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     Baûn Tin Theá Ñaïo              Soá 59 ngaøy 17-6-2016

Lễ Khánh Thành Văn phòng Hiệp Thiên Ðài.
 
Lễ Khánh Thành văn phòng Hiệp Thiên Ðài,  
ngày mồng 8 tháng chạp năm Ðinh Hợi (dl. 18-01-1948)
 
Các bạn Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam, Nữ.

Tưởng từ khi tôi đã phế đời, hiến mảnh thân phàm nầy cho Ðức Chí Tôn làm khí cụ tạo cho nước 
nhà Việt Nam một nền Tôn Giáo nầy, không ngày nào được phần thưởng vô giá như ngày hôm nay, 
mà chỉ có một ly rượu. Theo sự hưởng ứng của các bạn biết, nếu con người ta lấy cái sức lực phàm 
làