nắm độc quyền về quyền lực chính trị, thường 

là bằng cách loại quần chúng ra khỏi chính trị.  

Chế độ toàn trị thẳng thừng xóa bỏ xã hội dân sự: tiêu diệt cái 

cá nhân, cái riêng, của tư nhân. Đôi khi chế độ toàn trị được xác định 

nhờ có “hội chứng sáu điểm” như sau2:  

1. Có một ý thức hệ chính thức; 

2. Nhà nước độc đảng, có khi bị cai quản bởi một nhà lãnh đạo 

hùng mạnh, toàn năng; 

3. Một hệ thống cảnh sát giám sát, gây sợ hãi; 

4. Độc quyền các phương tiện truyền thông đại chúng; 

5. Độc quyền các phương tiện vũ trang; 

6. Nhà nước kiểm soát tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế. 

Căn cứ vào các triệu chứng ấy thì rõ ràng Việt Nam dưới thời 

cộng sản là một nhà nước toàn trị.  

Một tí lý thuyết nữa: chế độ quân phiệt và chế độ công an trị 

Đặc trưng của chế độ quân phiệt hay nhà nước quân sự là: 

➢ Tướng lĩnh quân đội nắm giữ các chức vụ lãnh đạo của nhà 

nước – những chức vụ mà lẽ ra là thuần túy dân sự. 

➢ Quân đội kiểm soát tiến trình chính sách. 

➢ Chủ nghĩa quân phiệt trở thành ý thức hệ bao trùm: Quốc 

phòng, quân sự phải mạnh thì đất nước mới hùng cường; 

chiến tranh là một công cụ chính sách chính đáng và hiệu 

quả; quân nhân được tôn vinh và được hưởng đặc quyền, 

đặc lợi; tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, kỷ luật 

nhà binh, sự phục tùng, cống hiến, xả thân được ngợi ca.  

➢ Luật nhà binh, tòa án quân sự được tăng cường và áp đặt 

rộng rãi; thiết quân luật có thể được áp dụng thường xuyên 

và kéo dài. Đất nước bị quân sự hóa (có thể đến mức độ 

như đang trong thời chiến).  

                                                 
2 Austin Ranney dẫn lại từ “Totalitarian Dictatorship and 

Autocracy”, Carl J. Friedrich & Zbigniew Brzezinski, 2nd edition, Harvard 

University Press. 
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➢ Các quyền tự do dân sự bị bóp nghẹt. 

Để lấy ví dụ về nhà nước quân phiệt, có thể kể đến: Chile dưới 

thời Pinochet, Myanmar từ 1962 đến khi cải cách dân chủ, Lybia 

dưới thời đại tá Gaddafi. 

Đặc trưng của chế độ công an trị hay nhà nước cảnh sát là: 

➢ Lực lượng công an phát triển rất hùng mạnh về quân số.  

➢ Công an được hưởng đặc quyền đặc lợi, hoạt động ngoài sự 

giới hạn của luật pháp, có thể nói là đứng trên luật pháp. 

➢ Công an nắm quyền lực hành pháp không giới hạn, không 

bị kiểm soát, và có thể sử dụng tùy tiện, không phải chịu 

trách nhiệm giải trình trước bất kỳ lực lượng nào khác 

trong xã hội (công chúng, báo chí, quốc hội hay tòa án). 

➢ Công an can thiệp và kiểm soát tiến trình chính sách. 

➢ Công an can thiệp và kiểm soát mọi khía cạnh của đời sống 

dân sự, bằng các biện pháp nghiệp vụ như theo dõi, nghe 

lén, quay phim trộm, quay phim công khai. 

➢ Các quyền tự do dân sự bị bóp nghẹt. 

Ví dụ về các nhà nước cảnh sát, có thể kể đến Đông Đức cũ 

(CHDC Đức), và chính đất nước nơi chúng ta đang sống: Việt Nam 

cộng sản (CHXHCN Việt Nam). 

Các bạn chú ý điểm giống nhau lớn giữa chúng là ở cả hai loại 

xã hội này, các quyền tự do dân sự đều bị bóp nghẹt. Đó là những 

nhân quyền mà người dân có trong quan hệ của họ với nhà nước, tức 

là các nhân quyền để bảo vệ người dân khỏi sự can thiệp tùy tiện của 

nhà nước, ví dụ: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và lương tâm, tự do đi 

lại, tự do tụ tập, tự do hiệp hội. 

Khi quyền lực được tập trung cao độ vào một người hoặc một 

nhóm người ở cương vị lãnh đạo, và các quyền tự do dân sự bị siết chặt, 

quốc gia có thể đã trở thành độc tài quân sự hoặc độc tài công an trị.  
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Đã nhất trí với nhau được rằng Việt Nam dưới thời cộng sản là 

một nhà nước độc tài toàn trị, công an trị rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm 

hiểu một lý thuyết rất quan trọng của một học giả hàng đầu thế giới 

về đấu tranh phi bạo lực, kẻ thù của mọi chế độ độc tài: lý thuyết về 

nguồn gốc của quyền lực, của Gene Sharp.  

* * * 

Nguồn của quyền lực3 

Có hai quan điểm chính về bản chất của quyền lực. 

Quan điểm “chính quyền mạnh” nhìn nhận người dân sống lệ 

thuộc vào ý chí, quyết định, và sự ban ơn của chính quyền. Quyền 

lực chính trị bắt nguồn từ một số ít cá nhân đứng ở nấc thang cao 

nhất, chỉ huy tất cả bên dưới. Quyền lực ấy tự duy trì và rất bền 

vững, không dễ bị kiểm soát hoặc phá hủy. 

Quan điểm “xã hội” cho rằng chính quyền mới phải lệ thuộc vào 

ý chí, quyết định và sự ủng hộ của người dân. Quyền lực liên tục nổi lên 

từ những bộ phận khác nhau trong xã hội. Quyền lực chính trị là cái rất 

mong manh, nó tồn tại được hoàn toàn nhờ vào việc củng cố các nguồn 

của nó. Do vậy, có thể kiểm soát quyền lực chính trị bằng cách kiểm 

soát các nguồn của nó. 

Các nguồn đó là gì vậy? Hay nói cách khác, quyền lực khởi 

phát từ nơi đâu? 

1. Tính chính danh của nhà cầm quyền 

Tính chính danh là niềm tin phổ biến của các thành viên trong 

một xã hội rằng quyền lực của chính quyền hay đảng cầm quyền là 

                                                 
3 Lược dịch từ “How Non-violent Struggle Works”, Gene Sharp, The Albert 

Einstein Institute. 
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đúng, chính đáng, hợp lý, hợp pháp, và vì thế dân chúng phải phục 

tùng. Nói cách khác, chính quyền có chính danh tức là việc cầm 

quyền của họ là phù hợp, thích đáng trong suy nghĩ của người dân, 

và vì thế người dân chấp nhận phục tùng chính quyền ấy. 

Từ niềm tin ấy, dân chúng chấp nhận rằng nhà cầm quyền có 

quyền ra lệnh, lãnh đạo, chỉ huy, mà dân phải lắng nghe và tuân theo.  

Quyền lực của cái tổ chức được gọi là chính quyền bắt nguồn từ 

đó. Nguồn quan trọng nhất của quyền lực chính trị là tính chính danh của 

nhà cầm quyền hay là niềm tin của dân chúng.  

Điều đó cũng có nghĩa là một khi chính quyền đã hết tính 

chính danh – tức là không còn được số đông dân chúng ủng hộ – nó 

sẽ sụp đổ.  

2. Các nguồn lực con người (nhân lực) 

Quyền lực chính trị bị ảnh hưởng mạnh bởi số lượng người 

tuân lệnh nhà cầm quyền, hợp tác với nhà cầm quyền, hoặc ủng hộ 

nhà cầm quyền, cũng như bởi tỷ lệ số người đó trên toàn thể dân số, 

và bởi mức độ tổ chức của họ, hình thức tổ chức của họ. 

Điều này nghĩa là nếu số đông người dân tuân theo, hợp tác và 

ủng hộ chính quyền, và họ có tổ chức, thì nhà cầm quyền ấy có một 

nguồn lực rất lớn cho quyền lực chính trị của mình. 

Đồng thời, cũng có nghĩa là nếu số người bất tuân, bất hợp tác, 

không ủng hộ, thậm chí chống đối chính quyền, mà đông đảo, và lại 

có tổ chức nữa thì quyền lực chính trị của nhà cầm quyền lung lay 

đáng kể. 

3. Kỹ năng, kiến thức, năng lực 

Quyền lực chính trị cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi kỹ năng, kiến 

thức và năng lực của những người tuân theo, hợp tác và ủng hộ chính 
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quyền (đặc biệt trong trường hợp kỹ năng, kiến thức và năng lực ấy 

đáp ứng đòi hỏi của nhà cầm quyền khi cần). 

4. Các yếu tố vô hình 

Quyền lực chính trị cũng xuất phát từ một nguồn nữa, đó là 

các yếu tố tâm lý và ý thức hệ, thói quen và thái độ về sự tuân phục, 

về sứ mệnh, và việc có hay không có một tôn giáo, tín ngưỡng, niềm 

tin hay ý thức hệ chung. 

5. Các nguồn lực vật chất 

Một nguồn nữa của quyền lực chính trị, và nuôi dưỡng quyền 

lực chính trị, là mức độ nhà cầm quyền kiểm soát đất đai, tài nguyên 

thiên nhiên, tài chính, hệ thống kinh tế, cỗ máy truyền thông, hệ 

thống giao thông vận tải, v.v. Mức độ kiểm soát càng chặt chẽ, càng 

rộng lớn, thì quyền lực chính trị càng được nuôi dưỡng. 

6. Hình phạt 

Hình thức trừng phạt và mức độ trừng phạt mà nhà cầm quyền 

áp đặt để cưỡng ép người ta phải tuân phục mình cũng là một nguồn 

sinh ra quyền lực chính trị. 

* * * 

Quyền lực chính trị được sinh ra từ 6 nguồn trên. Và bạn thấy 

không, cả sáu cái nguồn đẻ ra quyền lực này đều lệ thuộc vào một 

thứ thôi, đó là sự tuân lệnh và hợp tác của kẻ bị trị. 

Cốt lõi của quyền lực chính trị là sự phục tùng 

Quan hệ giữa mệnh lệnh và sự tuân lệnh luôn là một mối quan 

hệ hai chiều: Kẻ ra lệnh và người tuân lệnh vừa tương tác với nhau 
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vừa có ảnh hưởng lẫn nhau.  

Trong một tổ chức, cấp trên luôn lệ thuộc vào cấp dưới trong việc 

thực thi các mệnh lệnh và nghĩa vụ. Trong một quốc gia cũng vậy, mệnh 

lệnh không phải tự nhiên mà được tuân thủ ngay. Nhà cầm quyền thi 

hành quyền lực của mình được hay không là tùy thuộc vào mức độ phục 

tùng và hợp tác của kẻ bị trị.  

Tại sao người ta phục tùng kẻ thống trị? 

Người dân – những người bị trị – khuất phục và tuân lệnh kẻ 

thống trị vì nhiều nguyên nhân, như: 

- Thói quen; 

- Nỗi sợ bị trừng phạt; 

- Quan niệm rằng phục tùng là một nghĩa vụ đạo đức; 

- Lợi ích riêng; 

- Tâm lý đồng nhất mình với kẻ thống trị; 

- Sự thờ ơ, vô cảm; 

- Thiếu tự tin, tự chủ. 

Sự phục tùng về bản chất là tự nguyện. Nó chỉ tồn tại khi 

người ta tuân theo mệnh lệnh của kẻ thống trị.  

Ví dụ của Gene Sharp thế này: Nếu bạn tự bước chân vào tù, 

tức là bạn đã phục tùng. Nếu bạn không chịu đi mà cảnh sát phải lôi 

bạn đi, tức là bạn đã không phục tùng (dù cuối cùng tất nhiên bạn 

cũng ở trong tù). Trong cả hai tình huống, cái kết của bạn đều là ở 

trong tù, nhưng ít ra ở tình huống 2, bạn đã không phục tùng, ý chí 

của bạn đã không khuất phục trước mệnh lệnh “mày phải đi vào 

trong đó”. 

Ví dụ của thủ lĩnh nhóm Otpor!, Srdja Popovic, có màu sắc 

phim ảnh hơn: Giả sử có một băng đảng mafia bắt cóc bạn đến một 

nơi xa lạ, dí súng vào đầu bạn, bắt bạn phải đào một cái hố. Chúng 
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nói nếu bạn không đào, chúng sẽ bắn chết.  

“Chắc chắn chúng có sức mạnh để đe dọa bạn, và chắc chắn 

không dễ nói lý lẽ với một kẻ đang dí đầu súng vào thái dương mình. 

Nhưng liệu có ai có thể thực sự khiến bạn phải làm một việc gì 

không? Không ai cả. Chỉ bạn là người quyết định có đào hay không 

đào hố. Bạn có toàn quyền nói không. Sự trừng phạt sẽ là khủng 

khiếp, nhưng bạn vẫn có thể từ chối đào hố. Và nếu bạn dứt khoát 

không chịu cầm xẻng lên, chúng bắn chết bạn, thì cũng có nghĩa là 

bạn đã không đào hố theo lệnh chúng”.   

Từ đây, ta rút ra một kết luận quan trọng: Không phải các hình 

phạt tạo nên sự phục tùng, mà là nỗi sợ bị trừng phạt mới khiến 

người ta phục tùng. 

Vậy nên, vấn đề cốt lõi của đấu tranh chống độc tài là làm thế 

nào để nhiều người cùng vượt qua nỗi sợ hãi, chấm dứt hợp tác và 

phục tùng nhà cầm quyền độc tài. Càng nhiều người như vậy càng 

tốt, hay nói đúng hơn, càng nhiều người như vậy thì khả năng chiến 

thắng độc tài càng cao hơn. 
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Người dân không nhất nhất làm những gì nhà cầm 

quyền bắt họ phải làm. Đôi khi, họ có thể làm những việc bị 

cấm đoán. Họ có thể không tuân theo những luật mà họ đã 

bác bỏ. Công nhân có thể đình công, làm tê liệt nền kinh tế. 

Bộ máy hành chính có thể ngừng hướng dẫn mọi người làm 

các quy trình, thủ tục. Công an, cảnh sát, quân đội có thể lơi 

lỏng trong chuyện đàn áp; thậm chí có thể nổi dậy. Khi tất cả 

những sự việc đó diễn ra đồng thời, những kẻ đang là “nhà 

cầm quyền” sẽ trở thành người bình thường như mọi người 

dân khác.  

Nếu có đủ đông người không hợp tác, không vâng lời 

trong thời gian đủ dài, toàn hệ thống chính trị sẽ chẳng còn 

quyền hành gì nữa. Đó là định đề căn bản của đấu tranh phi 

bạo lực. 
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CHƯƠNG II 

 

LÀM TỐT TỪNG VIỆC NHỎ 

 

 

Đừng mơ mộng, đừng vội vàng, đừng tham vọng quá sức, đừng chê 

việc vặt. Bạn hãy kiên trì làm tốt, hoàn thành từng việc nhỏ trong 

công cuộc đấu tranh chống độc tài. Nhớ tuyên bố chiến thắng ngay 

khi có thể. 

 

 

Nếu bạn là người quan tâm đến chính trị, yêu nước và khao 

khát làm một điều gì đó để thay đổi Việt Nam theo hướng dân chủ 

hóa, tôi tin chắc là ít nhất một lần trong đời, bạn đã nhìn vào hiện 

tình đất nước dưới thời đảng Cộng sản, để mà thở dài:  

✓ Đảng nắm hết công an, quân đội; và hai lực lượng này, nhất 

là công an, ra mặt bảo vệ Đảng, đồng thời, liên tục lạm 

quyền, lộng hành, lấn lướt dân chúng; 

✓ Đảng nắm hết hệ thống truyền thông chính thống (các đài 

truyền hình-phát thanh, báo, tạp chí); 

✓ Đảng thành lập lực lượng dư luận viên để đả phá, tấn công các 

facebooker, blogger thuộc truyền thông không chính thống; 

✓ Đảng nuôi béo đội ngũ doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn “tư 

bản đỏ” tàn phá đất nước; và không cho kinh tế tư nhân ngóc 

đầu lên; 
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✓ Đảng tiêu diệt xã hội dân sự; 

✓ Đảng bịt miệng, dập tắt mọi tiếng nói đối lập, bắt bỏ tù mọi 

cá nhân, đàn áp mọi tổ chức có tiềm năng cạnh tranh chính 

trị với Đảng; mọi dấu hiệu “hoạt động có tổ chức” đều bị đàn 

áp không nương tay; 

✓ Trong khi đó thì tuyệt đại đa số trong 90 triệu người dân Việt 

Nam vẫn im như thóc, thậm chí hoàn toàn thờ ơ, vô cảm.  

Và chắc chắn là trong đời, bạn đã hàng chục lần nghe những câu 

như thế này (kèm tiếng thở dài): “Không làm được gì đâu, chúng nó 

mạnh lắm!”, “Còn lâu cộng sản mới đổ”, “Đấu tranh cho lắm rồi mình 

vào tù, chứ chúng nó vẫn trơ trơ”… Nghĩa là không chỉ mình bạn, gần 

như ai xung quanh bạn cũng thấy nản trước “sức sống” của đảng Cộng 

sản độc tài, như thể đảng đúng là “quang vinh muôn năm”.  

Song song với đó, hẳn bạn cũng từng nhiều lần cảm thấy ngán 

ngẩm, sốt ruột khi phải đọc những lời kêu gọi, hô hào từ một số 

thành phần ẩn danh nào đó trên Facebook: Toàn dân Việt Nam 

xuống đường lật đổ cộng sản đi!... 

Sự chán nản, tuyệt vọng của bạn không có gì lạ. Nó là tâm lý 

tất yếu của dân chúng ở tất cả các nhà nước độc tài. Bởi vì mọi chính 

quyền độc tài đều phải làm những việc như sau để duy trì quyền lực 

của chúng: 

Một là gây sợ hãi trên diện rộng (khủng bố): Chúng phải đánh 

đập, bắt bớ, bỏ tù người đối lập. Hàng trăm tù nhân lương tâm ở Việt 

Nam là bằng chứng rõ ràng nhất của chính sách này. 

Hai là tiêu diệt mọi hy vọng thay đổi. Chúng phải dập tắt mọi 

tia hy vọng, phá vỡ mọi khả năng kết nối, gắn kết giữa mọi người với 

nhau (tài liệu của ngành an ninh gọi là “tiêu diệt tổ chức phản động 

từ trong trứng nước”), và gieo rắc, nuôi dưỡng tâm lý chán nản, tuyệt 

vọng, buông xuôi, kiểu: Không làm được gì đâu, không làm nổi đâu. 
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Bạn có thấy dư luận viên luôn lặp đi lặp lại ý này: “Bọn dân chủ 

chỉ là một nhúm bất mãn, hằn học, ăn bám xã hội, bị đông đảo người 

dân lên án và tẩy chay. Toàn xã hội khinh bỉ chúng, không ai theo 

chúng cả”. Đó là cách dư luận viên cô lập những người đấu tranh, biến 

họ thành thiểu số, và tiếp tục khoét sâu thêm nỗi chán nản, tuyệt vọng 

của những người đang nản.  

An ninh cộng sản thì luôn tỏ ra là chúng thích làm gì thì làm, 

thích bắt ai thì bắt, đuổi ai khỏi nhà thì đuổi, tịch thu tài sản của ai thì 

tịch thu. Đó là cách để chúng gieo vào đầu người dân cái suy nghĩ: 

“Chúng mày không có quyền gì cả. Bọn tao có thể lùa chúng mày 

như lùa vịt, đè bẹp chúng mày như đè bẹp con gián”. 

Tóm lại, nhà cầm quyền độc tài tiêu diệt mọi hy vọng thay đổi 

của người dân. Vì thế, điều các nhà hoạt động cần làm là ngược lại: 

Làm cho người dân hiểu rằng “chúng ta có quyền và chúng ta có thể 

tạo ra sự thay đổi”. 

Độc tài: Tiêu diệt mọi hy vọng thay đổi. 

Đấu tranh: Phải làm cho người dân hiểu rằng “chúng ta có 

quyền và chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi”.  

Và các bạn hãy làm điều đó, bắt đầu từ làm tốt những việc 

nhỏ, gom góp những thành công nho nhỏ và niềm tin nho nhỏ.  

Những việc nhỏ và thành công nho nhỏ đó có thể là gì? Nhiều 

lắm, sau đây chỉ là một vài ví dụ: 

- Tổ chức được một hội thảo quy mô nhỏ, về chủ đề nhân 

quyền, mà không bị đàn áp, hoặc nếu bị đàn áp thì thiệt hại của phía 

những kẻ đàn áp cũng không nhỏ.  

- Tổ chức được một lớp học về các môn nhạy cảm như chính trị, 

pháp luật, nhân quyền, mà không bị đàn áp, hoặc nếu bị đàn áp thì 

thiệt hại của phía những kẻ đàn áp cũng không nhỏ. 
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- Tổ chức được một cuộc đi chơi, dã ngoại vui vẻ, kết nối 

nhiều gương mặt cũ và mới, mà không bị an ninh phá. 

- In được một quyển lịch nhân quyền, phát hành được tới 

nhiều người, mà không bị công an ngăn chặn, tịch thu.  

- In được một mẫu áo phông cho người đấu tranh, ví dụ áo 

Điếu Cày, áo Nguyễn Văn Đài, áo Mẹ Nấm, mà không bị công an 

ngăn chặn, tịch thu. 

Thậm chí, khi mọi hoạt động tập thể đều 

bị đàn áp, thì như blogger Thảo Gạo (tên 

thật Đinh Thị Phương Thảo) đã nói: “Khi 

chưa biết làm gì thì cứ học đi đã”. Các 

khóa học của thanh niên Hà Nội được duy 

trì nhờ suy nghĩ đó.  

Bạn đừng vội chê những việc đó nhỏ quá, 

cứ làm thế mãi thì đến bao giờ lật đổ được 

cộng sản. Hãy cứ làm và phải làm cho thật 

tốt, vì cái quan trọng chúng ta đạt được là niềm tin và sự lan tỏa niềm 

tin đó đến người dân: Chúng ta làm được. 

Tiến xa hơn, chúng ta sẽ làm tốt những việc to hơn, khó hơn, 

chẳng hạn như tổ chức thành công một cuộc biểu tình, theo nghĩa 

không bị đàn áp ngay từ đầu, không ai bị bắt bị đánh, và vẫn truyền 

tải được thông điệp tới dân chúng và nhà cầm quyền. 

Những việc nhỏ mà còn chẳng làm nổi, thì liệu đến ngày nào 

“toàn dân xuống đường lật đổ cộng sản”? Những lời kêu gọi kiểu 

như vậy rất tiêu cực: Hoặc là nó khiến người ta sốt ruột, khó chịu, 

hoặc là nó làm người ta thấy vô vọng và nản thêm. Chẳng ai xuống 

đường theo những lời kêu gọi trên bàn phím ấy cả. 
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Làm thế nào để có hàng nghìn người xuống đường? 

Đây chắc chắn là câu hỏi ám ảnh đối với các nhà hoạt động 

dân chủ, nhất là khi bạn đọc, xem video clip, xem phim về phong 

trào đấu tranh ở các nước độc tài. Có phong trào như Otpor! ở Serbia 

thời độc tài Milosevic, đã phát triển từ một nhóm thanh niên nam nữ 

lên thành một mạng lưới hàng nghìn người chỉ sau một năm. Ta còn 

có cảm giác như Otpor! được cả nước ủng hộ, cho nên các hoạt động 

của họ – trò chơi tinh nghịch trên đường phố, biểu tình, ca nhạc, 

giám sát kiểm phiếu – mới thu hút được nhiều người như thế mà 

không bị đàn áp. 

Tất nhiên, Milosevic là một tên độc tài cá nhân chứ không 

phải là một tập thể, và Serbia không phải là CHXHCN Việt Nam, nơi 

có một ý thức hệ đã bén rễ ăn sâu, sản sinh ra hàng thế hệ công dân 

mất khả năng suy nghĩ độc lập và phản biện. Tuy vậy, để có được 

con số hàng nghìn người trực tiếp tham gia hoặc âm thầm ủng hộ, 

Otpor! cũng phải thực hiện nguyên tắc này: Bắt đầu từ những công 

việc nhỏ, có vẻ ít tính chính trị, ít nhạy cảm, ít nguy hiểm nhất, sao 

cho ai cũng có thể làm được. Và đó nên là những việc vẫn nằm trong 

khuôn khổ luật pháp.  

Xuống đường biểu tình chống độc tài thì không phải ai cũng dám 

tham gia ngay. Nhưng tuần hành bảo vệ cây xanh thì có thể, hoặc nhẹ 

hơn nữa, thắt một dải ruy-băng xanh xung quanh thân cây. Công an 

không thể tự dưng nhảy bổ vào đánh đập, hành hung các bạn trẻ đi thắt 

nơ cho cây được. Cùng lắm là bắt người lên đồn “trao đổi, răn dạy, giải 

thích đường lối” rồi thả về. 

Đến Bộ Giao thông-Vận tải, đến ủy ban nhân dân địa phương, 

để biểu tình ngồi phản đối các trạm thu phí tùy tiện hút máu dân, thì 

không phải ai cũng dám làm ngay. Nhưng giảm tốc độ, đi xe thật 

chậm, chỉ nộp tiền lẻ khi qua trạm thu phí, như các tài xế đi qua chốt 

Cai Lậy, Bến Thủy đã làm, gây tắc nghẽn giao thông, thì là việc rất 
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đúng luật, lại thông minh, hài hước nữa. Tài xế nào cũng có thể tham 

gia. 

Những lúc công an đàn áp dữ dội quá thì thậm chí chỉ một việc 

nhỏ như chụp ảnh mình cầm khẩu hiệu, rồi đưa lên Facebook, thay 

avatar, cũng đã là một hình thức đấu tranh không quá khó khăn, nguy 

hiểm. 

Otpor! đã bắt đầu như thế. Và chúng ta cũng nên như vậy.  

 

 
“Hot boy” Cai Lậy. Tài xế đóng tiền lẻ tới 200 VND  

(tổng số tiền tối thiểu 35.000 đồng) khi qua trạm thu phí. 

Ảnh chụp tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang), 8/2017. Ảnh: Thanh Niên. 
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Đây cũng là một phép thử thú vị: Trong trường hợp đến những 

việc nhỏ xíu mà cũng có ai đó không dám làm, không muốn làm, thì 

bạn có thể tin rằng người đó sẽ không bao giờ tham gia đấu tranh, và 

bạn không cần mất thời gian thêm cho họ.  

Quan trọng hơn, qua mỗi lần tổ chức thực hiện những việc nhỏ 

như vậy, bạn sẽ có thêm nhiều gương mặt mới tham gia, đồng thời, 

củng cố, gắn kết được mối quan hệ giữa những người cũ. Đơn giản là 

phải có hoạt động chung mới “tạo ra” người. 

Tuyên bố chiến thắng 

Cùng với việc tích lũy từng thành công nho nhỏ, bạn phải biết 

tuyên bố chiến thắng khi cần. Mục đích là để khích lệ tinh thần người 

dân, lan tỏa đến họ niềm tin “chúng ta làm được”. Từ đó bạn mới có 

thể dần dần kết nối, thu hút những người cùng chí hướng.  

Nếu bạn chẳng bao giờ tuyên bố chiến thắng thì chẳng ai biết 

đến thành công của bạn. Vậy thì bạn nghĩ ai sẽ đi theo những người 

luôn thất bại, làm gì cũng hỏng, làm gì cũng bị đàn áp? Không ai cả.  

Do vậy, tuyên bố chiến thắng là việc tối cần thiết.  

Ngoài tác dụng khích lệ người dân, tuyên bố chiến thắng còn 

có ý nghĩa như công bố sự hoàn thành một chiến dịch, phong trào, 

hay công việc, mà trước đó đã được nhiều người biết đến. Nói một 

cách đơn giản là, đã có bắt đầu thì phải có kết thúc. Ai cũng biết bạn 

đã từng bắt đầu, vậy không lẽ cứ kéo dài mãi hay sao? Điều này đưa 

đến một kinh nghiệm: Luôn luôn phải tính trước nhiều phương án, để 

rồi tới một thời điểm thích hợp – kể cả khi chưa thắng lợi hoàn toàn 

hoặc chưa chiến thắng – chúng ta có cách kết thúc một chiến dịch, 

phong trào, hay công việc nào đó. Kết thúc để ta rút kinh nghiệm và 

để dân chúng còn nghỉ chứ.  

Nhóm Green Trees (Cây Xanh), khởi đầu là Vì Một Hà Nội 
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Xanh, là một tổ chức xã hội dân sự độc lập (không giấy phép), đấu 

tranh trong lĩnh vực môi trường. 

Đầu năm 2015, chính quyền Hà Nội triển khai đề án “cải tạo, 

thay thế 6700 cây xanh”, mà thực chất là chặt hạ đồng loạt hàng 

nghìn cây xanh trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là cây gỗ quý, cây lâu 

năm. Cả thành phố xôn xao. Một số người dân, trong đó có nhân viên 

của các tổ chức phi chính phủ (NGO) có giấy phép, đã đứng ra tổ 

chức các sự kiện đường phố như ôm cây, ca hát, tuần hành để kêu 

gọi bảo vệ cây xanh. Sự kiện kéo dài được hai chủ nhật (22 và 29/3) 

thì bị an ninh gây sức ép và đe dọa nên buộc phải dừng.  

Ngày 30/3, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh ra đời và tiếp tục đẩy 

mạnh các hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường. Nhóm đã bị đàn áp 

nặng nề: Hai gương mặt nổi bật là Nguyễn Chí Tuyến (blogger Anh 

Chí) và Trịnh Anh Tuấn (Gió Lang Thang) bị an ninh thường phục 

hành hung, đánh chảy máu đầu, vào hai ngày 26/4 và 11/5. Cuộc 

tuần hành ngày 26/4 của nhóm bị dập tắt thô bạo, những phụ nữ mặc 

áo dài bị an ninh và dân phòng khiêng lên xe buýt đưa về đồn thẩm 

vấn, buộc tội “gây rối trật tự công cộng”; nhiều người bị đánh. 

Vì Một Hà Nội Xanh không nản mà tiếp tục chuyển sang hình 

thức đấu tranh mới – đấu tranh pháp lý (đưa đơn chất vấn đến Ủy 

ban Nhân dân Thành phố, Thanh tra Chính phủ). Mục tiêu mà nhóm 

đề ra gồm: 1. Bảo vệ cây xanh Hà Nội; 2. Kết nối những người đấu 

tranh vì môi trường và nhân quyền; 3. Thúc đẩy trách nhiệm giải 

trình của chính quyền, buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm về vụ 

chặt hạ cây xanh hàng loạt; 4. Chứng minh cho người dân thấy rằng 

“chúng ta có quyền và chúng ta có khả năng tạo ra sự thay đổi”. 

Nhóm tiếp tục bị đàn áp. Mọi cuộc gặp gỡ, đòi chất vấn quan 

chức Ủy ban Nhân dân Thành phố và Thanh tra TP. Hà Nội, Thanh 

tra Chính phủ, đại biểu Quốc hội, đều bị an ninh cản phá, gây khó 

khăn. Dường như phía an ninh cũng có mục đích rất rõ ràng: Không 



 

PHẠM ĐOAN TRANG  27 

để cho bất kỳ người dân nào thấy rằng chính quyền sai, chính quyền 

phải chịu trách nhiệm; không để cho bất kỳ người dân nào thấy rằng 

họ có quyền, có thể đòi hỏi, và có khả năng tạo ra sự thay đổi.  

Mãi tới cuối năm, tại một cuộc họp báo ngày 27/11, Hội đồng 

Nhân dân TP. Hà Nội cho biết ông Nguyễn Thế Thảo, đương nhiệm 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đã có đơn xin từ chức và đã được 

Trung ương đồng ý. Lý do chính xác là gì thì chẳng ai biết. Chính 

quyền thì đương nhiên tỏ ra rằng họ rất “dân chủ”, không tiêu cực, 

cán bộ nào không đủ năng lực thì phải nghỉ thôi. 

Điều đáng tiếc lớn nhất ở đây là nhóm Vì Một Hà Nội Xanh 

đã hoàn toàn im lặng trước sự kiện này. Không một bình luận, không 

một lời phân tích, không một phản ứng nào chứ đừng nói là tuyên bố 

chiến thắng. Nhóm cho rằng kết quả này là chưa thỏa mãn, đó không 

phải là một chiến thắng của người dân, và nếu có là thành công thì 

cũng không phải do nhóm góp phần tạo nên. 

Trong khi đó, lẽ ra sự kiện Nguyễn Thế Thảo bị buộc phải từ 

chức đã có thể là một dịp tuyệt vời để nhóm Vì Một Hà Nội Xanh 

tuyên bố chiến thắng – không nhất thiết là chiến thắng của riêng 

nhóm, mà là chiến thắng chung của cả phong trào xã hội dân sự đấu 

tranh vì môi trường ở Việt Nam, để tránh tạo cảm giác nhóm đang 

nhận vơ và nhất là để tạo một niềm vui chung, không khí vui mừng 

chung. Chính quyền càng muốn xã hội dân sự tự ti và thất bại, xã hội 

dân sự càng phải tỏ ra tự tin, vui vẻ, hiệu quả, và thành công.  

Rõ ràng, sẽ không bao giờ nhà cầm quyền độc tài muốn tỏ cho 

xã hội thấy rằng một quan chức nào đó đã phải mất chức trước sức 

ép của người dân. Nói cách khác, nhà cầm quyền không khi nào 

muốn cho người dân vui mừng, tự tin rằng mình cũng có quyền lực, 

có sức mạnh. Cho nên, nếu các nhà hoạt động cũng chấp nhận như 

thế mà không tuyên bố chiến thắng khi cần, tức là họ đã đi đúng vào 

cái bẫy tâm lý mà nhà cầm quyền giăng sẵn.   
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Thật tiếc là nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đã quá cầu toàn, khó 

tính.  

Cũng cần kể thêm với bạn: Trong trường hợp của nhóm Green 

Trees, việc không tuyên bố chiến thắng chỉ đơn thuần là sự bỏ lỡ một 

cơ hội tuyệt vời mà thôi, chứ không để lại nhiều tổn thất. Có những 

câu chuyện bi thảm hơn nhiều, như vụ thảm sát đẫm máu trên quảng 

trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 6/1989. Những nhà 

phân tích sau này nói rằng, thật ra chính quyền Trung Quốc đã có lúc 

có vài nhượng bộ nho nhỏ. Nhưng thay vì nắm ngay lấy cơ hội đó để 

tuyên bố chiến thắng – một chiến thắng quá to lớn đối với sinh viên 

trước một nhà nước ngạo mạn, tàn bạo như Bắc Kinh – những sinh 

viên quá trẻ tuổi, thừa nhiệt tình và thiếu kinh nghiệm sống khi ấy đã 

nhất định không lùi bước và khăng khăng đòi hỏi một thứ rất khó khả 

thi, rất không tưởng: thay đổi thể chế, dân chủ hóa hoàn toàn đất 

nước.  

Bắc Kinh không nhân nhượng nữa, và hàng nghìn người trẻ 

tuổi đã bị tàn sát chỉ trong một đêm, bất chấp sự có mặt của truyền 

thông quốc tế khi đó. Bắn giết xong, nhà cầm quyền cho rắc vôi bột, 

phun nước, làm sạch quảng trường. Phong trào phản kháng ở Trung 

Quốc bị đẩy lùi tới gần hai thập kỷ. Phong trào sinh viên thất bại và 

không phục hồi được.  

Do đó, bạn hãy nhớ: Mưu sự đại thừa, hành sự tiểu thừa. Nghĩ 

lớn nhưng phải bắt đầu từ những việc nhỏ và làm tốt từng việc nhỏ, 

tuyên bố chiến thắng ngay khi có thể.  
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CHƯƠNG III 

 

“TÔI ĐƯỢC GÌ TRONG CHUYỆN NÀY?” 

 

 

Phải xác định được một đích đến chung cho tất cả mọi người: Bạn 

muốn Việt Nam và bạn như thế nào trong 5, 10, 20 năm tới? Đất 

nước Việt Nam của 5, 10 hay 20 năm tới có gì  đáng sống hơn bây 

giờ, có gì đáng để chúng ta đấu tranh cho nó lúc này?  

 

 

Đây chính là khía cạnh “nghĩ lớn” trong chuyện “mưu sự đại 

thừa, hành sự tiểu thừa” hay là nghĩ lớn nhưng phải bắt đầu từ việc 

nhỏ và làm tốt từng việc nhỏ.  

Trong việc vận động và thu hút quần chúng cho công cuộc đấu 

tranh chống độc tài, bạn sẽ phải gặp rất nhiều người, thuộc đủ mọi 

tầng lớp trong xã hội. Và chắc chắn, bất kỳ người dân nào, cho dù 

yêu quý và tin tưởng bạn đến đâu, cũng có lúc đặt một câu hỏi – 

ngấm ngầm hoặc công khai với bạn. Câu hỏi ấy là: Tôi được gì trong 

chuyện này? 

Không chỉ là được gì trong chuyện dấn thân đấu tranh theo 

bạn, mà còn hơn thế: Được gì trong tương lai, khi cuộc đấu tranh đã 

kết thúc? 

Cho nên, trong khi đang cố gắng làm tốt những việc nhỏ, bạn 

cũng đừng quên là ngay từ đầu, bạn đã phải xác định một đích đến 
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chung cho tất cả mọi người, trong đó có bạn nhưng không thể chỉ 

một mình bạn. Trong kinh doanh, đích đến ấy được gọi là “tầm nhìn” 

hay “viễn kiến” của công ty và người ta dùng nó để thu hút nhân tài 

về cho công ty.  

Trong đấu tranh chống độc tài cũng vậy. Những cá nhân, tổ 

chức lãnh đạo cần xây dựng một tầm nhìn, và nó phải rất hấp dẫn, nó 

phải tầm nhìn chung của càng nhiều người càng tốt, mới có thể thu 

hút họ vào công cuộc chung.  

Tầm nhìn hấp dẫn 

Người cộng sản ngày xưa vận động quần chúng đi làm cách 

mạng đã đưa ra tầm nhìn như thế nào nhỉ, bạn nhớ không? Độc lập 

dân tộc, xã hội bình đẳng không giai cấp, không còn cảnh người bóc 

lột người, nam nữ bình quyền, người cày có ruộng, ai ai cũng được 

học hành. Nhiều lắm và hấp dẫn lắm, nhất là với một dân tộc hết làm 

nô lệ cho thực dân Pháp lại bị phát xít Nhật đô hộ, 90% dân số làm 

nông, 90% dân số mù chữ, một nửa dân số (phụ nữ) đã luôn phải 

sống trong những ràng buộc của chế độ phong kiến.  

Cứ cho là đảng Cộng sản đã cho toàn dân tộc ăn bánh vẽ, 

nhưng dù sao cũng phải thừa nhận, họ đã vẽ quá khéo, cái bánh quá 

ngon và ra lò đúng thời điểm. 

Bây giờ, bạn đấu tranh chống độc tài cộng sản (và độc tài nói 

chung, chừng nào đất nước còn độc tài). Tầm nhìn mà bạn vạch ra 

cho người dân – những người có thể đi theo bạn, dấn thân cùng bạn 

trong cuộc tranh đấu, hoặc ủng hộ bạn về tinh thần, vật chất – là gì? 

Đó phải là hình dung về một xã hội mà đảng Cộng sản đã không xây 

dựng nổi cho người dân Việt Nam. Trong xã hội tương lai ấy, ai 

cũng được hạnh phúc hơn, kể cả công an, quân đội, và những người 

hiện nay đang ủng hộ chế độ cộng sản, làm nên những cái nguồn cho 

quyền lực chính trị của đảng.  
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Quá tải trong bệnh viện.  

Ảnh: Hà Nội Mới. 

 
Chồng chết ở trại tạm giam, vợ đem 

quan tài diễu phố, 03/8/2015. Ảnh: Gia 

đình & Xã hội. 

 
Phóng viên tác nghiệp bị công an vừa 

đánh vừa chửi, 23/9/2016. Ảnh cắt từ clip. 

 
Không tiền thuê xe, bó chiếu chở xác 

em về, 12/9/2016. 

(Ảnh: Otofun) 

 
Dân oan vạ vật biểu tình tại Sài Gòn, 

16/3/2012. 

 
Đánh cá xa bờ, ngư dân bị tàu Trung 

Quốc bắt và làm nhục. 
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Ta thử hình dung xã hội đó sẽ như thế nào? Ở đó: 

- Nông dân không bị cướp đất nữa. Việc lấy đất nông nghiệp 

cho mục tiêu phát triển sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở thỏa 

thuận tự do, tự nguyện và có đầy đủ thông tin giữa các bên, 

trong đó có nông dân. 

- Dân oan không còn bị oan nữa: Các vụ tranh chấp đất đai 

được giải quyết ổn thỏa. 

- Học sinh được đi học miễn phí bậc tiểu học. 

- Sinh viên không bị bắt buộc phải học triết học Mác-Lê, tư 

tưởng Hồ Chí Minh nữa. Giáo dục được tự do, phi chính trị 

hóa. 

- Nghệ thuật được tự do, phi chính trị hóa. 

- Phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục được cải thiện.  

- Môi trường không bị ô nhiễm nữa. 

- Thực phẩm, nguồn nước không còn bị bẩn, nhiễm độc nữa. 

- Tai nạn giao thông giảm hẳn, chất lượng đường xá tốt hơn. 

- Hệ thống hành chính tốt hơn, minh bạch, hiệu quả và thân 

thiện hơn. 

- Công an, cảnh sát lịch sự, văn minh, không hống hách như 

bố dân, không lạm quyền ức hiếp dân nữa. 

- Mọi người dân đều có thể tự do ra báo, mở đài, viết sách, 

viết blog, đi biểu tình, và thoải mái chỉ trích chính quyền mà 

không lo bị đưa lên phường. 

- Bất bình đẳng được giảm tương đối: Người giàu vẫn có thể 

giàu, nhưng xã hội đều biết nguồn thu nhập của họ đến từ 

đâu và có thể yên tâm rằng đó là nguồn thu nhập chính đáng.  

- Bất kỳ ai có năng lực cũng đều được tưởng thưởng xứng 

đáng.  

- Bất kỳ ai làm việc chăm chỉ cũng đều được tưởng thưởng 

xứng đáng.  

- Người yếu thế (tàn tật, neo đơn) được bảo vệ.  
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- Về đối ngoại, nhà nước độc lập, bình đẳng với các quốc gia 

khác, không tỏ ra hèn yếu, nhu nhược trước bất kỳ nước nào, 

nhất là Trung Quốc.  

- v.v. 

Như vậy, bạn có thể thấy: Phải xác định được một tầm nhìn đủ 

hấp dẫn với nhiều thành phần trong xã hội, càng nhiều càng tốt, nhất 

là những thành phần có ảnh hưởng lớn đến phần còn lại, ví dụ như 

doanh nhân.  

Mà để làm được như vậy thì dứt khoát những nhà hoạt động, 

những người đấu tranh như bạn phải rất hiểu thực trạng xã hội, rất 

hiểu hoàn cảnh nước mình. Nói một cách văn chương, các bạn phải 

lắng nghe người dân, cảm thông với tình cảnh của họ, thấu hiểu 

những nhu cầu, nguyện vọng của họ, các bạn phải nhìn ra các vấn đề 

của đất nước. Và đó là lý do bạn phải là người Việt Nam sống ở Việt 

Nam, để có thể cảm nhận và thấu hiểu. 

Nhà truyền giáo 

Đã xác định được tầm nhìn rồi, bây giờ việc bạn cần làm là 

phổ biến tầm nhìn ấy đến người dân, và trong quá trình làm công 

việc của “nhà truyền giáo” này, bạn phải thực sự sống với một niềm 

tin mãnh liệt vào tầm nhìn ấy, tin rằng nó tốt đẹp và Việt Nam phải 

có nó.  

Muốn vậy, bạn phải… làm gương. Bạn phải thực sự sống với 

tầm nhìn ấy, sống trong tầm nhìn ấy. Gandhi bảo: “Bạn phải là sự 

thay đổi mà bạn muốn có” (“You must be the change you want to”).  

Nói cách khác, bạn phải xây dựng hình ảnh của bạn và cả 

phong trào dân chủ như hình ảnh về xã hội mà người dân muốn thấy 

trong tương lai. Và đó là nội dung của chương tiếp theo, tập trung 

vào việc xây dựng hình ảnh.  
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Ở tất cả các nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những 

nước mà chất lượng sống của dân chúng còn thấp (như 

Việt Nam), hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến những 

vấn đề mà họ cảm thấy có liên quan trực tiếp đến họ, như 

lương thực, thực phẩm, y tế, giáo dục, giao thông, an sinh 

xã hội. Trong khi đó, điều quan trọng trong đấu tranh phi 

bạo lực là: Vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có chính là số 

lượng.  

Do đó, nếu muốn thành công, bạn phải tìm ra một 

hoặc một số vấn đề mà đông đảo dân chúng có thể dễ 

dàng đóng góp công sức, điều gì đó mà người ta khó lòng 

từ chối tham gia, nếu họ được truyền cảm hứng và thúc 

giục.  

Đây là việc rất quan trọng, cho nên nhà hoạt động 

muốn thay đổi xã hội phải thật sự quan sát, tìm hiểu, suy 

nghĩ và sáng tạo để xác định được những vấn đề ấy. 



 

PHẠM ĐOAN TRANG  35 

 

 

 

CHƯƠNG IV 

 

“TỐT GỖ, TỐT CẢ NƯỚC SƠN” 

 

 

Phải xây dựng được một hình ảnh tích cực để lôi cuốn mọi người. 

Luôn bảo vệ, duy trì hình ảnh ấy một cách thống nhất.  

 

  

Không phải lời dạy nào của tiền nhân cũng đúng. Các cụ nhà 

ta dạy: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ý là nội dung quý hơn hình thức. 

Câu ấy, đặt trong thời đại này thì sai bét, vì rõ ràng cả hai thứ đều 

quan trọng như nhau và cần thiết như nhau. Trong nhiều trường hợp, 

hình thức, cách thể hiện – tức là nước sơn – còn quan trọng hơn cả 

nội dung – tức gỗ. 

Trong hoạt động chính trị nói chung và đấu tranh chống độc 

tài nói riêng, hình thức, hay cái mà bạn thể hiện ra bên ngoài cho 

quần chúng thấy, đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Muốn thành công, 

bạn không thể chỉ tập trung vào nội dung (ai, cái gì, làm gì) mà quên 

đi hình thức (như thế nào). Nhiều khi, cùng một công việc, bạn làm 

thì hỏng, nhưng người khác lại thành công, bởi họ biết rõ cái quan 

trọng là “làm như thế nào”.  

Đừng bao giờ nghĩ: “Hình thức không quan trọng; xây dựng 

hình ảnh là trò vẽ vời”, “Không thể nào đòi hỏi mọi cá nhân trong 

phong trào dân chủ đều giống nhau”. Nếu còn tư duy như vậy, bạn 
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còn thất bại. Các cá nhân đấu tranh trong phong trào dân chủ có thể 

khác biệt nhau nhưng cách thức họ thể hiện ra bên ngoài như một 

thành phần của phong trào thì phải thống nhất (và tích cực). 

Dân chủ, tự do đẹp lắm! 

Hình ảnh mà bạn xây dựng cho cá nhân bạn, cho tổ chức của 

bạn, hay rộng hơn nữa, cho phong trào dân chủ-nhân quyền ở Việt 

Nam, nên là hình ảnh mang tính tích cực, nghĩa là nó có những tính 

chất tích cực: xinh đẹp, vui vẻ, hài hước, thông minh, ôn hòa, đầy 

yêu thương, nhân hậu, thành đạt. Đặc biệt là sự hài hước – cá nhân 

người viết cho rằng những gì hài hước sẽ được người ta nhớ rất lâu.  

Hình ảnh đó không nên mang nét tiêu cực: xấu, buồn thảm, 

khô cứng, ngu dốt, hiếu chiến, bạo lực, bất mãn, hằn học, thất bại. 

Và bạn chú ý, hình ảnh tích cực mà bạn tạo dựng nên đó, bạn 

phải thể hiện nó thống nhất mọi lúc, mọi nơi, trên mạng cũng như 

ngoài đời, vào những lúc đương đầu với lực lượng công quyền trấn 

áp bạn cũng như những giây phút bạn đứng trong đoàn biểu tình, hay 

trong các bài viết, các status, các comment facebook của bạn.  

Đến đây, chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết của Charles Tilly 

(1929-2008), một trong những nhà khoa học chính trị hàng đầu 

nghiên cứu về phong trào xã hội – những phong trào đấu tranh của 

người dân nhằm thay đổi xã hội.  

Trong lý thuyết của mình, Charles Tilly cho rằng có ba yếu tố 

tạo nên một phong trào xã hội:  

 Thứ nhất là một chiến dịch vận động (campaign). Đó là một 

hoạt động có tổ chức, kéo dài, nhằm đưa các yêu sách tập thể đến đối 

tượng cần tác động để thay đổi, ví dụ chính quyền. 

 Thứ hai là các tiết mục để hoạt động (repertoire): Đó là một 

loạt hình thức hoạt động chính trị được sử dụng kết hợp, như thành 
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lập tổ chức, hội thảo, cafe gặp gỡ, kiến nghị, ra tuyên bố, cầu nguyện 

tập thể, tuần hành, biểu tình, làm truyền thông, phát tờ rơi v.v. Có rất 

nhiều hoạt động như vậy. Tất cả đều phải nhằm truyền tải thông điệp 

đến đối tượng cần tác động, và công chúng. 

Thứ ba là sự thể hiện nhất quán trước công chúng bốn đặc 

điểm, mà Charles Tilly gọi tắt là WUNC – ghép bốn chữ cái đầu bốn 

từ tiếng Anh: 

• W: chính đáng, xứng đáng (worthiness) 

• U: đoàn kết (unity) 

• N: số lượng (number) 

• C: dấn thân, cam kết tham gia (commitment) 
 

Có nghĩa là gì? Theo Charles Tilly, những người làm phong 

trào xã hội phải thể hiện cho công chúng thấy rằng: 
 

• Về đạo đức, họ tốt, xứng đáng; sự nghiệp đấu tranh của họ 

là chính đáng; 

• Về kỷ luật, họ đoàn kết; 

• Về số lượng, họ mạnh, vì họ đông đảo; 

• Về tinh thần, họ dấn thân, cam kết tham gia. 
 

Ngược lại, nếu những người làm phong trào xã hội thất bại 

trong việc thể hiện bốn yếu tốt trên cho công chúng thì sao? Đơn 

giản là công chúng sẽ nghĩ rằng: 
 

• Nếu không xứng đáng, chứng tỏ họ là người xấu. 

• Nếu không đoàn kết, chứng tỏ họ không mạnh. Vừa là 

người xấu, vừa không mạnh, chứng tỏ: Hoặc họ chỉ là nạn 

nhân, hoặc là một lũ hề. 

• Nếu không đông đảo, chứng tỏ họ không được đông người 

ủng hộ, không có tính chính danh. 

• Nếu không cam kết, dấn thân, họ sẽ không đi đến cùng. 
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Các bạn có thể thấy: Như vậy, đối với những người tiến hành 

một phong trào xã hội, làm gì (chiến dịch vận động, các tiết mục đi 

kèm) là rất quan trọng, và làm như thế nào cũng quan trọng không 

kém. Làm như thế nào – tức là phải thể hiện bốn đặc điểm WUNC 

như liệt kê ở trên.  

Sự thể hiện nhất quán bốn đặc điểm đó có liên quan đến vấn 

đề tính chính danh mà chúng ta đã bàn ở Chương I. Nói cách khác, 

người hoạt động phải thể hiện được WUNC để thu hút quần chúng, 

tạo ra và củng cố niềm tin của quần chúng vào phong trào.  

Áp dụng lý thuyết của Charles Tilly vào thực tế, chúng ta có 

thể phân tích được một số phong trào xã hội ở Việt Nam, ví dụ 

phong trào dân oan, còn thiếu điều gì. Chúng ta cũng có thể hiểu 

được ngay tại sao an ninh và dư luận viên phải tốn nhiều công sức 

đến thế cho việc viết bài đánh phá, bôi nhọ các phong trào xã hội cổ 

súy cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, và công kích toàn bộ 

phong trào dân chủ nói chung.  

Không rõ an ninh và các dư luận viên có nghiên cứu lý thuyết của 

Charles Tilly không, nhưng cứ cho là không, thì một cách vô tình, 

những gì bọn họ viết, lập luận, đều nhằm vào phá hủy bốn đặc điểm 

WUNC của phong trào dân chủ. Ví dụ như sau: 

➢ “Đấu tranh dân chủ gì chúng nó, toàn một lũ dân chủ cuội, 

ăn bám xã hội, mượn danh chống cộng để kiếm chút bơ thừa 

sữa cặn của ngoại bang, cờ vàng lưu vong”: Đây là lập luận 

nhằm triệt hạ tính chính đáng của hoạt động đấu tranh vì dân 

chủ-nhân quyền (W). 

➢ “Bọn dân chủ cắn xé nhau như chó với mèo”: Đây là lập 

luận nhằm chứng tỏ những người hoạt động không đoàn kết 

(U). 

➢ “Quanh đi quẩn lại, lần nào biểu tình cũng chỉ chừng ấy 

gương mặt cũ rích, những luận điệu cũ rích”: Đây là lập luận 
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đánh vào vấn đề số lượng của phong trào dân chủ, không 

đông đảo, chứng tỏ không được lòng dân (N). 

➢ “Suy cho cùng cũng toàn là một lũ anh hùng bàn phím, thấy 

xe công an đến là chạy như vịt, vào đồn là nhận tội hết”: Đây 

là lập luận nhằm nhấn mạnh rằng những người hoạt động 

nhân quyền không đủ ý chí dấn thân (C). 

Vậy, kết luận là: Bạn nhớ nhé, phải xây dựng hình ảnh tích 

cực. Làm sao để công chúng thấy rằng dân chủ, tự do, nhân quyền – 

những giá trị mà bạn theo đuổi – đẹp đẽ lắm, và ngược lại, độc tài 

đảng trị là xấu xa lắm. Người đấu tranh cho dân chủ, tự do, bảo vệ 

nhân quyền, là đẹp lắm, và kẻ ủng hộ độc tài là xấu lắm. 

* * * 

Nhà hoạt động nhân 

quyền Thúy Nga đem đến 

cho chúng ta một ví dụ 

tuyệt vời về việc có ý thức 

xây dựng, cải thiện và bảo 

vệ hình ảnh. Ban đầu khi 

mới tham gia hoạt động 

nhân quyền, do ăn mặc 

xuềnh xoàng, hành xử và dùng ngôn từ bỗ bã, sẵn sàng văng tục khi 

đối diện công an, chị không gây được thiện cảm với nhiều người, bị 

đánh giá là “ít học”, “văn hóa thấp”. Dư luận viên và an ninh cũng 

liên tục đánh vào nhược điểm đó của chị, “nhân tiện” chửi chung cả 

phong trào dân chủ Việt Nam. 

Tuy thế, kể từ cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội (tháng 

4/2015), người ta đã thấy một Thúy Nga khác hẳn, khi chị xuất hiện 

trong tà áo dài màu xanh, không chửi bới và luôn giữ nụ cười trên môi, 
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kể cả khi bị công an trấn áp bằng cách cưỡng chế, khiêng lên xe buýt. 

Bức ảnh “nụ cười Thúy Nga” là một trong những bức ảnh đẹp nhất của 

chị và của phong trào cây xanh năm 2015 tại Hà Nội. 

Sau đó, chị tiếp tục thể hiện là một người rất cầu thị, cầu tiến, 

ham học hỏi, bên cạnh việc vẫn kiên cường trong đấu tranh. Chị tự 

học tiếng Anh. Chị chịu khó trang điểm và chăm chút hình thức hơn. 

Chị lắng nghe góp ý của bạn bè, người thân nhiều hơn và luôn tránh 

xa mọi cuộc tranh cãi, đôi co trên mạng. 

Tiếc là hình ảnh của Thúy Nga cải thiện chưa được bao lâu 

thì chị đã bị công an bắt khi chỉ còn sáu ngày là đến tết nguyên đán 

Đinh Dậu (ngày 21/01/2017). Tuy nhiên, ai cũng nhận thấy gương 

mặt bình thản mà uy nghi của chị giữa hàng chục công an áo xanh 

lét đang xúm xít quanh chị, một an ninh thường phục còn đội mũ 

bảo hiểm (khi không hề ngồi trên xe máy), bẻ tay chị. Bức ảnh làm 

nổi bật cái dũng của người phụ nữ kiên cường, một mình đứng 

trước những viên an ninh đông áp đảo về số lượng. Và nó cũng 

làm nổi bật chính nghĩa của người đấu tranh vì dân chủ-nhân 

quyền trước cái phi nghĩa của một lực lượng luôn chỉ tìm cách bắt 

bớ, đàn áp, phá hoại công cuộc dân chủ hóa đất nước.  
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Ngày 25/7/2017, Thúy Nga ra tòa. Một lần nữa hình ảnh của 

chị trước tòa làm mọi người phải sửng sốt vì chị quá đẹp và quá bất 

khuất, tương phản với đám công an với vẻ mặt vô cảm đứng bao 

quanh. 

Thúy Nga đã xây dựng cho chị và cho phong trào dân chủ 

những hình ảnh rất tích cực; việc còn lại là những người đấu tranh 

khác – như bạn – phải tham gia duy trì, phổ biến và giữ gìn hình ảnh 

ấy. 

Thống nhất thông điệp 

Đến đây có thể bạn sẽ hỏi: Rồi, xác định được tôi muốn hình 

ảnh tôi và tổ chức của tôi là thân thiện, ôn hòa, tự do rồi, bây giờ làm 

sao tôi bắt tay vào xây dựng hình ảnh ấy trong mắt công luận? Tôi 

đâu có tiền mua quảng cáo, làm phim, viết sách tự ca ngợi mình đâu, 

vậy phải làm sao? 

Câu trả lời là: Đơn giản, bạn hãy nghĩ bạn, hoặc tổ chức của 

bạn, là như thế đi (thân thiện, ôn hòa, tự do), rồi thể hiện thống nhất 

hình ảnh đó ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. Tất 

cả những gì bạn và tổ chức của bạn nói, viết, làm đều làm toát lên 

hình ảnh mà các bạn muốn xây dựng. Hãy coi hình ảnh đó như một 

thông điệp ngầm mà bạn muốn truyền tải đến cộng đồng; nó phải 

thống nhất. 

Nếu các bạn là một tổ chức môi trường thì tất cả các thành 

viên đều phải thể hiện tình yêu và trân quý đối với thiên nhiên, môi 

trường. Mọi lời nói, hành vi, cử chỉ, việc làm đi ngược lại với hình 

ảnh đó phải bị loại bỏ. Không ai vứt rác ra đường, dù chỉ là một cái 

tăm, đầu mẩu thuốc lá hay miếng giấy kẹo. Các hành động phá hoại, 

làm tổn hại môi trường bị nghiêm cấm, chẳng hạn, tuyệt đối không 

nổ mìn phá núi, buôn gỗ lậu, mặc áo lông thú, uống rượu thuốc ngâm 

động vật.  
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 Nếu các bạn là một tổ chức đấu tranh cho dân chủ, thì tất cả 

thành viên đều phải thể hiện tinh thần tôn trọng sự khác biệt và đa 

nguyên, tôn trọng sự minh bạch, bình đẳng về nhân quyền. Từng lời 

nói, từng bài viết, thậm chí từng câu comment, cú nhấp chuột “like” 

hay “share” của mỗi thành viên đều phải cho người ngoài thấy họ là 

người cổ súy dân chủ. Chẳng hạn, bạn không được có những phát 

ngôn sùng bái cá nhân – dù cho đó là người lãnh đạo tổ chức của 

bạn.  

Nếu là thành viên của một tổ chức nhân quyền, bạn không 

được kỳ thị, phân biệt đối xử. Không được sỉ nhục người khác, 

không được hạ thấp nhân phẩm của họ, bởi vì tôn trọng nhân quyền 

và bình đẳng về nhân quyền đòi hỏi bạn phải đối xử với tất cả mọi 

người một cách trân trọng như nhau. Bên cạnh đó, bạn phải có sự 

cảm thông, bảo vệ các nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền, đồng 

thời, chống vi phạm nhân quyền. 

Nếu các bạn xây dựng một phong trào thanh niên và hình ảnh 

bạn muốn có là những người trẻ tuổi vui vẻ, yêu đời, thì đừng để 

thành viên nào trong số các bạn viết những status, comment rầu rĩ, u 

sầu trên Facebook. Logo, hình chân dung, trang phục của các bạn, 

những clip mà các bạn quay, những bài hát điệu nhảy các bạn biểu 

diễn, đều phải làm toát lên tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu cuộc sống. 

Sự thống nhất về thông điệp không chỉ là giữa các cá nhân với 

nhau, cá nhân với tổ chức, mà còn phải là sự thống nhất theo thời 

gian. Giả sử, chiến dịch 258 đặt mục tiêu cao nhất là ngăn, không để 

một nhà nước vi phạm nhân quyền như CHXHCN Việt Nam trở 

thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì những 

người làm chiến dịch phải thể hiện rõ ràng quan điểm đó ngay từ 

đầu, trong suốt chiến dịch, cũng như đoạn cuối chiến dịch. Họ phải 

chuẩn bị tinh thần cho hai kịch bản: 1. Việt Nam bị loại; 2. Việt Nam 

được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. 
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Trên thực tế, Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng 

Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Lúc ấy, thông 

điệp của những người thực hiện chiến dịch 258 không nên là chúc 

mừng, ủng hộ Chính phủ Việt Nam gia nhập Hội đồng này, vì điều 

đó mâu thuẫn với quan điểm ban đầu của họ và làm rối thông điệp. 

Họ cần có các phản ứng khác, cũng rất rõ ràng, ví dụ như tiếp tục 

phản đối, hoặc chấp nhận nhưng tuyên bố sẽ tăng cường giám sát 

Nhà nước Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ 2014-2016. 

Tóm lại, phải thống nhất thông điệp mà bạn truyền tải đến 

cộng đồng, mọi lúc mọi nơi. 

Q&A - những câu hỏi thường gặp 

Q: Liên quan tới thông điệp, trong trường hợp có những mâu 

thuẫn trong tổ chức thì sao, không lẽ phải giấu kín, vì sự thống nhất 

thông điệp? 

A: Đúng như vậy. Nhưng xin lưu ý bạn, chúng ta đang nói về 

việc xây dựng hình ảnh của cá nhân, tổ chức hay phong trào, mà 

muốn thế thì hình ảnh thể hiện ra bên ngoài phải thống nhất. Trong 

nội bộ thì các bạn có thể thoải mái trao đổi, tranh luận để giải quyết 

mâu thuẫn; nhưng với công chúng, đừng để họ thấy những thông 

điệp khác nhau phát ra từ bạn hay tổ chức của bạn. 

Việc xây dựng hình ảnh không hề mâu thuẫn, không hề loại 

trừ việc bạn phải hoàn thiện bản thân mình và tổ chức của mình.  

Q: Chúng tôi là một tổ chức bảo vệ nhân quyền. Hình ảnh 

chúng tôi muốn xây dựng là sự đẹp đẽ, tươi sáng, mạnh mẽ, cao cả. 

Vậy nếu tôi bị công an đàn áp, đánh chảy máu đầu, bị côn đồ quăng 

mắm tôm vào nhà, tôi có thể chụp hình cái đầu máu hay sân nhà đầy 

mắm tôm, rồi đăng ảnh lên mạng không? Tôi có thể chửi an ninh, 

côn đồ không? 
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A: Nếu hình ảnh các bạn muốn xây dựng là sự đẹp đẽ, tươi 

sáng, mạnh mẽ, cao cả của những người bảo vệ nhân quyền, chuyên 

bảo vệ người khác, thì nói chung là không nên thể hiện mình như nạn 

nhân, yếu ớt và bị đàn áp. Tuy nhiên, cũng có thể xem xét từng 

trường hợp cụ thể. Nếu bạn thấy việc đăng ảnh hay clip tố cáo 

chuyện mình bị đàn áp là một việc cần thiết phải làm trong một 

trường hợp nào đó – ví dụ để tự vệ – thì có thể đăng tải nó nhân danh 

tổ chức hoặc cá nhân. Nhưng cần cân nhắc kỹ càng và không nên 

lạm dụng, nhất là nếu việc đó làm tổn hại đến hình ảnh mang tính 

thông điệp của bạn và tổ chức. 

 

Nhóm Green Trees (Cây Xanh) trong một chương trình 

 âm nhạc cuối năm, ngày 14/01/2016. 

Q: Chúng tôi muốn thể hiện mình như một tổ chức chính trị 

theo đuổi đường lối phi bạo lực, ôn hòa, có học. Tuy nhiên, nhiều 

thành viên của chúng tôi lại có hạn chế về học vấn, tính tình nóng 

nảy và khó kiềm chế, thì sao? 

A: Như vậy bạn nên xem xét hai điều. Hoặc là chọn một hình 

ảnh khác để xây dựng, ví dụ “chúng tôi là những người dân bình 

thường, xuất thân nghèo khổ, chính vì thế chúng tôi gắn bó với 
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những thành phần thấp cổ bé họng trong xã hội”. Hoặc là, nếu vẫn 

muốn tạo hình ảnh ôn hòa, có học, thì phát triển đội ngũ, tìm kiếm 

những người ôn hòa, có học, đồng thời nâng cao năng lực cho những 

thành viên hiện có. 

Suy cho cùng, hình ảnh mà bạn xây dựng cũng cần gần gũi với 

nội dung thực chất của bạn. Nước sơn tốt nhưng gỗ cũng phải tốt. 

Nếu bạn nhất định muốn tạo hình ảnh tích cực trong khi nội dung 

không được tích cực như thế, bạn sẽ rơi vào tình trạng “mặc chiếc áo 

quá rộng so với người” hay là vào nhầm vai. Cố quá thì quá cố, bạn 

có nguy cơ thất bại. Vì vậy, hãy phấn đấu để nước sơn và gỗ đều 

cùng tốt. 

Xin nhắc lại: Việc xây dựng hình ảnh không hề mâu thuẫn, 

không hề loại trừ việc bạn phải hoàn thiện bản thân mình và tổ chức 

của mình.  

Q: Chúng tôi tổ chức một phong trào xã hội nhằm bảo vệ môi 

trường. Chúng tôi chọn hình ảnh thể hiện là thân thiện với môi 

trường, yêu thiên nhiên, yêu màu xanh, yêu hòa bình. Tuy nhiên, 

trong lúc tuần hành, lại có người mặc trang phục cờ đỏ, cờ vàng đến 

trà trộn vào chúng tôi, giương những khẩu hiệu có nội dung khác, 

thậm chí đốt pháo gây tiếng nổ và ném đá vào công an. Chúng tôi 

biết làm sao? 

A: Thông điệp của một tổ chức cần 

phải thống nhất, nếu có yếu tố nào làm 

tổn hại đến thông điệp đó thì lờ nó đi, 

nếu nó tệ quá thì thậm chí phải loại bỏ. 

Thành viên nào không gìn giữ hình ảnh 

tổ chức hay phong trào của bạn thì phải 

có biện pháp xử lý đối với họ, tùy quy 

định của tổ chức, phong trào.  

Còn nếu họ không phải là thành viên mà là người ngoài đến 
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tham gia, vô tình hay cố ý mà làm loãng thông điệp, thì các bạn cố 

gắng phân biệt mình với họ càng rõ càng tốt. Trong cuộc tuần hành, 

hãy cách ly họ ra hoặc tránh xa họ. Sau cuộc tuần hành, các bạn có 

thể ra tuyên bố nói rõ rằng những kẻ kích động bạo lực không phải là 

thành viên của phong trào của bạn. Hãy giữ khoảng cách, đừng để 

người ngoài đồng nhất các bạn với họ. 

Q: Tổ chức của chúng tôi có tới cả trăm thành viên, nhưng chỉ 

có mỗi người lãnh đạo là nổi bật. Người ngoài cứ có cảm giác như 

tất cả chúng tôi đều tụ lại xung quanh một cá nhân duy nhất, cá nhân 

ấy nổi tiếng, có phẩm chất lãnh tụ, tài ba, lôi cuốn v.v. còn gần 100 

thành viên còn lại thì mờ nhạt, chẳng ai biết đến. Điều đó có gì bất 

ổn không? Nếu tổ chức tập trung vào việc xây dựng hình ảnh một vài 

cá nhân thì có sao không? 

A: Bây giờ ta hãy cứ cho rằng nhân vật nổi tiếng nhất trong tổ 

chức của bạn và là đại diện cho tổ chức của bạn là một người có hình 

ảnh rất đẹp, có những phẩm chất tuyệt vời. Vậy thì sao? Đứng từ 

giác độ cả một phong trào đấu tranh (phong trào dân chủ), mỗi một 

cá nhân tốt đẹp đều tạo nên một sự đóng góp cực kỳ giá trị cho công 

cuộc chung. Tuy nhiên, nếu đứng từ giác độ tổ chức, cả một tập thể 

tập trung xung quanh một cá nhân nổi bật, lệ thuộc vào ông/bà ta, là 

điều không lành mạnh.  

Thứ nhất, nó hút hết mọi rủi ro về cá nhân đó, tạo nên một tử 

huyệt cho tổ chức: Kẻ đàn áp chỉ việc bắt hoặc giết đúng cá nhân đó, 

là tổ chức tan vỡ như rắn mất đầu. Ngoài ra, cá nhân đó cũng rất dễ 

bị tha hóa. Có khi chưa cần bị đàn áp, ông/bà ta dao động, lung lạc tư 

tưởng, hoặc phạm sai lầm chết người nào đó, là cả tổ chức cũng đổ 

theo luôn. Bạn có nhớ 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, chỉ vì chủ 

tướng (Tống Giang) dao động, mà đều thảm bại? 

Thứ hai, sự nổi bật về diện mạo (xinh đẹp) hay trí tuệ (uyên 

bác, mưu lược), sự dũng cảm, mạnh mẽ vô song… là những hình ảnh 
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tích cực và đáng khuyến khích – như chúng ta đã nói ở trên. Nhưng 

khi đẩy một số cá nhân xinh đẹp, tài năng, can đảm vượt xa người 

thường lên, chúng ta cần hết sức cẩn thận để không quên rằng trong 

đấu tranh phi bạo lực, vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có chính là số 

lượng, cho nên hãy luôn hướng tới, luôn tôn trọng và thu hút những 

người bình thường.  

Dũng cảm như Thúy Nga thì ai cũng khâm phục, nhưng noi 

gương Thúy Nga để hành động hệt như thế thì không mấy ai dám. 

Do đó, tôn vinh hình ảnh các cá nhân kiệt xuất với những phẩm chất 

nổi bật, nhưng chúng ta cũng cố gắng đừng làm cho công chúng cảm 

thấy các cá nhân ấy quá xa lạ và khó vươn tới. Và vì thế, khi xây 

dựng hình ảnh của một tổ chức, đừng tập trung toàn bộ vào chỉ một 

cá nhân nổi bật; hãy dàn công sức ấy ra cho vài cá nhân khác nhau và 

cho cả tổ chức, để công chúng thấy rằng đó là một tổ chức đoàn kết, 

vững mạnh, có nhiều người tài và mặt bằng chung về nhân sự là rất 

ổn. Bản thân kẻ đàn áp khi đó cũng không dễ triệt tiêu cả tổ chức chỉ 

bằng cách bắt bớ, sát hại một cá nhân. 

* * * 

 

 

 

Hình ảnh chính là tài sản của bạn. Hãy xây 

dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển nó. Hãy trân trọng 

hình ảnh mình, đừng để nó bị vấy bẩn. 
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CHƯƠNG V 

 

VÔ HIỆU HÓA SỰ ĐÀN ÁP 

 

 

Phải làm sao để cái giá mà kẻ đàn áp phải trả thật lớn, ít nhất là lớn 

hơn cái lợi mà chúng thu được.  

 

 

Ở xứ độc tài, khi tham gia đấu tranh thay đổi xã hội, hoặc ủng 

hộ những người đấu tranh, thì không tránh khỏi bị đàn áp ở mức độ 

này khác đâu. Bạn cứ tin là như vậy đi. Vấn đề là tìm cách giảm nhẹ 

thiệt hại của việc bị đàn áp, tiến tới vô hiệu hóa hành động đàn áp.  

Phơi trần âm mưu của kẻ đàn áp 

Bí quyết đầu tiên để giảm thiệt hại của việc bị đàn áp là bạn dự 

báo trước và bóc trần các âm mưu của lực lượng sẽ đàn áp bạn, công 

bố những âm mưu đó trên mạng và trên mọi phương tiện truyền 

thông khác bạn có. Điều này có hai tác dụng: 

Một là, những kẻ đàn áp bạn – tức an ninh – sẽ thấy những 

đòn chúng định giáng xuống bạn đều đã bị bạn biết trước hết và 

chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, yếu tố bất ngờ không còn nữa. Như thế, 

có thể chúng sẽ phải tìm biện pháp khác đối với bạn. 

Hai là, nếu chúng vẫn đàn áp bạn, thì dù gì đi nữa, việc chuẩn 

bị tâm lý sẵn sàng từ trước cũng giúp bạn giảm nhẹ sự tổn thương, ít 
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nhất về mặt tâm lý. Giống như khi gia đình có người cao tuổi bị bệnh 

nặng, ta xác định cụ “khó qua khỏi”, thì có thể đến khi cụ ra đi, ta sẽ 

bớt đau khổ hơn chút ít. 

Câu chuyện thứ nhất 

Năm 2014, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Lê Vương Các 

trở về Việt Nam sau một chuyến đi vận động quốc tế. Anh bị an ninh 

câu lưu suốt một ngày đêm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lúc thẩm 

vấn, một an ninh hỏi anh: 

- Anh nghĩ 5 năm nữa thì anh làm gì? 

Phạm Lê Vương Các mỉm cười: 

- Tôi nghĩ 5 năm nữa, vào giờ này, tôi đang ở trong tù.  

Các kể lại câu chuyện trên facebook cá nhân và cho biết, phía 

an ninh có vẻ bất ngờ với câu trả lời của anh. Một an ninh bảo: 

“Được, nếu anh không sợ tù thì cơ quan an ninh sẽ có biện pháp khác 

đối với anh”. 

Biện pháp khác là gì, ta chưa biết, nhưng điều chắc chắn là 

phía an ninh đã thấy Các chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho hình thức đàn 

áp khốc liệt nhất. Việc bỏ tù chẳng còn bất ngờ, nhà tù chẳng còn gì 

bí mật, chẳng có gì đáng sợ đối với anh nữa.  

Câu chuyện thứ hai 

Đầu năm 2011, Nhà nước CHXHCN Việt Nam chuẩn bị đưa 

TS. luật Cù Huy Hà Vũ ra tòa để xét xử tội “tuyên truyền chống nhà 

nước”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.  

Suốt một thời gian dài kể từ khi bị bắt (tháng 11/2010), giống 

như mọi tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam, ông Vũ bị biệt giam, 

không ai nghe tin tức gì từ ông. Nỗi ám ảnh về việc tù nhân nhận tội và 
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bị công an quay phim, đưa lên truyền hình cho cả nước xem, đã khiến 

ai cũng lo sợ ông Vũ có thể khuất phục và nhận tội, xin khoan hồng. 

Trong một bài viết, nhà giáo Phạm Toàn – đồng sáng lập trang 

Bauxite Việt Nam – nhận định rằng với tính cách của mình, ông Cù 

Huy Hà Vũ sẽ không nhận tội. Tuy nhiên, ông cũng viết thêm: “Tôi 

chỉ sợ bọn nó tiêm thuốc hoặc có tác động nào đấy làm cho cậu ấy 

(ông Vũ) ngớ ngẩn, mất trí đi mà nhận tội chăng”. 

Người không hiểu về đấu tranh phi bạo lực có thể chỉ trích nhà 

giáo Phạm Toàn “vẽ đường cho hươu chạy”. Nhưng thật ra dự đoán 

đó chính là một thủ thuật rất khôn ngoan của ông để chặn trước âm 

mưu hại TS. Cù Huy Hà Vũ. Chưa đọc tài liệu nào về đấu tranh phi 

bạo lực, nhưng bằng kinh nghiệm sống và sự nhạy cảm của một nhà 

văn, dịch giả, cây viết gạo cội, từ rất lâu ông đã biết rằng “với bọn 

này, phải phơi tất cả âm mưu của chúng nó lên, làm như mình biết 

hết ruột gan nó rồi ấy”. 

Câu chuyện thứ ba 

Trong nhiều vụ việc sau này, một số blogger cũng đã tung ra 

các bài viết dự báo kịch bản, mà thật ra là để khéo léo chặn trước, vô 

hiệu hóa hoặc giảm tác hại của những đòn trấn áp từ an ninh, cũng là 

để cộng đồng tỉnh táo, cảnh giác trước các âm mưu đàn áp.  

Ví dụ như trong vụ công an và quân đội phối hợp cướp đất của 

dân Đồng Tâm, facebooker Bùi Văn Thuận đã có một bài dự báo các 

kịch bản xảy ra. Ngay cả sau khi Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức 

Chung, tức Chung con, nguyên là tướng công an, đến “đối thoại” với 

bà con Đồng Tâm và ký cam kết không khởi tố, cũng đã có những 

facebooker chỉ ra khả năng Chung con lật kèo. (Thực tế diễn ra đúng 

là như thế, nên mọi người cũng không bỡ ngỡ, chỉ có các nịnh thần – 

đại biểu Quốc hội, nhà báo, facebooker nổi tiếng v.v. – nào đã trót ca 

ngợi ông tướng là bị hố nặng). 
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Tương tự, facebooker cũng chỉ ra những kịch bản của chính 

quyền và công an nhằm xử lý vụ Formosa (thảm họa môi trường biển 

miền Trung lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Việt Nam): đi 

đêm, đàm phán lén với Formosa, chấp nhận mức bồi thường rẻ mạt 

còn hơn là bị Formosa tố cáo bí mật này khác, song song với đó, gắn 

nhãn “gây rối” lên những người phản đối mức bồi thường đó, đàn áp 

biểu tình, và gia tăng bắt bớ để làm dân chúng phải im miệng. 

Tất cả những điều đó đã được vạch trần từ trước. Cũng có 

người chỉ trích các facebooker chỉ vạch ra âm mưu của công an mà 

không nêu giải pháp hóa giải. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng nhiều 

khi chỉ cần dư luận biết rõ các âm mưu đó là đã đủ làm công an và 

chính quyền gặp khó khăn khi thực hiện chúng. Như một sự “dằn 

mặt” trước vậy. 

* * * 

Làm tăng cái giá mà những kẻ đàn áp phải trả 

Mục tiêu của sự đàn áp luôn là dập tắt các hoạt động đối 

kháng và răn đe, gây sợ hãi để không có những hoạt động đối kháng 

tương tự trong tương lai. Chừng nào thấy cách làm này còn hiệu quả, 

lực lượng an ninh sẽ còn tiếp tục. 

Cách hóa giải chỉ có thể là làm tăng cái giá của sự đàn áp. Cụ 

thể như sau: 

1. Xây dựng hình ảnh cho những người bị bắt bớ, đàn áp 

Kinh nghiệm của những chiến sĩ tự do Otpor! là hãy làm cho 

những người bị bắt nổi tiếng, làm cho việc bị bắt trở thành thành tích.  

Khi việc đàn áp không tạo được sự sợ hãi cần thiết mà còn gây 

phản cảm cho kẻ đàn áp hoặc cộng điểm, phong thánh cho người bị 
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đàn áp, thì lực lượng an ninh đương nhiên sẽ phải cân nhắc rất kỹ 

việc ra tay đàn áp. 

Ở Serbia, những năm cuối cùng dưới thời độc tài Milosevic, 

Otpor! có sáng kiến in một ba loại áo phông cho thanh niên. Ba loại áo 

đều có logo của Otpor! hình nắm đấm cách điệu, nhưng có màu sắc 

khác nhau để thể hiện số lần người mặc bị cảnh sát bắt vào đồn. Trong 

vòng vài tuần, loại áo phông màu đen với hình nắm đấm trong vòng 

tròn trắng đã trở thành hàng “hot”, vì nó được tặng riêng cho thanh niên 

nào bị bắt từ 10 lần trở lên. Ai cũng thấy hãnh diện, vinh dự khi được 

mặc áo phông đen này. Hệt như được lên đai đen võ thuật vậy. 

Vì vậy, kinh nghiệm là xây dựng hình ảnh cho những người bị 

bắt bớ, đàn áp; ví dụ khắc họa chân dung họ như những con người 

can đảm, bất khuất, đầu đội trời chân đạp đất. Trong một xã hội mà 

đa số dân chúng quen chịu đựng, nhiều người chấp nhận sống nhạt 

như Việt Nam, hình ảnh đó có thể gợi cảm hứng rất tốt, và cũng 

khiến an ninh phải tính toán kỹ khi muốn công khai đàn áp ai đó. 

2. Bảo vệ, hỗ trợ những người bị bắt bớ, đàn áp 

Otpor! rất có ý thức bảo vệ những người đấu tranh, kể cả 

thành viên của họ lẫn những người không phải thành viên. Họ lập 

sẵn hồ sơ về tất cả các gương mặt đấu tranh, để khi bất kỳ ai bị bắt, 

những hồ sơ đó được tung ra ngay (riêng phần “nơi giam giữ” có thể 

bỏ trống, chờ điền sau), kèm thông cáo báo chí gửi các phương tiện 

truyền thông đại chúng. Điều đó giúp giới truyền thông trong nước 

và quốc tế dễ dàng đưa tin về vụ việc.  

Tất nhiên, ở Serbia thời Milosevic vẫn có 2-3 cơ quan báo đài 

độc lập chứ không như Việt Nam thời cộng sản. Tuy vậy, đổi lại, 

Việt Nam có Facebook, và mỗi facebooker đều có thể trở thành một 

cây viết, một nhà quay phim, nhà báo; mỗi trang facebook có thể là 

một tờ báo nhỏ. 
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Trong lúc người bị bắt ở trong đồn cảnh sát, Otpor! huy động 

hàng chục, hàng trăm người, nhất là thân nhân, bạn bè của người bị 

bắt, đứng trước cổng đồn gọi loa “hỏi thông tin”, gọi điện thoại vào 

đồn chất vấn cảnh sát “vì sao bắt người tốt”, “vì sao bắt đứa con trai 

tuyệt vời của tôi”. (Điều này cũng giống như câu chuyện “đòi người” 

của các nhà hoạt động ở Việt Nam). Và khi người bị bắt bước chân 

ra khỏi đồn, đám đông bên ngoài vỗ tay, tặng hoa, chụp ảnh, reo hò 

vang dội, phỏng vấn và quay phim tại chỗ, khiến người bị bắt cảm 

thấy không chỉ được an ủi mà còn được tôn vinh. 

Nếu nhà hoạt động bị bắt bỏ tù luôn, thì Otpor! huy động tài 

chính ủng hộ họ và gia đình họ. Tinh thần mà Otpor! theo đuổi trong 

việc vô hiệu hóa sự đàn áp là “không để bất kỳ ai bị bỏ rơi”. Điều đó 

khiến cho nhiều người can đảm và quyết tâm dấn thân hơn, bởi họ 

biết rằng nếu họ bị bắt, sẽ có cả một mạng lưới phía sau họ, hỗ trợ 

họ, chăm sóc và bảo vệ gia đình họ, cũng như đấu tranh để họ sớm 

được ra tù hay ít nhất cũng nổi tiếng; họ sẽ không phải đơn độc chiến 

đấu và âm thầm hy sinh trong sự quên lãng của xã hội. 

* * * 

Ngày 22/4/2015, một trong những 

gương mặt nổi bật của phong trào bảo vệ 

cây xanh ở Hà Nội – blogger Gió Lang 

Thang (tên thật Trịnh Anh Tuấn, SN 

1989) – bị an ninh hành hung, đánh chảy 

máu đầu và dập ngón tay. 

Lập tức, những người ủng hộ dân 

chủ cho Việt Nam ào ào gửi tiền về hỗ trợ 

anh; số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng chỉ trong một tuần, làm dư 

luận viên điên ruột, an ninh ngốt cả người. Tất nhiên chúng cũng có 
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biện pháp đối phó: Bịa ra kịch bản rằng các nhà hoạt động tự… gây 

thương tích cho mình để ăn vạ cộng đồng, xin tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, 

có muốn tuyên truyền thì cũng phải dựa ít nhiều trên nền tảng sự thật 

và lập luận logic, nên những lời nhảm nhí yếu ớt của chúng không 

lọt tai mấy ai. 

Ngày 29/6/2017, blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như 

Quỳnh) bị kết án 10 năm tù. Chỉ trong vòng vài ngày sau khi tòa 

tuyên án, người mẹ già và hai con nhỏ của chị đã nhận được ít nhất 

800 triệu đồng hỗ trợ, được gửi từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt có 

rất nhiều người Việt trong nước công khai gửi từ tài khoản ngân 

hàng của họ. Số tiền khổng lồ ấy không đơn thuần là tiền hỗ trợ nuôi 

hai cháu nhỏ, mà còn là sự ủng hộ, đồng tình với việc làm của Mẹ 

Nấm và tình thương mến đối với chị. Nó cũng làm ấm lòng những 

người đấu tranh; ít ra họ có thể tin rằng sự nghiệp họ đang theo đuổi 

là đúng đắn. Và tính chính danh của cái nhà nước đã bỏ tù Mẹ Nấm 

bị nghiêng ngả rõ rệt.   

Về phía an ninh và chính quyền, lại một lần nữa, chúng điên 

ruột vì ghen ghét, không thể chấp nhận “phản động” lại được yêu 

quý, ngưỡng mộ như thế.  

3. Bình thường hóa sự đàn áp 

Theo nguyên tắc này, người hoạt động nên cố gắng để không 

làm công chúng sợ bị đàn áp. 

“Bình thường hóa việc bị đàn áp” không có nghĩa là giấu kín, im 

bặt về việc mình bị đàn áp (điều này sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc tiếp 

theo) mà là đưa tin về nó một cách có ý thức, có tính toán. Cụ thể là 

phải cân nhắc từng hình ảnh, từng câu văn, từng từ ngữ, sao cho: 

- Không tạo cảm giác mình sợ hãi nhà cầm quyền và kẻ gây 

bạo lực; 

- Không tạo cảm giác mình đang ăn vạ, kể khổ;  
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- Không làm cho công luận, đặc biệt là những người ngoài 

phong trào đấu tranh, thấy khiếp sợ. 

Hãy cố gắng diễn đạt, thể hiện sao cho thông điệp mà bạn 

truyền tải đến công luận là: Đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền là việc 

tốt, những kẻ chống lại điều tốt ắt là kẻ xấu, cần phải bị lên án. Bạo 

lực cần phải bị xóa sổ trong mọi xã hội văn minh… Làm sao để công 

luận phẫn nộ vì cái xấu, đồng thời, có cảm tình với bạn, thương hoặc 

thông cảm với bạn, thay vì coi thường bạn hoặc khiếp sợ chuyện bị 

đàn áp. Muốn đạt được như vậy, một lần nữa, bạn phải gần gũi và 

hiểu những người dân xung quanh mình, hiểu tâm lý xã hội, thực 

trạng xã hội. 

Do vậy, bạn nên cân nhắc khi đưa hình ảnh mình trong tình 

trạng quá thê thảm. Bên cạnh đó, bạn cân nhắc cách diễn đạt, chẳng 

hạn những thông báo như sau: 

- S.O.S. Nhà cầm quyền cộng sản lại cho an ninh mật vụ bao 

vây và hành hung tôi. 

- Khẩn: Hiện nay an ninh mật vụ của tà quyền cộng sản đang 

rất đông xung quanh nhà tôi, không biết có chuyện gì. Mong 

mọi người quan tâm. 

Diễn đạt như vậy không sai, tuy nhiên chúng ta nên biết là đa số 

người dân Việt Nam thông thường không quen cách dùng từ “nhà cầm 

quyền cộng sản”, “tà quyền cộng sản”, “mật vụ”. Nếu bạn dùng các từ 

này sẽ tạo cho họ cảm giác xa lạ với bạn, dường như bạn đang ở đâu đó 

chứ không ở Việt Nam, hoặc là bạn thuộc về một cộng đồng biệt lập 

nào đó trên đất Việt Nam. Ngoài ra, thông báo nếu lặp đi lặp lại nhiều 

lần còn có thể làm người dân khiếp sợ: Hoạt động bảo vệ nhân quyền 

kiểu gì mà suốt ngày bị hành hung, bị bao vây “không biết có chuyện 

gì”. Thế thì ai mà dám bảo vệ nhân quyền nữa? 

Tóm lại, nếu có thể, bạn hãy cố để bình thường hóa hoạt động 

đấu tranh và cuộc sống của mình – đừng để nó trở thành xa lạ, tách 
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biệt với cộng đồng – và bình thường hóa sự đàn áp, không để công 

chúng sợ. 

4. Vạch mặt những kẻ đàn áp 

Song song với việc bình thường hóa hoạt động đấu tranh và cả 

sự đàn áp, bạn cũng rất cần phải bóc trần, làm xấu mặt những kẻ đàn 

áp, gây thiệt hại cho hình ảnh của chúng.  

Nói cách khác, bạn gìn giữ hình ảnh người bị đàn áp nhưng 

phải phơi trần những kẻ đàn áp và khiến chúng phải trả giá đắt bằng 

chính hình ảnh của chúng trước cộng đồng.  

Các nhà hoạt động trẻ tuổi trong phong trào Otpor! có sáng 

kiến dán những tờ poster in hình một viên cảnh sát nổi tiếng tàn bạo 

ở nhiều nơi trong thành phố hắn sinh sống, trên poster ghi rõ: “Đây 

là Ivan, một kẻ chuyên hành hạ người. Hãy gọi điện hỏi xem tại sao 

hắn đánh con cái chúng ta”, và kèm với đó là số điện thoại và địa chỉ 

nhà riêng của hắn. Poster này được dán cả ở tiệm làm đầu ưa thích 

của vợ Ivan, và trên các gốc cây ở ngôi trường mà con hắn học. Hiệu 

quả đến rất nhanh. Gia đình Ivan gần như bị cô lập, vợ hắn xấu hổ, 

còn ở trường thì không đứa trẻ nào muốn chơi với con cái hắn. Các 

bậc cha mẹ cũng không muốn con em mình chơi với con của một kẻ 

chuyên hành hạ, đánh đập những người trẻ. 

Không rõ viên cảnh sát đó có phải chịu hình thức kỷ luật nào 

từ cấp trên của hắn không, nhưng người ta đều thấy là kể từ đó, hắn 

có vẻ né tránh các cuộc tuần hành, biểu tình, và nếu buộc phải xuất 

hiện thì e dè hơn, không còn thấy hăng hái đánh đập mọi người như 

trước nữa.  

Chúng ta luôn có thể áp dụng cách này trong đấu tranh 

chống độc tài công an trị. Tất nhiên, để làm được điều đó, ta phải có 

được thật nhiều thông tin nhân thân về những viên an ninh, cảnh sát 

chuyên đi đàn áp và phá hoại xã hội dân sự. Ít nhất ta phải biết địa 
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chỉ nhà riêng hoặc cơ quan của chúng, số điện thoại liên lạc, hoàn 

cảnh gia đình, và hình chân dung.  

 

 

Sẽ rất tốt nếu xác định được thông tin nhân thân của người đàn ông mặc áo 

trắng trong hình này. Ông ta trà trộn trong đoàn người biểu tình  

ở Sài Gòn sáng 01/5/2016, giật khẩu hiệu rồi vò nát. 

Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo. 
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5. Luôn đặt kẻ đàn áp vào thế lưỡng nan 

Một điều rất thú vị của đấu tranh phản kháng phi bạo lực là nó 

giống như một trò chơi trí tuệ, ở đó, bạn và đối thủ đấu trí với nhau, 

và bạn phải luôn tìm mọi cách để đặt đối thủ của bạn – kẻ đàn áp bạn 

– vào thế lưỡng nan, chỉ có hai lựa chọn: Đàn áp cũng dở, không đàn 

áp cũng dở. Đàn áp dở nếu cái giá chúng phải trả quá đắt, và nếu 

chúng không đàn áp thì... bạn sẽ làm tới, phải không?  

Khi Mạng Lưới Blogger Việt Nam có ý định mang Tuyên bố 

258 đến Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, họ cần phải quyết định là 

có đưa tin về sự kiện trước khi nó xảy ra hay không. Cuối cùng, họ đã 

công bố trước, với một bản tin nói rằng: “Ngày mai, Mạng Lưới 

Blogger Việt Nam sẽ trao Tuyên bố 258 cho Đại sứ quán Thụy Điển”.  

Quyết định như vậy là do họ đã xác lập thế lưỡng nan mà họ 

“Tôi nghĩ cần có một cơ chế bảo vệ những người 

bảo vệ nhân quyền. Cơ chế đó gồm hai phần: 1. Xây dựng 

một hệ thống cảnh báo rủi ro nội bộ, để phân tích rủi ro và 

cảnh báo sớm giúp các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền. 

2. Tư vấn về pháp lý và truyền thông để giúp nhà hoạt động 

xử lý vấn đề mà họ đang phải đối mặt. 

 Ngoài ra, rất cần một sự hỗ trợ, điều trị về sức khỏe 

tâm thần cho những người bị sang chấn tâm lý như là hậu 

quả của sự đàn áp của an ninh. Không để cho họ cô đơn, 

không để họ có cảm giác bị bỏ rơi hoặc phải một mình giải 

quyết vấn đề”. 

(nhà hoạt động pháp lý Phạm Lê Vương Các) 
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đặt an ninh vào: Nếu đàn áp, an ninh sẽ rất mang tiếng, vì không lẽ 

đánh đập, bắt bớ một nhóm blogger chỉ vì họ đến Sứ quán đưa một 

văn bản? Nếu an ninh không đàn áp thì càng tốt, nhóm sẽ cứ theo 

đúng kế hoạch mà làm để trao Tuyên bố 258 tận tay Đại sứ quán.  

Trong vụ các tài xế nộp tiền lẻ khi đi qua trạm thu phí BOT 

Cai Lậy (tháng 8/2017), cánh tài xế đã khéo léo đặt công an vào thế 

lưỡng nạn: Trấn áp cũng dở (vì chẳng có cớ gì lại trấn áp một số 

người vì họ có hành vi trả tiền lẻ, trong khi đó dân chúng đang rất 

phẫn nộ với chính sách thu phí ở đây). Càng trấn áp thì càng làm lộ 

bộ mặt bóc lột nhân dân của chính quyền, và do đó càng làm giảm 

tính chính danh của nó. Còn nếu không trấn áp cũng dở vì các lái xe 

sẽ cứ tiếp tục làm tới. 

Tóm lại, bạn hãy nhớ: Luôn tìm cách đặt kẻ đàn áp mình vào 

thế lưỡng nan, đi đường nào cũng thiệt. 

* * * 

Vượt qua sự sợ hãi 

Loài người nói chung luôn có những nỗi sợ lớn, những ám ảnh 

lớn, như sợ chết, sợ đau. Mỗi con người nói riêng cũng đều có những 

nỗi sợ riêng. Tuy vậy, bạn cần biết là khi đương đầu với một nhà 

nước độc tài, thì hễ còn bất kỳ một nỗi sợ nào là bạn còn điểm yếu để 

kẻ thù lợi dụng. Do vậy, hãy cố tập luyện để vượt qua sự sợ hãi, kể 

cả những cái tưởng là nhỏ, như… sợ bẩn.  

Bạn nói: “Tôi chẳng sợ gì, đi tù cũng chẳng sợ. Nhưng chỉ cần 

1-2 ngày không tắm thôi là tôi thấy khó chịu, khó chịu thôi chứ 

không phải sợ”. Bạn nhầm rồi, đó thực chất là biểu hiện của nỗi sợ. 

Sợ bẩn. 

Bạn nói: “Tôi chẳng sợ gì cho tôi, nhưng ngặt cái là còn mẹ 
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già. Tôi đi tù bây giờ thì không ai lo cho mẹ”. Bạn nhầm rồi, đó thực 

chất là biểu hiện của nỗi sợ. Sợ bị bắt, sợ đi tù. Không còn gì khác.  

Có thể vượt qua sự sợ hãi không? Câu trả lời là có, với điều 

kiện phải luyện tập. Vượt qua được nỗi sợ lần này rồi thì ta sẽ mạnh 

mẽ thêm để vượt qua những nỗi sợ khác tiếp theo.  

Còn nhận định của các chuyên gia về đấu tranh phi bạo lực là, 

một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người là sợ cái mà người ta 

thấy mù mờ, không hiểu. Ta sợ ma quỷ cũng vì lẽ ấy. Không ai thực 

sự biết ma như thế nào, chúng chỉ giống như những cái bóng mơ hồ, 

lởn vởn, ám ảnh.   

Và đó cũng là lý do vì sao khi đàn áp bạn, công an luôn phải 

tạo cho bạn sự mơ hồ, không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra, 

không biết rồi mình sẽ như thế nào. Cách tốt nhất để hóa giải nỗi sợ 

này là hãy bằng mọi cách đánh tan sự mơ hồ –  cho mình và cho mọi 

người khác. Hãy giúp mọi người hiểu rõ rằng làm việc với công an, 

vào đồn, vào trại giam, vào tù cụ thể như thế nào, có gì đáng sợ 

không, nếu có thì tồi tệ tới mức nào. Hãy kể cho mọi người biết trải 

nghiệm của bạn về những lần bị bắt, bị thẩm vấn, bị đánh, ví dụ như 

nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng kể về hai lần bà bị công an, quản 

giáo thả rắn vào phòng giam.  

 
Hãy nghe họ (Huỳnh Anh Tú - Phạm Thanh Nghiên)  

kể về đời tù của họ. 
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Hãy nhớ lại, viết ra, và chia sẻ thật nhiều. Đừng ngại rằng 

người đọc sẽ khiếp sợ mà không dám đấu tranh nữa, bởi vì ai sợ thì 

đã sợ rồi, ai không sợ thì sẽ vượt qua nhanh chóng và tới khi bị bắt, 

bị đánh, bị thẩm vấn, họ đã được chuẩn bị tâm lý, biết rằng mọi sự sẽ 

chỉ theo đúng kịch bản đó thôi, không có gì mới.  

Ngắn gọn là: Hãy viết lại, kể lại. Hãy chia sẻ thông tin, càng 

cụ thể, chi tiết, rõ ràng, càng tốt. Đừng để ai thấy mù mờ, mơ hồ. 

Chúng ta vừa tìm hiểu một số “bí quyết” cơ bản để vô hiệu 

hóa sự đàn áp. Xin tóm tắt lại để bạn rõ thêm, chúng là: 

1. Dự đoán trước, phơi trần âm mưu của kẻ đàn áp; 

2. Xây dựng hình ảnh đẹp cho những người bị bắt bớ, đàn áp; 

3. Chuẩn bị sẵn tư liệu, tài liệu về mỗi người đấu tranh; bảo vệ, 

hỗ trợ họ và gia đình họ, bảo đảm “không ai bị bỏ lại”; 

4. Bình thường hóa sự đàn áp; 

5. Vạch mặt những kẻ đàn áp; 

6. Đặt kẻ đàn áp vào tình thế lưỡng nan, chỉ có hai lựa chọn mà 

cách nào cũng dở; 

7. Vượt qua sự sợ hãi. 

Những bí quyết này không bảo đảm chấm dứt ngay lập tức 

mọi hành vi đàn áp của nhà cầm quyền, công an đối với bạn – người 

hoạt động. Nhưng điều chắc chắn là chúng sẽ làm giảm tác hại của 

sự đàn áp đi rất nhiều và làm cho kẻ đàn áp chùn tay. 
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CHƯƠNG VI 

 

ĐẠI CHIẾN HÀNH TINH KHỈ: 

“CÙNG NHAU, KHỈ SẼ MẠNH!” 

 

 

Bắt buộc phải đoàn kết tất cả mọi người vì một mục tiêu chung lớn 

nhất. Bản thân sự đoàn kết cũng là một mục tiêu, phải nỗ lực đạt 

được nó. 

 

 

Bạn nào từng xem series phim giả tưởng của điện ảnh Mỹ về 

cuộc nổi dậy của loài khỉ, hẳn nhớ một câu “thần chú” của lũ khỉ: 

Cùng nhau, khỉ sẽ mạnh! Chúng luôn nhắc nhở câu ấy để động viên 

tinh thần nhau và tập hợp nhau lại, cùng chiến đấu chống kẻ áp bức 

chúng, là loài người.  

Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đấu tranh chống độc tài, nếu 

không đoàn kết được cho một mục tiêu chung, mục tiêu lớn nhất 

(dân chủ hóa đất nước), chúng ta sẽ thất bại.  

Hiểu đúng về dân chủ, đa nguyên, minh bạch, tự do ngôn luận 

Trong phong trào dân chủ, có hiện tượng nhiều người hay phát 

biểu trên mạng xã hội (nơi công cộng) để công khai mạt sát và hạ 

nhục người khác, nhưng lại cho rằng đó là biểu hiện của sự dân chủ, 
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đa nguyên. Hoặc, lôi chuyện riêng tư của người khác ra, bắt họ phải 

công khai chuyện riêng tư, và bảo đó là minh bạch.  

Nhưng thật ra đó chẳng phải là chỉ dấu của dân chủ, đa nguyên 

hay minh bạch nào cả.  

Dân chủ là một hệ thống quản trị đất nước, trong đó, nhà cầm 

quyền phải chịu trách nhiệm – về tất cả các hoạt động của họ thuộc 

địa hạt công cộng – trước công dân, và công dân thực thi điều đó 

một cách gián tiếp thông qua, hay là nhờ có sự cạnh tranh và hợp tác 

giữa những người đại diện cho họ, do họ bầu ra (định nghĩa của 

Philippe C. Schmitter và Terry Lynn Karl).  

Một định nghĩa khác: Dân chủ là một hình thức tổ chức chính 

quyền theo các nguyên tắc sau: a) Quyền quyết định tối cao thuộc về 

người dân; b) Tất cả mọi người đều bình đẳng về các quyền chính trị; 

c) Tất cả mọi người đều được có tiếng nói; d) Đa số thống trị; thiểu 

số phải theo đa số (định nghĩa của Austin Ranney). 

Điều chúng ta cần nhận thấy là, dân chủ là tên gọi của một hệ 

thống quản trị đất nước hay là một hình thức tổ chức chính quyền. 

Nghĩa là nó xoay quanh mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, chứ 

không phải giữa các công dân với nhau.  

Rất nhiều người Việt Nam hiểu nhầm khái niệm minh bạch, 

khi họ nghĩ “minh bạch” nghĩa là thông báo rõ ràng và đầy đủ về 

những việc mình làm cho công chúng trên Facebook, thậm chí cho 

cơ quan an ninh (!). Sự hiểu nhầm đó đương nhiên khiến họ bị phía 

an ninh lợi dụng ngay: Lực lượng này chỉ việc ngồi một chỗ, triệu 

tập/mời họ đến, điềm nhiên khai thác thông tin của họ một cách nhẹ 

nhàng, đơn giản, không phải nỗ lực gì. Thông tin sau đó sẽ được sử 

dụng vào mục đích gì thì chỉ có an ninh biết, còn những người vừa 

“minh bạch” kia thì không biết hoặc cứ nghĩ là “chẳng có vấn đề gì 

đâu, tôi không sợ an ninh, tôi làm việc tốt mà, tôi đàng hoàng, minh 

bạch thông tin mà”. 
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Thật tiếc, họ đã đàng hoàng với những người không đàng 

hoàng. Họ đã bị lừa, bị lợi dụng. Chưa kể, những thông tin mà họ 

nghĩ là “chẳng có vấn đề gì đâu”, cuối cùng sẽ bị những kẻ kia dùng 

để hại người khác, thậm chí hại chính họ. 

Trong khi đó, minh bạch đúng nghĩa là sự chia sẻ thông tin 

của chính quyền đến người dân, của một cộng đồng hay tổ chức 

(kể cả doanh nghiệp) đến thành viên của nó. Minh bạch không 

phải là việc người dân cần làm với cơ quan công quyền; nó là việc 

mà chính quyền, cơ quan nhà nước, quan chức nhà nước… phải 

làm với dân. 

Bị hiểu nhầm tương 

tự là khái niệm “tự do 

biểu đạt”, “tự do ngôn 

luận”. Các dư luận 

viên lâu nay có thói 

quen mò vào trang 

của những người khác 

chính kiến, chửi bới, 

mỉa mai, khiêu khích, 

dạy đời… đủ cả, rồi 

tới khi bị chủ trang block thì ré lên: “Dân chủ mà thế à? Không tôn 

trọng tự do ngôn luậậậậ…n!”. 

Nhưng thực ra, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận là các quyền 

dân sự mà với nó, người dân có thể có quan điểm, có thể lên tiếng và 

vẫn được bảo vệ khỏi sự can thiệp tùy tiện từ phía chính quyền. Tức 

là, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận là quyền của người dân trong quan 

hệ với chính quyền. Nó chẳng có liên quan gì đến chuyện giữa hai 

người dân, một người nhảy bổ vào nhà người kia chửi bới, mỉa mai, 

khiêu khích, dạy đời… và bị tống cổ ra ngoài (như ở trên mạng xã 

hội, ta gọi đó là hành động “block”, chặn). 
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Minh bạch và quyền tự do nghĩa là thế, nhưng nhiều người 

không hiểu hoặc hiểu nhầm, nên mới thường lạm dụng khái niệm 

nay để chỉ trích, lăng mạ lẫn nhau và tệ hơn nữa, để bị lực lượng an 

ninh và dư luận viên lợi dụng. 

Còn đa nguyên là một trong những lợi ích mà dân chủ đem lại 

cho một xã hội. Nhờ dân chủ, mới có sự đa nguyên, khi mà tất cả 

mọi người biết sống khoan dung, chấp nhận sự khác biệt và cùng tồn 

tại trong hòa bình. Đa nguyên luôn đi kèm với các giá trị như khoan 

dung, hòa bình. Việc chỉ trích, miệt thị, hạ nhục người khác công 

khai, tất nhiên không phải là đa nguyên.  

Tuy nhiên, sau khi hiểu đúng một số khái niệm như vậy thì 

điều quan trọng chúng ta phải thấy là: Dân chủ, đa nguyên 

không có nghĩa là chống phá nhau, và trong đấu tranh chống độc 

tài, nếu không đoàn kết thì chắc chắn sẽ bị đàn áp, chắc chắn sẽ 

thất bại.  

Phải coi đoàn kết là một mục tiêu để hướng tới 

Đã xác định rằng nếu không đoàn kết, chắc chắn thất bại, thì 

chúng ta phải coi đoàn kết là mục tiêu để hướng tới, và cần phải có 

chiến lược, chiến thuật, hành động để đạt mục tiêu ấy.  

Ví dụ, các thành viên trong một nhóm, hoặc giữa các nhóm 

với nhau, có thể tổ chức những hoạt động chung – không quá khó 

khăn, nguy hiểm – để gắn kết các bên. Làm chung với nhau một 

cuốn lịch, tổ chức một chuyến đi chơi chung, hoặc cà phê, gặp gỡ… 

đều có thể là cách để gắn kết mọi người với nhau.  

Tiếp xúc trực tiếp, trực diện (face-to-face, mặt đối mặt) luôn 

tốt hơn là chỉ qua chat chit, thư từ, trao đổi trên mạng, bởi chỉ tiếp 

xúc trực tiếp mới đủ sự gần gũi để người ta hiểu về nhau và nếu có 

thể thì tiến tới thông cảm với nhau.  
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Luôn luôn mở rộng, hướng ra bên ngoài 

Đọc hết phần trên, có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là những đề nghị đoàn 

kết giữa những người đấu tranh dân chủ-nhân quyền, trong nội bộ 

phong trào với nhau. Nhưng thật ra, đoàn kết có ý nghĩa rộng lớn 

hơn thế nhiều: Đoàn kết ở đây có nghĩa là sự kết nối cả với khối đông 

đảo những người bên ngoài phong trào đấu tranh, thu hút họ và 

đoàn kết tất cả lại vì một mục tiêu chung.  

Srdja Popovic – nhà hoạt động nổi bật trong phong trào Otpor! 

lừng danh ngày nào ở Serbia – sau khi “cách mạng thành công” đã 

trở thành sáng lập viên, giám đốc của CANVAS, một trung tâm 

nghiên cứu về đấu tranh phi bạo lực. Popovic kể cho chúng ta nghe 

một câu chuyện rất đáng chú ý về nhóm nhạc phản kháng nổi tiếng ở 

Nga, Pussy Riot. 

 

Pussy Riot biểu diễn trên Quảng trường Đỏ, tháng 01/2012. 

Pussy Riot là một nhóm nhạc punk rock toàn nữ, thành lập 

tháng 8/2011 ở Nga. Thành viên của họ gồm khoảng một chục cô gái 

trẻ đẹp và đều là những nghệ sĩ có tài. Họ đấu tranh vì nữ quyền, 

quyền của người đồng tính (cộng đồng LGBT), và chống lại 



  68 PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC 

Vladimir Putin, kẻ mà họ coi là “tên độc tài” – và quả thật Putin là 

nhà độc tài, cái đó thì hẳn bạn đồng ý.  

Trẻ, đẹp, có tài, nổi loạn, Pussy Riot tất nhiên rất nổi tiếng. 

Nhưng ta hãy đọc xem chuyên gia về đấu tranh phi bạo lực Srdja 

Popovic nhận xét như thế nào về họ hay nói đúng hơn, về cách đấu 

tranh của họ.  

“Ở nước Nga, những làn sóng biểu tình gần đây chống lại việc 

điện Kremlin liên tục củng cố quyền lực đã thu hút hàng chục nghìn 

người xuống đường. Được sự tiếp sức của những nhà hoạt động sáng 

tạo như Pussy Riot, phong trào chống Putin nhanh chóng được biết 

đến trên phạm vi quốc tế, đem lại hy vọng cho bất kỳ ai phản đối chế 

độ bạo ngược của Putin. Tuy nhiên, chính cái điều mà rất ít báo chí tập 

trung vào hóa ra lại là điều quan trọng nhất: Tất cả những người đàn 

ông và phụ nữ can đảm đó – những người đã tiến ra trước đám đông 

để biểu tình – ở mức độ nào đó, đều mặc cùng loại trang phục và xuất 

thân từ cùng một thành phần nhỏ trong xã hội. Họ đều trẻ, trong 

khoảng từ 30 đến hơn 40 tuổi, có giáo dục, và thuộc tầng lớp trung 

lưu. Họ là những người đã đi nước ngoài, lướt web và đọc các trang 

mạng độc lập. Họ là những cư dân tinh tế ở Mátxcơva (Moscow) hoặc 

Xanh Pê-téc-bua (Saint Petersburg), mà đối với họ, các trò đùa của 

một nhóm nhạc punk có cái tên rất chối tai (Pussy Riot) và nhóm nghệ 

sĩ Voina đều là một kiểu châm biếm chua cay, thú vị.  

Nhưng đa số trong phần còn lại của nước Nga thì lại không tán 

thành họ. Với những người lao động bình thường, sống trong các thị 

trấn và làng mạc nhỏ trên khắp đất nước mênh mông này, Pussy Riot 

là một cây cầu nằm quá xa. Có thể những người dân thường đó cũng 

tin rằng mọi thứ ở Nga đều bất bình đẳng và bất công, nhưng nhìn 

những đồng bào trang phục chỉnh tề, đầy tinh thần thế giới của họ, 

thì họ thấy mình hầu như không có điểm chung. Hậu quả là, cho dù 

những nỗ lực đấu tranh ở Mátxcơva và các thành phố lớn khác có là 

thế nào đi nữa, thì cũng không phải cái gì liên quan đến họ. Tầng lớp 
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bình dân Nga – vốn chiếm đại đa số ở nước này – không thấy có chỗ 

nào cho họ trong cái phong trào phản kháng nhí nhố ở đô thị đó. Cho 

đến mùa hè năm 2013, chỉ còn 11% dân số Nga bày tỏ thái độ sẵn 

sàng đi biểu tình, và đây là một bước lùi tụt dốc so với những ngày 

tháng hoàng kim của phong trào phản kháng. 

Nếu bạn hỏi thử bất kỳ ai trong những người đang tuần hành ở 

Mátxcơva xem họ có hoan nghênh các anh chị em của mình ở các 

vùng nông thôn xa xôi tham gia đấu tranh không, có thể bạn sẽ được 

nghe những diễn văn sôi sục, rằng tất cả người dân Nga phải đứng 

bên nhau, điều đó rất là quan trọng… Nhưng chuyện ấy đã không 

xảy ra. Không phải là người Mátxcơva không thật tâm hoan nghênh 

dân các nơi khác. Nhưng họ đã không làm những gì mà bạn của 

chúng ta, Imran Zahir, từng làm ở Maldives. Họ đã không bước chân 

ra ngoài, lắng nghe tiếng nói của người dân trên khắp đất nước mình 

để biết được họ có thể làm thế nào để kéo tất cả những người khác 

nhau cùng tham gia vào cuộc đấu tranh của họ. Phong trào là một 

thực thể sống, và nếu không có kế hoạch để đoàn kết cũng như 

không có hành động để đạt sự đoàn kết ấy, thì phong trào không bao 

giờ thành sự thật được. Và đó là lý do tại sao phải làm cho phong 

trào của bạn có liên quan đến nhiều người nhất có thể, vào bất kỳ lúc 

nào; điều này rất quan trọng”.  

Popovic cũng đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu phong trào 

Chiếm Phố Wall (Occupy Wall Street) ở Mỹ, thay vì làm một việc có 

tính biểu tượng là chiếm lấy quảng trường ở các thành phố lớn, thì 

tìm đến nơi những người dân bình thường sống và làm việc? Sẽ ra 

sao nếu thay vì tuyên bố “chúng tôi là một phong trào dành cho 

những cá nhân theo chủ nghĩa tự do và muốn thực thi lý tưởng tự 

do”, thì họ nói “chúng tôi là một phong trào dành cho những ai tin 

tưởng rằng người dân thường ở Mỹ xứng đáng được nghỉ ngơi”? 

Chuyên gia về đấu tranh phi bạo lực viết: “Tôi luôn tự hỏi 

chuyện gì xảy ra nếu Occupy (có nghĩa là “chiếm hữu” - NV) bỏ cái 
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tên đó của họ đi – cái tên ấy vốn hàm ý rằng cách duy nhất để bạn 

thuộc về nó là bạn vứt bỏ hết mọi việc bạn đang làm và đi chiếm lấy 

một thứ gì đó; thay vì thế, tái định vị mình với một thương hiệu thật 

hay là “99 Phần Trăm”. Giả sử có ai hỏi tôi: ‘Anh Srdja, anh có thấy 

mình là một phần của khối 99 Phầm Trăm không?’, có lẽ tôi sẽ đáp: 

‘Vợ tôi và tôi có một căn hộ 500 feet (gần 50 mét vuông – ND) và 

phải lái một chiếc xe đã gần 10 năm tuổi. Thế nên, vâng, tôi nghĩ 

chắc tôi sẽ thích 99 Phần Trăm’. Có khi tôi còn đeo cả một ruy-băng 

viết như vậy. Tại sao lại không chứ? Tuy nhiên, nếu người ta hỏi tôi: 

‘Anh có thích đi chiếm Công viên Zuccotti không?’, khả năng tôi 

tham gia sẽ ít hơn. 

Chỉ cần đổi tên một cách đơn giản thế thôi, phong trào Occupy 

có thể đã thu hút được rất nhiều người: nông thôn, thành thị, bảo thủ, 

cấp tiến, lùn, cao, lái xe, hành khách”. 

Đoàn kết là gì và không phải là gì? 

Đoàn kết không phải là việc tất cả mọi người đều “quán triệt” 

nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, người trẻ phục tùng người 

già, người mới phục tùng người cựu trào, “cây đa cây đề”. Đoàn kết 

không phải là không chia sẻ thông tin, trao đổi, thảo luận, tranh luận. 

Đoàn kết không phải là tất cả mọi người tập hợp bên dưới một cá 

nhân lãnh đạo – hay lãnh tụ – và dựa dẫm, trông chờ vào cá nhân đó, 

giao phó toàn bộ công việc của tổ chức hay phong trào cho người đó, 

còn bản thân thì… làm việc riêng. 

Đoàn kết, đó là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất 

của một tổ chức hay phong trào, và chúng ta phải lập kế hoạch cũng 

như phải hành động để đạt được nó, bởi vì đoàn kết không tự đến.  

Đoàn kết là tạo ra ý thức về một cộng đồng và bản sắc của 

cộng đồng đó, là tinh thần “không để ai bị bỏ lại”, là sự sẵn sàng làm 

tất cả để những người khác – cả trong và ngoài tổ chức hay phong 
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trào – đều cảm thấy rằng đây là sự nghiệp chung của họ, cuộc đấu 

tranh của bạn cũng là cuộc đấu tranh của họ.  

Làm thế nào để đoàn kết? 

Trước hết, bạn cần nghĩ rằng đoàn kết là một giá trị, và đoàn 

kết, làm việc nhóm mới khó, chứ cái thời “độc lập mới hạnh phúc” 

đã qua rồi. Người kết nối, gắn kết được mọi người với nhau mới là 

người tài, chứ cái thời “người hùng đơn độc, tự mình làm tất cả, 

không cần ai” đã qua rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy đã là khởi đầu cho sự 

đoàn kết, chứ không cần bạn phải “tiêu diệt” hay đè nén cái tôi của 

mình – một việc nghe rất trừu tượng.  

Trong các phong trào xã hội, người “độc lập” rất có thể là 

người chẳng làm việc được với ai. Và không làm việc được với ai là 

hậu quả của một loạt nhược điểm: dốt (không ý thức được rằng làm 

việc lớn, nhất thiết phải có đồng đội), đa nghi, ngại giao tiếp hoặc 

giao tiếp kém, khó gần.  

Vì vậy cho nên, việc một ai đó độc lập, không làm việc với ai, 

chẳng phải điều đáng hoan nghênh. Bạn không nên trở thành người 

như thế. Thay vì vậy, hãy luôn cố gắng tìm kiếm, huy động thêm 

nhiều người đi cùng mình; tìm những người có thể chia sẻ mục tiêu 

của mình (và cũng hưởng lợi từ mục tiêu đó khi nó thành hiện thực); 

xây dựng một hay một số nhóm mạnh.  

NHƯNG bạn cũng cần chú ý rằng quy mô và chất lượng của 

nhóm phải tương xứng với mục tiêu bạn muốn đạt được. Nếu bạn 

thấy sự nghiệp của mình có vẻ quá vĩ đại thì nên chia nhỏ nó thành 

những mục tiêu thấp, và xây dựng các nhóm đạt những mục tiêu đó. 

Người ta nói rằng có một nhóm mạnh mà mục tiêu vừa phải còn tốt 

hơn là có một mục tiêu vĩ đại với một nhóm kém cỏi. 

Khi bạn là lãnh đạo của một nhóm, hãy làm cho cả nhóm biết 

mục tiêu chung của nhóm. Chịu khó làm gương cho mọi người về sự 
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sẵn sàng hy sinh cá nhân vì mục tiêu chung, đồng thời, khuyến khích 

và tưởng thưởng những người sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung. 

Khi bạn là thành viên trong nhóm, hãy luôn nghĩ rằng mục tiêu 

của cả nhóm là quan trọng nhất, quan trọng hơn vai trò của mình, để 

không nề hà việc gì nếu đó là vì mục tiêu chung. 

Cuối cùng, càng trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, lại 

càng cần làm việc nhóm, có tổ chức hơn và đoàn kết hơn và tuyệt đối 

không được có ý nghĩ bỏ cuộc, chạy làng. Trong đấu tranh chính trị, 

càng bị đàn áp, khủng bố, càng phải nắm chặt tay nhau, không tháo 

chạy, không hành động đơn lẻ. 

Bạn hãy nhớ là bạn chỉ có hai lựa chọn đối lập nhau: Hoặc tiếp 

tục đi tới, hoặc từ bỏ mục tiêu, ước mơ của mình. Khi khó khăn, bạn 

cần biết dựa vào đồng đội, nhưng phải ý thức được chính bạn cũng 

đang là chỗ dựa của đồng đội.  
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CHƯƠNG VII 

 

CẦN CẢ CHIẾN LƯỢC LẪN CHIẾN THUẬT 

 

 

Chúng ta cần một chiến lược tổng thể hay đại chiến lược, một chiến 

lược nhỏ hơn, và các chiến thuật để thực thi chúng. 

 

  

Nếu bạn có xem bóng đá thì chắc chắn bạn còn hiểu biết 

hơn người viết về khái niệm chiến lược và chiến thuật. Ta có thể 

hình dung sơ bộ rằng chiến lược là sự cụ thể hóa tầm nhìn (mà 

bạn đã xác định được, và chúng ta đã bàn tới ở Chương III), còn 

chiến thuật là những kỹ thuật cụ thể hơn nữa, được áp dụng trên 

con đường thực hiện chiến lược. Nói cách khác, như trong bóng 

đá, chiến lược là đường lối, chiến thuật là kỹ thuật, mưu mẹo, tiểu 

xảo… 

Nhưng nói như vậy thì vẫn trừu tượng, nhất là với những 

người không ham bóng đá (như người viết cuốn sách này). Để thật 

sự hiểu về chiến lược, kế hoạch, chiến thuật, chúng ta hãy nghe 

câu chuyện mà chuyên gia về đấu tranh phi bạo lực – Đại tá Bob 

Helvey – kể về cuộc chiến đấu của người Miến Điện chống ách 

độc tài quân sự.  
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Các anh chị thực tế một chút đi! 

Chuyện xảy ra vào những năm 1990-2000, khi Bob Helvey 

gặp những thanh niên Myanmar đang ẩn mình trong rừng để làm 

chiến tranh du kích. Họ trẻ, rất dũng cảm, và cũng có vũ khí. Đối với 

họ, chiến thắng có nghĩa là đánh được một đồn giặc hoặc giật sập 

một tháp phát sóng truyền thanh.   

Bob Helvey hỏi họ có bao nhiêu quân? Câu trả lời là hơn 200 

nghìn người. Câu hỏi tiếp theo là bao nhiêu người trong số đó thực 

sự cầm súng chiến đấu? Trả lời: Chính xác là một phần mười của con 

số 200 nghìn. Và bây giờ đến câu hỏi thứ ba, mang tính quyết định: 

Dân số Myanmar lúc đó là bao nhiêu? Câu trả lời là hơn 48 triệu.  

Đó là những câu hỏi đầu tiên phải đặt ra cho bất kỳ đội quân 

chiến đấu nào, hay nói như Bob Helvey, đó là bài học đầu tiên, nói 

về việc phải kiểm tra và biết rõ nguồn lực của mình. 

Như vậy là “có 40 triệu đàn ông, đàn bà cần được huy động. 

Họ có thể được tổ chức lại để chiến đấu chống bọn độc tài quân sự, 

ngay trong những vườn rau, quầy hàng ở chợ, ghế ngồi trên xe buýt. 

Nếu lực lượng đối lập không tận dụng được nguồn lực khổng lồ này, 

nếu luôn luôn bị giới hạn ở con số 20.000 tay súng AK-47 nhễ nhại 

mồ hôi, lẩn quất trong rừng, thì chắc chắn lực lượng đối lập sẽ thua”.  

Cả nhóm du kích nghe Bob Helvey nói thì đều thấy thuyết 

phục. Và họ nhanh chóng đi đến câu hỏi, vậy thì làm thế nào huy 

động người? Bob Helvey trả lời bằng cách hỏi ngược lại họ: Nếu 

muốn lôi kéo quần chúng tham gia, thì các anh chị hình dung sự 

tham gia đó sẽ như thế nào, dưới hình thức gì? 

Các du kích ngay lập tức bàn tán sôi nổi về những cuộc biểu 

tình đông đảo với hàng nghìn người tham dự. Nhưng rồi họ cũng 

nhanh chóng thừa nhận rằng quân đội của chính quyền chắc chắn sẽ 



 

PHẠM ĐOAN TRANG  75 

đàn áp và dập tắt ngay mọi sự thể hiện quyền tự do biểu đạt. Vậy là 

không khí chùng xuống một lát, ai nấy bớt phấn khích.  

Tuy thế, cuối cùng đã có một tia sáng lóe lên dưới đường hầm, 

khi một người chợt nghĩ ra rằng nếu có các vị tăng, ni dẫn đoàn thì 

có thể quân đội sẽ không dám nổ súng. Còn nếu chúng vẫn bắn thì 

hậu quả sẽ kinh khủng ngay cả với nhà cầm quyền độc tài.  

Do vậy, bước đầu tiên cần tiến hành là huy động các nhà sư. 

Sau đấy thì các ông già, bà già có thể tổ chức những cuộc phản 

kháng nho nhỏ ở trước cổng nhà mình, còn bọn trẻ đi học ở trường 

thì cũng có thể bắt đầu tập hợp nhau lại để phản đối chính quyền. 

Bob Helvey nhấn mạnh với các du kích rằng đấu tranh phi bạo lực 

thật ra mạnh hơn đấu tranh bạo lực nhiều, ở chỗ nó cho phép tất cả 

mọi người, dù nghèo khổ hay yếu đuối đến đâu, cũng đều có thể 

tham gia phản kháng. Nhóm du kích đã trông chờ vào 20.000 tay 

súng để chiến đấu chống độc tài quân sự, mà họ quên hẳn 48 triệu 

người dân Miến Điện – những người hoàn toàn có thể được khuyến 

khích để phản kháng độc tài ở bất kỳ nơi nào có mặt họ, thế mà sức 

mạnh ấy lại chưa từng được tận dụng, phát huy.  

Bài học rút ra là… 

Từ câu chuyện của Bob Helvey mà Srdja Popovic kể lại, ta có 

thể rút ra những điều sau: 

1. Hiểu rõ nguồn lực của mình. Làm gì cũng cần hiểu “người 

đâu, tiền đâu, sức đâu”, tóm lại là “nguồn lực đâu?”, để cân 

nhắc một cách thực tế. Chẳng hạn, nếu không có hoặc có ít 

nguồn lực, ít người, thì hãy thôi đưa ra các lời kêu gọi “toàn 

dân diệt cộng”, “toàn dân xuống đường lật đổ cộng sản” như 

chúng ta vẫn thấy nhan nhản trên mạng xã hội. 

2. Người dân thường (không nhất thiết phải là nhà hoạt động 

dân chủ) có thể biểu thị sự phản đối hoặc có hành vi phản 
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kháng ở bất cứ đâu, tùy theo cách của họ. Cái này gọi là 

“tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” giống như 

sáng lập viên của đảng Cộng sản Việt Nam – ông Hồ Chí 

Minh – đã nói ở đâu đó. 

3. Hãy nên có những hoạt động để thu hút những thành phần 

khác nhau trong xã hội, những người dân bình thường, chứ 

không phải chỉ có các hoạt động dành riêng cho những người 

đặc biệt dũng cảm.  

4. Và, hết sức quan trọng: Hãy làm kế hoạch, làm chiến thuật 

bằng cách “từ tầm nhìn trong tương lai, đi ngược về hiện tại, 

từng bước một”.  

Điều 2 và 3, chúng ta đã nhắc đến ở Chương II, “Làm tốt từng 

việc nhỏ”.  

Còn điều 4, là một kỹ thuật rất quan trọng mà có thể áp dụng 

cả trong… marketing và kinh doanh chứ không chỉ trong lĩnh vực 

đấu tranh chống độc tài, vốn rất đặc thù và độc đáo. 

Bạn hãy coi tầm nhìn, hay mục tiêu lý tưởng bạn cần đạt đến 

trong tương lai, là điểm khởi đầu, để bắt đầu từ đó, bạn đi ngược trở 

về hiện tại để vạch ra từng bước phải đi, từng việc phải làm, từng 

giai đoạn phải trải qua. Tầm nhìn thì vĩ đại và lý tưởng thật đấy, 

nhưng các việc cần làm thì phải cụ thể và thực tế.  

Bao giờ cũng phải bắt đầu với một ước mơ, hay là hình dung 

của ta về viễn cảnh tương lai. Sau đó, ta chia nhỏ ước mơ hay tầm 

nhìn của mình thành nhiều bước, và cân nhắc thực hiện từng bước. 



 

PHẠM ĐOAN TRANG  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn thêm một chút xíu lý thuyết nữa 

trong đấu tranh chính trị phi bạo lực – định nghĩa của Gene Sharp về 

“đại chiến lược”, “chiến lược” và “chiến thuật”. 

“Những năm 1990, tất cả những người ủng hộ Aung 

San Suu Kyi đều mơ về chiến thắng của bà sau hơn 15 năm 

bị quản thúc, ngay cả trong những ngày đen tối nhất của 

cuộc chiến đấu của họ. Nhưng họ không chỉ ngồi đó và 

tưởng tượng cái cảnh bà Aung San Suu Kyi mở cổng và 

bước ra, trong tự do và khải hoàn. Thay vì thế, họ nghĩ xem 

buổi lễ mừng chiến thắng của bà sẽ diễn ra ở đâu, những 

chức sắc nào sẽ được mời đến dự và sẽ ngồi ở đâu. Điều 

này nghe có vẻ tệ như là cho xe ngựa chạy trước con ngựa, 

nhưng làm kế hoạch chi tiết như vậy là để giúp bạn hình 

dung rõ hơn xem bạn thật sự muốn gì.  

Ví dụ, khi phải nghĩ về chỗ ngồi trong buổi lễ mừng 

chiến thắng của Aung San Suu Kyi chẳng hạn, những người 

ủng hộ bà sẽ nhanh chóng nhận ra rằng họ muốn báo chí có 

mặt và muốn một số chính trị gia có cảm tình với đảng của 

bà hiện diện ở hàng ghế đầu. Điều đó lại dẫn đến việc họ 

nhận ra một vấn đề khác quan trọng hơn: Họ muốn buổi lễ 

không chỉ là dịp mừng lãnh tụ của họ được tự do, mà còn là 

một sự thông báo rằng bà sẽ thách thức những kẻ đã từng 

giam lỏng bà; bà sẽ tranh cử tổng thống”. 

(Bob Helvey kể cho Srdja Popovic, viết lại trong cuốn 

“Blueprint for Revolution”) 
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Đại chiến lược  

Theo Gene Sharp, đại chiến lược (grand strategy), hay chiến 

lược tổng thể, là toàn bộ nhận thức nhằm phối hợp và hướng các 

nguồn lực phù hợp và sẵn có (về kinh tế, con người, đạo đức, chính 

trị, tổ chức, v.v.) của đất nước hay cộng đồng vào việc thực thi các 

mục tiêu đề ra trong một cuộc đấu tranh. Để cho cụ thể, dễ hình dung 

hơn, thì Gene Sharp nói rằng, khi xây dựng đại chiến lược, ta phải 

cân nhắc đến tính chính đáng (chính danh, chính nghĩa, đúng đắn) 

của sự nghiệp của ta, đánh giá ảnh hưởng, tác động của các yếu tố 

khác trong tình hình, hiểu rõ thái độ của các bên liên quan, hiểu rõ 

các trụ cột của quyền lực chính trị, lựa chọn những kỹ thuật đấu 

tranh nào ta sẽ sử dụng, và đánh giá xem sẽ phải làm thế nào để đạt 

mục tiêu, kết quả về dài hạn là gì… 

Chiến lược 

Chiến lược (strategy) được Gene Sharp định nghĩa là nhận 

thức về cách tốt nhất để đạt các mục tiêu trong một cuộc đấu tranh. 

“Chiến lược xoay quanh việc xác định có nên chiến đấu không, bao 

giờ, như thế nào, làm sao đạt hiệu quả tối cao. Chiến lược là kế 

hoạch thực tiễn cho việc phân bổ, điều chỉnh, và áp dụng các phương 

tiện hiện có để đạt được các mục tiêu mong muốn”. 

Chiến thuật 

Chiến thuật (tactic) còn có thể được hiểu là “tiểu xảo”. Đó là 

các kế hoạch hành động, và là kế hoạch ở quy mô nhỏ nhất, mà bạn 

vạch ra tại mỗi thời điểm cụ thể. Khác với chiến lược, chiến thuật là 

sự lên kế hoạch mang tính tức thời, ngay lập tức, có thể thay đổi hay 

là được điều chỉnh liên tục tùy hoàn cảnh, và đòi hỏi người nghĩ ra 

hay thực hiện nó phải cực kỳ hiểu về tình hình thực chiến (tại hiện 

trường) cũng như có khả năng sáng tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát, để kịp 

thời tận dụng tối ưu mọi nguồn lực có được lúc ấy.  
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Ví dụ, đi biểu tình bị công an, dân phòng phối hợp ngăn chặn, 

đàn áp? Một trong nhiều chiến thuật có thể áp dụng ngay lập tức, tại 

hiện trường, là tất cả mọi người ngồi hoặc nằm xuống đất và xiết 

chặt tay nhau. Ít nhất việc đó cũng làm công an, dân phòng phải mất 

sức, hao tổn nguồn lực thêm một chút, chứ không dễ dàng xé lẻ đám 

đông rồi đuổi bắt từng người biểu tình như quạ bắt gà con.  

Trước đó, người biểu tình cũng có thể có những chiến thuật 

khác, như “biểu tình mini” ở chợ, ở khu phố Tây, rồi rút sớm trước 

khi công an kịp kéo quân đến. Hoặc, ăn mặc, trang điểm thật đẹp, 

cầm hoa khi đi biểu tình, để giữ hình ảnh đẹp và làm tăng sự đối lập 

giữa bên đàn áp hung hãn, thô bạo và bên bị đàn áp thanh lịch, ôn 

hòa. 

Chúng ta cần cả hai: Chiến lược gia và chuyên gia chiến thuật 

 Câu hỏi bạn có thể đặt ra là đại chiến lược, chiến lược, chiến 

thuật, cái nào quan trọng hơn cái nào? Xin trả lời là cả ba đều quan 

trọng như nhau. 

Bạn cũng có thể nhận thấy rằng việc hoạch định chiến lược và 

vạch chiến thuật đòi hỏi hai kiểu người với những phẩm chất khác 

nhau.  

Người hoạch định chiến lược, hay chiến lược gia, đương nhiên 

phải là người có tầm nhìn, thông minh, hiểu biết, và kiên nhẫn – họ 

biết họ phải kiên nhẫn và chuẩn bị cho một chặng đường rất dài. Họ 

phải biết nhìn xa, nghĩ xa. Họ phải hình dung được cả bức tranh rộng 

lớn với nhiều mảnh ghép là những kế hoạch hành động.  

Người làm chiến thuật, vạch chiến thuật, là những người sáng 

tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thay đổi, dễ thích ứng với hoàn cảnh và 

tư duy ngắn hạn. Họ có bản năng rất tốt, linh cảm tốt, cảm nhận tốt, 

tóm lại có khả năng “đánh hơi” tốt, biết lúc nào thì nên làm gì, thậm 

chí “ngửi” được mùi nguy hiểm.  
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Cả hai loại người này đều quan trọng và quý giá như nhau.  

Sẽ rất sai lầm nếu chúng ta chỉ đề cao một trong hai, mà nhìn 

chung thì người ta thường thích các “chiến lược gia” cũng như thích 

tỏ ra là mình là “chiến lược gia” nhìn xa trông rộng. Đó là quan niệm 

sai. Quan niệm này làm nảy sinh ra một lớp người tự coi mình là 

lãnh đạo, hay chọn nơi an toàn để ngồi “tư duy chiến lược” cho sáng 

suốt và không bao giờ ra hiện trường, không bao giờ sát cánh cùng 

anh em vào những thời điểm khó khăn kinh khủng. Điều tệ nhất ở 

họ, là vì không có mặt ở hiện trường, họ phải dựa vào thông tin từ 

những người ở hiện trường, mà họ lại thường không muốn tiếp nhận 

thông tin trung thực và cũng thường xuyên xem nhẹ những người 

trực tiếp chiến đấu, coi là đám “chỉ đâu đánh đấy”, “ngắn hạn”, 

“nông nổi”, không có đầu óc chiến lược… Có thể đó là một trong các 

lý do khiến họ thất bại. 

 Tuy nhiên, đó là chuyện khác, còn ở đây, ta chỉ cần nhớ rằng 

cả chiến lược gia lẫn chiến thuật gia đều quan trọng. Có những 

phong trào đấu tranh may mắn có cả hai loại người này, và trên đời, 

cũng có những cá nhân giỏi cả hai lĩnh vực. Srdja Popovic lấy ví dụ 

Napoleon và Alexander Đại Đế, còn chúng ta có thể nghĩ đến Tào 

Tháo chăng? 
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CHƯƠNG VIII 

 

PHI BẠO LỰC, PHI BẠO LỰC, PHI BẠO LỰC… 

 

 

Hãy cố chống lại cám dỗ bạo lực. Bởi vì phi bạo lực dễ thu hút 

người hơn và có hiệu quả hơn. 

  

 

Ở Việt Nam lâu nay, chúng ta vẫn quen gọi đấu tranh, phản 

kháng phi bạo lực là “đấu tranh bất bạo động”, theo cụm từ tiếng 

Anh “non-violent resistance”. Tuy nhiên, thiết nghĩ cách dịch đúng 

phải là “phản kháng phi bạo lực”, bởi vì từ “violent” có nghĩa là bạo 

lực và “non-violent” nghĩa là phi bạo lực.  

Còn “bạo động” (uprising hay insurrection) là một khái niệm 

khác; đó là một cuộc nổi dậy, hay là khởi nghĩa, của quần chúng 

có thể có vũ trang và dĩ nhiên là phải có bạo lực đi kèm, nhằm lật 

đổ chính quyền. Nhưng phản kháng phi bạo lực thì không phải lúc 

nào cũng là cuộc nổi dậy lật đổ. Như các bạn đã thấy qua các 

chương trên, phản kháng phi bạo lực có thể diễn ra ở bất kỳ nơi 

đâu, trong bất cứ vấn đề gì xuất hiện sự sai trái của nhà cầm 

quyền.  

Do vậy, chúng ta nên thống nhất gọi sự việc bằng đúng tên gọi 

của nó. Và điều quan trọng nhất là phải trung thành với tính chất “phi 

bạo lực”.  
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Bạo lực được định nghĩa là hành vi, hành xử có sử dụng sức 

mạnh nhằm gây tổn thương, đau đớn, thiệt hại, hoặc làm chết người. 

Phi bạo lực, tức là hành vi, hành xử dùng các biện pháp ôn hòa thay 

vì sức mạnh. Còn như một nhà hoạt động người Philippines tên là 

Raul Socrates Banzuela – thuộc tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của 

nông dân PAKISAMA4, từng tham gia vào cuộc cách mạng nhân dân 

lật đổ ách độc tài Marcos (tháng 2/1986) – nói với tác giả cuốn sách 

này, thì bạo lực là sự gây tổn thương cố ý cả bằng hành động thể chất 

lẫn ngôn ngữ. Miệt thị, sỉ nhục, xúc phạm nhân phẩm người khác 

thực chất cũng chính là biểu hiện của bạo lực. 

Trong khi đó, theo ông Raul, phi bạo lực là một lối sống và nó 

phải được thực hành suốt đời, trong tư duy, trong lời ăn tiếng nói, 

trong hành động của những người chủ trương phi bạo lực. Có nghĩa 

là, họ không chỉ phi bạo lực trong hành động mà còn phải trong cả 

cách họ suy nghĩ, nói năng nữa.  

Không nói chuyện đạo đức ở đây… 

Tất cả các chuyên gia về đấu tranh phi bạo lực, như Gene 

Sharp, Bob Helvey, Srdja Popovic, đều khẳng định rằng phải kiên trì, 

nhất quán sử dụng đường lối ôn hòa, tuyệt đối phi bạo lực.  

Tất nhiên ta sẽ bảo là, ừ, thì vì họ cổ súy cho đấu tranh phi bạo 

lực thì họ phải nhấn mạnh sự ôn hòa chứ sao. Còn nếu phải đương 

đầu với những lực lượng tàn bạo và bẩn tính như an ninh cộng sản 

(Việt Nam và Trung Quốc) thì ôn hòa chỉ có thiệt; “với bọn ấy thì cứ 

phải chơi rắn nó mới sợ”.  

Nhưng mà, bạn biết không, Srdja Popovic – từ khi trở thành 

Giám đốc Trung tâm CANVAS chuyên nghiên cứu về đấu tranh phi 

                                                 
4 PAKISAMA, Liên đoàn Quốc gia Tổ chức vì Nông dân, là tên viết 

tắt của Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka (tiếng Tagalog ở 

Philippines). Tên tiếng Anh là National Federation of Peasant Organisation. 
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bạo lực và “xuất khẩu cách mạng” đến các xứ độc tài – đã nhận ra 

hai điểm chung giữa các nhà hoạt động dân chủ của tất cả các nước 

độc tài: 

Một là ai cũng nói rằng công an, cảnh sát, quân đội hay nói 

chung là lực lượng bảo vệ chế độ ở nước họ là tàn bạo nhất, bẩn thỉu 

nhất, và không thể ôn hòa với chúng được mà chỉ có thể dùng biện 

pháp mạnh (lấy bạo lực đáp trả bạo lực). 

Hai là ai cũng nói rằng một cuộc biểu tình hàng nghìn người, 

một cuộc cách mạng, hay nói chung là sự thay đổi ôn hòa, không thể 

xảy ra ở nước mình họ được.  

Vì đã biết trước hai điểm chung ấy nên trong cuốn sách cẩm 

nang về đấu tranh phi bạo lực của mình, Srdja Popovic đã dành ngay 

chương đầu tiên để nói về tâm lý “chuyện đó không xảy ra ở nước tôi 

được đâu” – dẫn lại câu nói quen thuộc nhất mà Popovic nghe được 

từ các nhóm hoạt động sau khi anh ta kể lại những gì xảy ra ở Serbia 

(và thú vị là sau đó đa số các nhóm này đều thành công trong việc 

chuyển tiếp chính trị ở nước họ) – và một chương khác để nói về sự 

cần thiết phải bảo đảm nhất quán đường lối phi bạo lực, mà hoàn 

toàn không phải vì lý do đạo đức. 

Vì sao nên kiên trì phi bạo lực? 

Biết trước là sẽ có những độc giả lý luận kiểu “ôn hòa với lũ 

sói thì chỉ có chết”, nên Popovic chỉ đưa ra vài lý do rất căn bản và 

thực dụng để giải thích vì sao nên chọn cách đấu tranh phi bạo lực.  

1. Khả năng thành công cao hơn 

Lý do thứ nhất, đơn giản là vì theo thống kê, trong tất cả 323 

chính biến từ năm 1900 đến năm 2006 trên toàn thế giới, các phong 

trào phản kháng phi bạo lực có tỷ lệ thắng lợi (hoàn toàn hoặc một 

phần) cao gần gấp đôi những trận chiến bạo lực: 53% so với 26%.  
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Ở đây, Popovic trích dẫn thống kê của hai học giả Mỹ, Erica 

Chenoweth và Maria J. Stephan, và thống kê chỉ tính đến năm 2006. 

Nếu muộn hơn thì không thể không kể đến những trường hợp bi 

thảm: Ai Cập, Lybia, Syria. Chế độ độc tài cũ đã bị lật đổ, máu đã 

chảy, người đã chết, nhưng dân chủ, tự do vẫn không đến với những 

xứ sở này và không biết bao giờ mới đến.  

2. Thu hút được nhiều người hơn 

Số người tham gia phản kháng phi bạo lực luôn luôn đông hơn 

hẳn số tham gia vào xung đột vũ trang, kể cả khi đó là những cuộc 

khởi nghĩa hoàn toàn chính đáng và anh hùng. Đó là bởi vì những 

người sẵn sàng lên núi hay vào rừng lập chiến khu, chịu đựng đủ mọi 

gian khổ, tích cóp vũ khí để chiến đấu không thể nào nhiều bằng 

những người hào hứng góp mặt trong các phong trào hay chiến dịch 

phản kháng đầy tính sáng tạo, thậm chí hài hước, vui nhộn. Tổn thất 

tất nhiên là phải có, song ít khi đến mức mất mạng. 

 

 

 

 

 

Đôi khi hành động phản kháng 

chỉ cần nhỏ như thế này.                         

Ảnh: Phạm Đoan Trang (chụp tại 

Hoàng Thành Thăng Long, 

1/11/2015) 
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Vì vậy, thay vì chỉ có một nhóm nhỏ dùng biện pháp đương 

đầu trực tiếp, sinh tử, một mất một còn với chế độ độc tài, những 

người đấu tranh hãy nên tìm cách kéo những người dân bình thường 

về phía mình, tách khỏi phía kẻ độc tài. Hãy cố gắng để có họ, mà 

cách đầu tiên là đừng làm họ sợ hãi. Song song với đó, có các hoạt 

động bào mòn tính chính danh của nhà cầm quyền độc tài, gây hao 

tổn nguồn lực của chúng, thay vì gài mìn, ném bom xăng, v.v. 

3. Tạo điều kiện cho dân chủ    

Đây sẽ là một lý do cực kỳ thuyết phục: Tại các nước thay đổi 

nhờ phản kháng ôn hòa, phi bạo lực, có tới 40% xác suất họ xây 

dựng hoặc duy trì được một nền dân chủ sau 5 năm. Với các nước 

thay đổi nhờ đấu tranh vũ trang, xác suất xác lập được dân chủ sau 5 

năm chỉ là 5%. 

Các nước chuyển đổi ôn hòa thì có 28% khả năng rơi vào nội 

chiến sau một thập kỷ. Với những nước lỡ chọn hoặc chẳng may phải 

chọn con đường đấu tranh vũ trang, sử dụng bạo lực để lật đổ độc tài, 

thì khả năng đó lên tới 43%.  

Có nghĩa là, nếu chúng ta muốn xây dựng một nền dân chủ ổn 

vững sau khi lật đổ ách độc tài, thì rất, rất nên kiên trì với đường lối 

đấu tranh phi bạo lực, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, sao 

cho ai cũng cảm thấy họ là một phần của sự thay đổi, họ tạo nên sự 

thay đổi. Thay đổi xã hội không thể là cuộc chơi chỉ của một nhóm 

nhỏ, càng không thể là trò đảo chính cung đình của một phe phái nào 

đó trong chế độ nhằm cướp quyền lực về tay mình và mặc xác dân 

chúng.  

Nói theo ngôn ngữ thời thượng là, chúng ta cần những cuộc 

cách mạng nhân dân, cách mạng quần chúng, chứ không cần những 

đảo chính cung đình trong đó người dân bị gạt ra rìa cuộc chơi quyền 

lực.  
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4. “Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt” 

Một lý do nữa để không nên theo đuổi đường lối bạo lực, là 

việc bạo lực chắc chắn sẽ kéo theo bạo lực, tạo thành một cái vòng 

luẩn quẩn và tới lúc đó thì rất khó phân biệt đâu là tấn công, đâu là tự 

vệ chính đáng, cũng như rất khó xác định được bên nào là bên chính 

nghĩa. 

Thế giới văn minh – lực lượng lớn nhất ủng hộ cho dân chủ và 

nhân quyền – cũng không ủng hộ bạo lực. Nói chung, đã qua rồi cái 

thời một nhóm người lên núi lập chiến khu, dùng súng đạn tiêu diệt 

quân thù trên chiến trường hay gài mìn đánh bom giết chúng ở “vùng 

tạm chiếm”. Cứ cho là mục đích chính đáng, hành động ấy vẫn có 

thể bị coi là khủng bố, nhất là nếu thiệt hại mà nó gây ra lan cả đến 

những dân thường vô tội.  

Trong nhiều trường hợp, bạo lực đẻ ra bạo lực, khiến cuối 

cùng chẳng còn biết chính nghĩa thuộc về ai. Syria là một ví dụ: Đến 

giờ thì cộng đồng quốc tế, trong đó có cả chúng ta ở Việt Nam, 

chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu và nên ủng hộ ai nữa. 

Vì thế, khi đi vận động quốc tế, nhất thiết bạn phải thể hiện rõ 

chủ trương thay đổi ôn hòa, phi bạo lực, nếu không sẽ chỉ phản tác 

dụng.  

* * * 

Nhưng tôn trọng những người chủ trương “nợ máu trả 

bằng máu” 

Như trên đã nói, thế giới văn minh không ủng hộ bạo lực; cái 

thời làm cách mạng bằng vũ khí đã qua. Như vậy có nghĩa là cũng đã 

có những thời kỳ mà bạo lực, sức mạnh, đấu tranh vũ trang là một 

con đường đúng đắn.  
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Và vì thế, chúng ta có thể hiểu được thế hệ những con người 

đã ở lại Việt Nam sau năm 1975 để chiến đấu tới cùng chống cộng 

sản, chứ không tìm đường đào thoát ra nước ngoài. Những người đã 

vượt biên trở về nước cho những trận chiến mà họ biết là gần như vô 

vọng, chiến thắng là không thể, chỉ mong gây một tiếng vang nhằm 

thức tỉnh đồng bào. Những người đã chấp nhận hy sinh tuổi xuân, tự 

do và cả sinh mạng của họ để chiến đấu trực tiếp với độc tài.  

Họ có thể thất bại, đường lối đấu tranh của họ có thể không 

còn hợp thời. Nhưng họ xứng đáng được tôn trọng, lòng can đảm của 

họ xứng đáng được tôn vinh, bởi họ dám sống và dám chết cho lý 

tưởng dân chủ tự do của mình.  

Ý thức được rằng thời nay là thời của đấu tranh ôn hòa, phi 

bạo lực, chúng ta cũng không nên quên rằng có những lúc, bạo lực là 

không thể tránh khỏi. Lại có nhiều khi, đó chính là ý đồ của kẻ cầm 

quyền. Thường xuyên, chính lực lượng an ninh mới là bên khiêu 

khích và châm ngòi cho bạo lực, để làm mất tính chính danh, chính 

nghĩa của những người đấu tranh.  

Thật khó có cách đối phó thống nhất trong những trường hợp 

đó; tuy vậy, bạn có thể nhớ lại các khái niệm “chiến lược” và “chiến 

thuật” mà chúng ta đã bàn ở Chương VII. Có thể coi việc sử dụng 

bạo lực như một chiến thuật, nghĩa là chỉ sử dụng ngắn hạn, tức thời, 

tùy hoàn cảnh cụ thể.  

Trong việc đấu tranh chống độc tài, khi lên án bạo lực, chúng 

ta cũng chớ nên quên rằng ngay cả Nelson Mandela – người anh 

hùng đấu tranh cho nhân quyền và bình đẳng – cũng từng có lúc phải 

theo đuổi con đường bạo lực.  



  88 PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC 

Nelson Mandela không phải tù nhân lương tâm5 

Năm 1961, Nelson Mandela đồng sáng lập và trở 

thành lãnh đạo đầu tiên của Umkhonto we Sizwe (“Ngọn 

giáo của dân tộc”), còn được gọi là MK, nhánh vũ trang 

của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC).  

Dưới sự lãnh đạo của Mandela, MK tổ chức một chiến 

dịch phá hoại nhằm vào chính quyền – khi ấy chính quyền 

đã vừa tuyên bố Nam Phi là một nước cộng hòa, và rút 

khỏi Khối Thịnh vượng Chung thuộc Anh. Tháng 1/1962, 

Mandela trốn ra nước ngoài để dự một hội nghị của các 

nhà lãnh đạo dân tộc Phi ở Ethiopia và theo học một khóa 

huấn luyện về chiến tranh du kích ở Algeria. Ngày 5/8, gần 

như ngay sau khi trở về, ông bị bắt giam và sau đó bị kết 

án 5 năm tù vì tội trốn khỏi đất nước bất hợp pháp và tội 

kích động một cuộc đình công của công nhân vào năm 

1961. Tháng 7 năm sau đó, cảnh sát bố ráp một nơi trú ẩn 

của ANC ở Rivonia, ngoại ô Johannesburg, bắt giữ một 

nhóm lãnh đạo MK gồm cả người da đen và da trắng, đang 

họp đánh giá kế hoạch tổ chức một cuộc chiến tranh du 

kích. Bằng chứng tìm được đã chống lại Mandela và các 

nhà hoạt động khác – tất cả đều bị đưa ra tòa vì tội phá 

hoại, tội phản quốc và âm mưu kích động bạo lực. 

Trước tòa, Nelson Mandela trình bày lý do phải có 

một sự ly khai dứt khoát khỏi giáo lý ban đầu của đảng 

ANC: “Sẽ là sai lầm và hão huyền nếu các nhà lãnh đạo 

châu Phi tiếp tục rao giảng về hòa bình và phi bạo lực vào 

thời điểm mà chính quyền chỉ đáp trả những yêu cầu ôn 

hòa của chúng tôi bằng vũ lực. Chỉ khi nào tất cả các cố 

gắng khác đều đã thất bại hết, khi tất cả các kênh phản đối 

ôn hòa đều đã bị cấm đoán, thì mới phải quyết định bắt 

đầu các hình thức bạo lực của đấu tranh chính trị”. 

                                                 
5 Trích từ bài “Nelson Mandela – vị luật sư thắp lửa tự do” – Hoàng 

Kim Phượng, đăng trên Luật Khoa tạp chí ngày 5/11/2014.  
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… Điều ít người biết là: Cho đến tận tháng 7/2008, 

Mandela và các đảng viên ANC vẫn bị hạn chế xuất cảnh 

đến Hoa Kỳ – ngoại trừ đến trụ sở Liên Hiệp Quốc (ở New 

York) và nếu được Ngoại trưởng Mỹ cấp giấy phép đặc 

biệt – vì họ bị quy là khủng bố trong thời kỳ đấu tranh 

chống chính quyền apartheid (a-pác-thai). Bản thân 

Nelson Mandela, mặc dù chịu án chung thân và cuối cùng 

phải ngồi tù tới 27 năm, cũng không được coi là tù nhân 

lương tâm. (Theo định nghĩa của tổ chức Ân xá Quốc tế, tù 

nhân lương tâm là những người bị tù chỉ vì đã thực thi một 

cách ôn hòa quyền tự do biểu đạt của họ, và là người 

không sử dụng bạo lực hay cổ súy bạo lực, hận thù). 

* * * 

 

 

 

Vì tinh thần yêu tự do, tôn trọng nhân quyền, đoàn kết 

chống độc tài, chúng ta cần tôn trọng những người chủ 

trương đấu tranh bằng bạo lực. Nhưng vì mục đích thực dụng 

thì ta nên kiên trì đường lối phi bạo lực và luôn thể hiện sự 

ôn hòa.  
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LỜI KẾT 

 

 

TRÍ TUỆ VÀ LÒNG DŨNG CẢM SẼ ĐƯỢC TƯỞNG THƯỞNG 

 

 

Đấu tranh chống độc tài cần nhiều phẩm chất, nhưng quan trọng 

nhất là trí và dũng. Thiếu một trong hai thứ, bạn rất khó thành công 

trên phương diện cá nhân. 

 

 

Đây là chương cuối của cuốn sách, và nội dung của nó rất 

ngắn gọn. Bạn phải rèn luyện để có đủ cả trí tuệ và lòng dũng cảm 

thì bạn mới có thể thành công ở mức độ của một cá nhân – tức là 

làm tốt từng việc nhỏ, làm tốt nhiều phong trào lớn, kết nối được 

nhiều người, được yêu mến, có uy tín, danh tiếng… Còn để cả một 

cuộc chiến đấu chống độc tài thành công, sẽ cần nhiều người như 

bạn, và có lẽ cần một chút may mắn nữa, để tạo nên cái gọi là thời 

cơ.  

 Trí và dũng sẽ thể hiện ở việc bạn xác định được một tầm 

nhìn hấp dẫn, một chiến lược đúng đắn. 

Trí và dũng sẽ thể hiện ở việc bạn sẵn sàng hy sinh cá nhân vì 

mục tiêu chung, sẵn sàng bỏ qua những tranh cãi hơn thua lặt vặt với 

những người mà bạn không ưa, để làm những việc lớn hơn và có ích 

cho nhiều người hơn.  
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Trí và dũng sẽ thể hiện ở việc bạn hành xử tuyệt đối theo tinh 

thần “không để ai bị bỏ lại”. Bạn không bỏ rơi ai lúc khó khăn, nguy 

hiểm, càng không bao giờ đạp thêm vài cú cho người ta ngã xuống 

hố. Bạn tạo cho mọi người niềm tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 

cũng sẽ luôn có bạn ở đó, làm chỗ dựa cho mọi người đồng thời cũng 

dựa vào mọi người. 

Trí và dũng sẽ thể hiện ở việc bạn giữ vững ý chí, không mất 

tinh thần, không suy sụp, stress, ngay cả trong những giai đoạn đen 

tối nhất của phong trào đấu tranh. Phong trào là một sinh thể, nó có 

lúc mạnh lúc yếu, lúc thịnh lúc suy. Có những ngày tháng, bạn bè 

xung quanh bạn, người đổ bệnh, người bị bắt, người bị truy sát. 

Nhưng trí tuệ và lòng dũng cảm sẽ khiến bạn ý thức được rằng bạn 

phải là người giữ ngọn lửa tinh thần cho tất cả, không được trông 

chờ vào ai khác. Nếu bạn stress, chán nản, buông xuôi, tuyệt vọng, 

nhà cầm quyền độc tài sẽ cảm ơn bạn, vì chúng chẳng mong gì hơn 

điều đó.  

Trí và dũng sẽ thể hiện ở việc bạn luôn giữ thái độ sống tích 

cực, bạn nhìn nhận về cuộc đấu tranh như một chuỗi cơ hội tuyệt vời 

để bạn trải nghiệm và có đầy đủ mọi cảm xúc – yêu thương, thù hận, 

vui, buồn, sợ hãi, cô đơn, hạnh phúc, đau khổ… Tất cả các cảm xúc 

đều được đẩy đến tận cùng. Nhưng có lẽ, điều đọng lại nhiều nhất là 

hạnh phúc. Khi bước chân vào cuộc đấu tranh chống độc tài, bạn sẽ 

được sáng tạo, được mạo hiểm, được cảm nhận những giây phút 

trong vòng tay bạn bè đồng đội, được gặp gỡ thật nhiều gương mặt, 

trong đó có những con người dũng cảm, quên mình vì người khác, và 

cũng có cả những cá nhân không chịu nổi sức ép mà phải bỏ cuộc, 

bán đứng anh em, hay chỉ đơn giản là không dám hy sinh. Bạn cũng 

sẽ được chứng kiến và sống trong những thời khắc căng thẳng, 

không khí đàn áp và khủng bố dâng lên khắp nơi; những ngày tháng 

lang thang không chốn nương thân, không một xu dính túi, và an 

ninh thì truy đuổi dày đặc cứ như thể bạn là một tên tội phạm vậy. 
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Nếu như lịch sử chọn bạn, hay là số phận của bạn như thế, thì có thể 

bạn còn phải kinh qua cả đồn công an, nhà tù, và nhiều thứ khác. 

Nhưng cái gì không giết được bạn sẽ chỉ làm cho bạn mạnh mẽ hơn, 

nhất là nếu bạn nghĩ rằng suy cho cùng, tất cả đều là những trải 

nghiệm tuyệt vời, giúp cho cuộc đời của chúng ta trở nên đáng sống.  

Một điều rất quan trọng là, chúng ta đấu tranh để thay đổi xã 

hội, nhưng cuộc đấu tranh đó cũng giúp chính chúng ta thay đổi – 

theo hướng tốt lên hoặc xấu đi tùy mỗi người.  

 Vì vậy, hãy học tập để có trí tuệ và luyện tập để vượt qua sợ 

hãi. Chúng ta hãy tin rằng trí tuệ và lòng dũng cảm sẽ được tưởng 

thưởng. Những người có đủ hai phẩm chất đó chắc chắn là thiểu số 

quý hiếm, nhưng thiểu số ấy có sức mạnh thay đổi xã hội. 
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PHỤ LỤC 

 

Nhà hoạt động hiệu quả 

Phạm Lê Vương Các 6 

Chúng ta đồng ý với nhau về sự đa nguyên chính trị, trong đó 

phải tôn trọng tất cả các nhà đấu tranh theo đuổi các khuynh hướng 

chính trị khác nhau trong cuộc đấu tranh này. Dù lý tưởng đã gắn kết 

chúng ta lại với nhau, nhưng phương pháp đấu tranh vẫn còn là vấn 

đề mà chúng ta sẽ không thể nào đi đến thống nhất. 

Đừng cố gắng thống nhất phương pháp đấu tranh, vì nó là điều 

không thể. Nhưng chúng ta có thể thống nhất với nhau về sự thực 

dụng cần có. Sự thực dụng trong hoạt động đấu tranh dựa trên 

nguyên tắc “hạn chế thấp nhất rủi ro nhưng vẫn hái được trái ngọt” 

hoặc “chấp nhận rủi ro lớn để hái được cả khu vườn”. 

Hãy hiểu đối thủ 

Nhiều người đã từng thắc mắc ông A, bà B hoạt động rất hiệu 

quả, phát triển phong trào đấu tranh cả chục năm nhưng sao không bị 

bắt, còn ông X, bà Y có hoạt động gì nổi bật đâu, mới tham gia đấu 

tranh mà lại bị bắt và kết án tù nặng nề? Chúng ta khó có thể lý giải 

được các sự việc định tính như vậy, nhưng đó là một thực tế đang 

                                                 
6 Luật gia, nhà hoạt động pháp lý. 
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xảy ra làm tổn hại nguồn lực đấu tranh, ngoại trừ bạn coi nhà tù như 

là một mặt trận.  

Đấu tranh chống độc tài là một nghệ thuật sinh tồn, nếu bạn 

không hiểu nó bạn sẽ nhanh chóng bị nó tiêu diệt. Hãy chọn cách 

sinh tồn trước để bạn có thể tạo ra một khu vườn đầy trái ngọt. Như 

nhà đấu tranh Nelson Mandela đã từng nói với ý rằng: Tôi chiến 

thắng kẻ thù của mình vì tôi biết họ thích ăn gì, thích nghe nhạc gì, 

họ đi ngủ vào lúc nào và bao giờ họ thức dậy... Sự ví von của Nelson 

Mandela cho thấy ông ấy chọn một thái độ tích cực để hiểu kẻ thù 

của mình, hiểu để sinh tồn và giúp ông ấy có thể bước vào cuộc đấu 

tranh gần như trọn một đời người. 

Trái ngược với đó là nhiều người đấu tranh dễ dàng không 

chấp nhận bất kỳ di sản nào của chế độ hiện tại, chẳng hạn như họ dễ 

“sôi máu” khi nghe những ca khúc “nhạc đỏ” được phát ra từ bất kỳ 

đâu, dù âm hưởng và nội dung của ca khúc là rất tuyệt vời. Một thái 

độ thù địch như vậy dễ mang lại tư tưởng định kiến, và sự hành động 

nguy hiểm cho chính những người đấu tranh, vì họ sẽ không thể hiểu 

biết được đối thủ của mình. 

Hiểu biết đối thủ từ những điều đơn giản nhất cho đến cả một 

hệ thống vận hành của một chế độ độc tài, trong đó có các phương 

pháp và thủ đoạn “chống thế lực thù địch” có thể giúp các nhà đấu 

tranh tránh được các cuộc đàn áp gây tổn hại đến chính mình và 

phong trào non trẻ.  

Bảo vệ lực lượng bên trong phong trào đấu tranh hiện nay là 

điều ít được nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh mà chủ yếu được 

thực hiện bằng các chiến dịch “giải cứu” theo thời vụ dành cho cá 

nhân. Cách làm này không phải là sự tối ưu cho chiến lược đấu tranh 

lâu dài vì có thể xem như là “vụ đầu tư không tương xứng với thành 

quả” trong đấu tranh, bởi lẽ chúng ta không thể giải cứu người này 

khi chế độ độc tài sẵn sàng đưa người khác vào thế chỗ.  Bên cạnh 
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đó các hoạt động này có thể gây tổn hại cho phong trào chung vì sự 

bất bình đẳng khi chọn giải cứu người này mà không phải là người 

kia, từ sự lựa chọn này cũng có thể thúc đẩy tính cục bộ giữa các cá 

nhân và các nhóm đấu tranh với nhau. 

Điều này đòi hỏi giới đấu tranh cần xử lý vấn đề này một cách 

thống nhất, mang tính chất phòng ngừa nhiều hơn là xử lý cho “việc 

đã rồi”. Ngay cả chính thể này cũng thành lập Cục Bảo vệ Chính trị 

Nội bộ – dù có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chức năng chính là 

“bảo vệ chính trị nội bộ” theo như tên gọi của nó trước nguy cơ từ 

các lực lượng chính trị, xã hội dân chủ.   

Hãy biết tự bảo vệ 

Một phong trào đấu tranh dân chủ đầy rủi ro và sự nguy hiểm 

dành cho những người tham gia thì không thể không có một “hệ 

thống cảnh báo nội bộ” giữa những người đấu tranh với nhau, chẳng 

hạn khi nhận được một tình huống rủi ro mà một nhà hoạt động đang 

phải đối mặt, hệ thống sẽ phân tích và đánh giá rủi ro trong tình 

huống này, từ đó sẽ đưa ra các tham vấn trong hành động chính trị, 

trong pháp lý và trong truyền thông để giúp nhà hoạt động xử lý tình 

huống khả quan nhất. Thậm chí, khi các giải pháp xử lý tình huống 

được hệ thống cảnh báo nội bộ thẩm định là không khả thi, thì hệ 

thống cảnh báo nội bộ có thể đưa ra phương án giúp nhà hoạt động 

tạm thời đi lánh nạn khi cần thiết. 

Khi tôi nêu vấn đề này, có thể sẽ có người không ủng hộ vì 

cho rằng thiếu sự dấn thân, hay “khôn thế thì chỉ thuộc dạng chờ 

thời”, hoặc “đấu tranh mà không dám hy sinh thì biết khi nào thành 

công”, v.v… Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự thực 

dụng trong hoạt động, bao gồm yếu tố sinh tồn trước và hiệu quả sau. 

Quan điểm này có thể được mô tả cụ thể bằng tình huống các nhà 

hoạt động có mặt trong một sự kiện biểu tình, đều có chung mục đích 

là muốn ghi lại cảnh đàn áp biểu tình đang xảy ra. Có người khi vừa 
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tiến hành quay phim, chụp ảnh lại trở thành nạn nhân của sự đàn áp, 

họ nhanh chóng bị bắt đi và kết quả là không thể truyền tải các hình 

ảnh của sự đàn áp này. Nhưng cũng có nhà hoạt động khác đã vượt 

thoát được và đưa ra những hình ảnh đàn áp lên truyền thông. Điều 

gì đã tạo nên sự khác biệt đó, phải chăng do ăn may? 

Nhà hoạt động thất bại (bị bắt đi không đạt được mục đích) 

trong tình huống này có thể do họ thiếu kỹ năng, hoặc do họ lựa chọn 

sự dấn thân bất chấp rủi ro, hoặc có thể do họ chủ động “nộp mạng” 

như để chia sẻ với đồng đội của mình khi bị bắt. Nhưng đối với nhà 

hoạt động thành công trong tình huống đó, chắc chắn không phải ăn 

may mà là do nhà hoạt động này rất có kỹ năng và rất hiệu quả trong 

công việc của mình. Họ có thể đánh giá được các rủi ro và quan sát 

mối nguy xung quanh mình, bao gồm việc nhận diện được đâu là an 

ninh thường phục trà trộn, đâu là “phe ta”, họ biết chọn vị trí đứng 

phù hợp, chọn cách thức quay phim, xác định thời điểm nào nên 

quay và thời điểm nào nên cất máy, và quan trọng là họ đã biết cách 

vượt thoát qua các hàng rào an ninh để truyền tải hình ảnh đến với 

cộng đồng. 

Từ tình huống này, chúng ta đi đến nhận định, những người 

đấu tranh tham gia vào cùng một hoạt động như nhau “để bị bắt thì 

vô cùng dễ, không để bị bắt thì mới tài”. Nhìn rộng ra, nhà hoạt động 

thực dụng là người luôn ý thức được rủi ro trong hoạt động của 

mình, có thể tự bảo vệ mình trong các tình huống và sau đó là đạt 

được mục đích của mình.  

Trong thời điểm mà sự đàn áp ngày càng gia tăng, thì những 

nhà hoạt động thiếu kỹ năng và kiến thức pháp lý sẽ là những miếng 

mồi ngon cho lực lượng “thanh kiếm và lá chắn” của chế độ lập 

thành tích. Các nhà hoạt động cần xây dựng một cơ chế cảnh báo nội 

bộ nhằm trang bị kỹ năng đấu tranh, và cung cấp các kiến thức pháp 

lý giúp cho họ xử lý tình huống và các rủi ro pháp lý khi tham gia 

hoạt động, qua đó có thể giúp họ theo đuổi một lộ trình đấu tranh dài 
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hơi, hạn chế thấp nhất tình trạng hoạt động không hiệu quả hoặc 

chưa kịp làm được gì đã phải chịu những án tù không tương xứng 

với hoạt động của mình. 
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Chống nạn thu phí ở BOT Cai Lậy – mẫu mực  

về phản kháng dân sự phi bạo lực7 

Hàng triệu độc giả của báo chí và cộng đồng mạng đang theo 

dõi vụ “tài xế dùng tiền lẻ khi qua trạm thu phí Cai Lậy”, với cả sự 

hồi hộp lẫn thích thú. Vụ Cai Lậy sau này chắc sẽ còn được kể lại 

nhiều lần như một chuyện vui. Nhưng còn hơn thế nữa: Những người 

lái xe dùng tiền lẻ đóng phí đã mang đến cho chúng ta một ví dụ 

tuyệt vời về phản kháng dân sự phi bạo lực, “hay lắm, đẹp lắm, có 

thể viết thành sách”. 

Bản chất của vụ dựng chốt thu phí ở BOT Cai Lậy là Công ty 

TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (Giám đốc: Nguyễn Phú Hiệp) 

lập một trạm thu phí trên Quốc lộ 1. Trước đây, họ đã đầu tư theo 

hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) tuyến đường 

tránh 12 km thuộc thị xã Cai Lậy. Tuy nhiên, thay vì đặt trạm thu phí 

ở đường tránh thì công ty lại “xếp nhầm” nó vào Quốc lộ 1, khiến 

cho ngay cả những người không sử dụng đường tránh mà đi qua 

Quốc lộ 1 cũng phải nộp tiền. Và vì Quốc lộ 1 là đường giao thông 

huyết mạch với hàng chục nghìn lượt xe qua lại mỗi ngày, việc chặn 

đường thu phí như vậy bảo đảm nhà đầu tư không để lọt “con mồi”, 

ngược lại, thu được số tiền vô cùng lớn: Mỗi xe đi qua, tối thiểu cũng 

phải nộp 35.000 đồng/lượt (xe bốn chỗ), tối đa lên tới 180.000 

                                                 
7 Bài đăng trên Luật Khoa tạp chí ngày 16/8/2017, trong những ngày 

trạm BOT Cai Lậy đang buộc phải mở cửa, xả trạm để cho xe lưu thông, do 

không trụ được trước cuộc “cách mạng tiền lẻ” của các tài xế.                   

Địa chỉ trên mạng http://luatkhoa.org/2017/08/chong-nan-thu-phi-o-bot-cai-

la%CC%A3y-mau-mu%CC%A3c-ve-phan-khang-dan-su%CC%A3-phi-

bao-luc/ 

http://luatkhoa.org/2017/08/chong-nan-thu-phi-o-bot-cai-la%CC%A3y-mau-mu%CC%A3c-ve-phan-khang-dan-su%CC%A3-phi-bao-luc/
http://luatkhoa.org/2017/08/chong-nan-thu-phi-o-bot-cai-la%CC%A3y-mau-mu%CC%A3c-ve-phan-khang-dan-su%CC%A3-phi-bao-luc/
http://luatkhoa.org/2017/08/chong-nan-thu-phi-o-bot-cai-la%CC%A3y-mau-mu%CC%A3c-ve-phan-khang-dan-su%CC%A3-phi-bao-luc/
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đồng/lượt (xe container). 

Hai điều khiến các lái xe phẫn nộ là trạm bị đặt sai chỗ và mức 

phí quá cao. Thứ nhất là trạm nằm trên quốc lộ nên kể cả người 

không sử dụng đường tránh cũng phải đóng tiền. Thứ hai là mức phí 

bất hợp lý. Anh Vũ Huy Hoàng, một tài xế 45 tuổi ở TP. Hồ Chí 

Minh, cho biết: “Một tuyến đường tránh chỉ dài 12 km mà áp phí gần 

bằng đường cao tốc Trung Lương 50 km. Tôi lái xe bốn chỗ vào 

đường cao tốc Trung Lương, mất 40.000 đồng, mà qua Cai Lậy mất 

35.000 đồng”. 

“Bên công ty đầu tư lý giải là ngoài làm đường tránh, họ còn 

“tăng cường mặt đường” 26 km trên Quốc lộ 1 nữa. Thật ra họ chỉ 

phủ nhựa một số chỗ, dặm vá lại một số ổ gà và sơn phết lại vài cây 

cầu. Trong khi đó, đúng ra, Quốc lộ 1 phải được tu sửa bằng tiền 

ngân sách nhà nước, trong đó có khoản phí cầu đường mà các xe 

hàng năm đều đóng. Trong giá xăng cũng đã tính cả phí cầu đường 

rồi” – anh Hoàng nói rõ. 

Lâu nay, tình trạng lập trạm bừa bãi (đường một nơi, trạm một 

nẻo) để thu phí BOT và nạn phí chồng phí đã xảy ra ở nhiều nơi trên 

khắp đất nước. Nhưng chỉ đến khi các lái xe nhìn ra được những điều 

bất hợp lý đó, phản kháng dân sự mới bắt đầu. 

Tháng 4/2017, hàng trăm tài xế điều khiển xe di chuyển với 

tốc độ rùa bò qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 (Nghệ An), gây ách 

tắc giao thông. Còn “chiến dịch tiền lẻ” ở Cai Lậy mở màn vào 

khoảng ngày 01/8/2017. 

Bài học đầu tiên: phải hiểu biết 

Trả lời câu hỏi, “vì sao các trạm BOT khác không có vấn đề gì 

mà Cai Lậy mới lập được hơn một tuần đã có chuyện”, anh Vũ Huy 

Hoàng nhận định: “Quan trọng là bây giờ tài xế bắt đầu nhìn nhận 

được những bất công, bất hợp lý trong chính sách rồi. Người ta có 
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nhận thức hơn rồi. Vụ Cai Lậy này, tôi nghĩ là có “học tập kinh 

nghiệm” từ vụ cầu Bến Thủy”. 

Kinh nghiệm đó đã từng được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, 

trong những nhóm Facebook của các tài xế. 

Ba ngày đầu tiên (01-03/8), theo phản ánh của nhà đầu tư, có 

bảy xe “dùng tiền lẻ mệnh giá 200, 500, 1.000 đồng vo tròn để trong 

chai nhựa, túi nhựa hoặc đưa từng tờ tiền lẻ rồi buộc nhân viên kiểm 

đếm lại nhiều lần” (Thanh Niên, 05/8/2017). 

Trạm thu phí phản ứng ngay: Hễ xe nào đi qua mà có hiện 

tượng trả tiền lẻ thì nhân viên thu phí nhấn nút, còi hụ ầm ĩ lên và lập 

tức có người của trạm vác máy ra quay phim, chụp hình xe đó, ghi 

biển số lại. Ngày 07/8, trả lời phỏng vấn báo Infonet, luật sư Nguyễn 

Doãn Hùng – Công ty Luật IPIC – nhận định rằng hành vi bỏ tiền lẻ 

vào chai nhựa, gây ùn tắc giao thông, là có dấu hiệu của tội gây rối 

trật tự công cộng và có thể bị phạt tù 2-7 năm. 

“Thật ra lúc ấy anh em cũng hoang mang” – anh Hoàng kể. 

“Nhưng rồi có người có ý kiến là việc gì pháp luật không cấm thì ta 

có quyền làm, mà chưa có văn bản nào cấm sử dụng tiền lẻ cả, đừng 

nghe hù dọa. Thế là anh em vững dạ làm tới thôi”. 

“Hôm đầu tiên còn ít xe dùng tiền lẻ thì trạm đối phó bằng 

cách cho các xe trả tiền lẻ đi vào len (lane – làn đường) dự phòng, 

đứng ở đó chờ nhân viên trạm ra đếm tiền. Qua ngày thứ hai, thứ ba, 

nhiều người hưởng ứng hơn, rồi đông quá, không đủ len dự phòng 

nữa, trạm đành chịu. Thế rồi nghẽn hết cả, nhiều lúc trạm phải xả 

cửa, không thu tiền, cho xe qua miễn phí để giải tỏa ách tắc”. 

Các tài xế cũng không nhét tiền vào chai nhựa nữa mà đưa cả 

bó. VnExpress ghi lại, chiều 09/8, có khoảng 10 xe trả tiền lẻ mệnh 

giá 200, 500 đồng khi qua trạm BOT Cai Lậy, gây ùn tắc kéo dài tới 

4km. 
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Có thể thấy ngay bài học đầu tiên mà các “tài xế tiền lẻ” ở 

Cai Lậy đem đến, là phải hiểu biết: nhận ra những điều bất hợp lý, 

hiểu quyền của mình, hiểu mình không sai, hiểu cái nguyên tắc cao 

nhất của pháp luật là người dân được làm mọi thứ pháp luật không 

cấm. 

Bài học thứ hai: Bắt đầu từ việc nhỏ 

Phong trào Otpor! (có nghĩa là “phản kháng”) ở Serbia để lại 

một nguyên tắc đấu tranh quan trọng: Bắt đầu từ những công việc 

nhỏ, có vẻ ít tính chính trị, ít nhạy cảm, ít nguy hiểm nhất, sao cho ai 

cũng có thể làm được. Và đó nên là những việc vẫn nằm trong khuôn 

khổ luật pháp quốc gia. 

Tuần hành đến Bộ Giao thông – Vận tải, ủy ban nhân dân địa 

phương để phản đối các trạm thu phí “nằm sai chỗ”, hoặc quyết liệt 

từ chối nộp phí, thì không phải ai cũng dám làm ngay vì rất dễ bị quy 

chụp là chống phá nhà nước. Nhưng giảm tốc độ, đi xe thật chậm, 

nộp tiền lẻ khi qua trạm thu phí, như các tài xế đi qua trạm cầu Bến 

Thủy, Cai Lậy đã làm, gây tắc nghẽn hay là “ùn ứ” theo cách gọi lâu 

nay của ngành cảnh sát giao thông, thì là việc đúng luật và không có 

gì nguy hiểm, theo nghĩa là chẳng có lý do gì để bị đàn áp. Tài xế 

nào cũng có thể tham gia. 

Nói cách khác, hành động nộp tiền lẻ là một cách gây khó 

khăn cho những kẻ bóc lột, nhưng nó lại vẫn là việc chấp hành luật 

pháp. Vì thế, nó đặt kẻ bóc lột vào tình cảnh “tức tối nhưng không 

làm gì được”. Cùng lắm thì nhà đầu tư chỉ có thể làm đơn cầu cứu 

công an. Nhưng công an cũng bị đặt vào thế lưỡng nan: Trấn áp 

cũng dở (vì không có cớ, và dễ đổ thêm dầu vào lửa phẫn nộ của 

cư dân mạng), mà không trấn áp cũng dở (các lái xe cứ tiếp tục 

làm tới). 
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Bài học thứ ba: Thu hút dư luận ủng hộ 

Mặc dù là hành động phản kháng (vốn dĩ bị gắn nhãn là chống 

đối ở Việt Nam), nhưng “chiến dịch tiền lẻ” của những người lái xe 

lại tạo được một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì người dân 

thường hình dung. Đó là sự thông minh, hài hước, gây cười. 

Trong các nhóm Facebook, cánh lái xe tán chuyện rôm rả, vui 

vẻ về “chiến dịch”. Họ đăng tải và phát tán những hình ảnh đẹp hoặc 

gây cười, những clip nhạc chế xung quanh vụ “tiền lẻ qua trạm Cai 

Lậy”. 

Họ cũng có ý thức giữ 

gìn hình ảnh khi bị quay phim: 

Hình một anh lái xe trẻ (Phạm 

Việt) cười rạng rỡ đưa tập tiền 

200 đồng cho nhân viên thu phí, 

do phóng viên Thanh Niên 

chụp, lan truyền trên mạng 

Internet và còn được chế lại như 

một tấm áp phích của thời 

“Trường Sơn Đông, Trường 

Sơn Tây”; ai nhìn thấy cũng 

phải phì cười và chắc chắn là sẽ 

không dễ quên. 

Giống như hiệu ứng mà quảng cáo tạo ra ở người tiêu dùng, 

hình ảnh này của “chiến dịch tiền lẻ” khiến cho ai chưa quan tâm, 

chẳng biết gì đến vụ việc, thì sẽ quan tâm; ai biết rồi thì sẽ thấy 

thích thú và ủng hộ những người lái xe; mà ai chống họ thì cũng 

khó mà dám công khai chửi bới (trừ một số ít có tư duy như dư 

luận viên). 

Nói về “chiến dịch tiền lẻ”, người ta không thấy ở việc phản 
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kháng đó một hành vi cực đoan, thù hận nào cụ thể, mà chỉ nhớ đến 

nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt dễ mến của anh chàng lái xe, và vẻ mặt 

kiên nhẫn của cô nhân viên thu phí cầm xấp tiền lẻ. Phạm Việt được 

mệnh danh là “hot boy Cai Lậy”. 

Bên cạnh việc chấp hành pháp luật, trong việc tạo một hình 

ảnh đáng mến, các lái xe cũng nhắc nhau giữ thái độ ôn hòa, tránh 

mọi điều tiếng rằng họ thô tục hay bạo lực. Tất nhiên, vẫn có một 

vài bài báo trong đó có những câu, từ mang tính chụp mũ, như: 

“Không chỉ vậy, một vài tài xế còn có lời lẽ không đúng mực gây 

ức chế tâm lý cho nhân viên” (Thanh Niên, 05/8), “Trạm thu phí 

dịch vụ đường bộ Cai Lậy đã tạm ngưng thu phí sau khi một số đối 

tượng xuất hiện cản trở, không cho thu phí” (Tuổi Trẻ, 15/8). 

Song, tất cả đều bị cộng đồng mạng chỉ trích, cũng như mọi phản 

ứng tiêu cực của nhà đầu tư hay quan chức đều bị bêu lên mạng, 

đặc biệt nhờ vai trò của một số Facebooker có ảnh hưởng. Và đó là 

bài học thứ tư, thứ năm. 

Bài học thứ tư: Có người nổi tiếng góp sức 

Trong mọi chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về một 

vấn đề nào đó, không thể thiếu các Facebooker nổi tiếng. Vụ “tiền lẻ 

qua trạm Cai Lậy” của các lái xe cũng vậy, ngay từ đầu, nó đã được 

nhiều Facebooker chính trị có tiếng như Hoàng Dũng, Nguyễn Lân 

Thắng, Nguyễn Chí Tuyến, các nhà báo Trung Bảo, Trương Châu 

Hữu Danh hưởng ứng. 

Nói cách khác, chọn lựa những người có ảnh hưởng và tranh 

thủ sự ủng hộ của họ là việc khôn ngoan mà các phong trào phản 

kháng dân sự nên thực hiện. 

Bài học thứ năm: Vạch trần mọi hành vi xấu 

Mọi phát ngôn, hành động tiêu cực của nhà đầu tư hoặc quan 
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chức đều bị bêu lên mạng để dư luận chỉ trích và chê cười. 

Ví dụ như chuyện ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty 

TNHH BOT đầu tư QL1 Tiền Giang, gửi đơn cầu cứu công an tỉnh; 

chuyện nhà đầu tư quay phim, ghi hình các tài xế, ghi biển số xe họ, 

nộp cho công an; chuyện ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở Giao 

thông – gửi công văn đến UBND tỉnh Tiền Giang, quy chụp hành 

động trả tiền lẻ qua trạm là chống đối nhà đầu tư; chuyện ông 

Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, gọi 

hành vi bỏ tiền lẻ vào chai nộp phí là “văn hóa ứng xử có vấn đề”. 

Trên thực tế, chính công an địa phương, nơi đặt trạm BOT, 

còn bị buộc tội là có hành động gây rối, tấn công người dân. Nhân 

chứng (dân địa phương) khẳng định ông Huỳnh Văn Tài, Trưởng 

công an xã Phú An, mặc thường phục, đã ném đá bươu đầu phóng 

viên báo Thanh Niên tác nghiệp ở trạm Cai Lậy. Đoạn clip ghi lại 

cảnh này cũng đã được tung lên mạng. 

Từ quan chức, nhà đầu tư, đến công an, ai làm sai đều bị cộng 

đồng mạng phát hiện, lên án và chế nhạo. Trạm BOT Cai Lậy bị gọi 

là “trạm hút máu Cai Lậy”. 

Điều đó đẩy tất cả bọn họ vào tình trạng phải thủ thế hoặc yếu 

thế, khó mà công khai ra tay mạnh hơn nữa. Nói cách khác, vạch 

trần, công bố rộng rãi, chỉ trích cái xấu, cái tiêu cực chính là một 

cách tự bảo vệ. 

Bài học thứ sáu: Can đảm, đi đến cùng 

Đây không phải là bài học cuối cùng. Đấu tranh thay đổi xã 

hội, phản kháng dân sự là những công việc khó khăn và đòi hỏi nhiều 

phẩm chất, kỹ năng, kiến thức, và có thể rút ra từ đó rất nhiều bài 

học. Song, can đảm, không sợ hãi để đi đến cùng là một phẩm chất 

nổi bật. 
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Anh Vũ Huy Hoàng cho biết: “Anh em tài xế lạc quan. Rất tin 

là đấu tranh sẽ đạt kết quả mong muốn. Tất nhiên có những người 

vẫn đóng tiền bình thường khi đi qua trạm, nhưng những ai đã tham 

gia “chiến dịch tiền lẻ” này rồi thì đều vững vàng lắm.” 

“Anh em cũng vẫn bàn bạc với nhau, dự đoán trước các khả 

năng đối phó của phía nhà đầu tư để nghĩ ra cách hóa giải mới. Cái 

chúng tôi muốn đạt được là phải dẹp cái trạm BOT đó về đúng vị trí 

của nó và thu đúng giá trị mà nhà đầu tư đã bỏ ra để làm đường 

tránh. Cứ công ty nào làm đường tránh lại dựng trạm bừa phứa, đè cổ 

dân ra thu tiền, thì loạn” – anh nói. 



 


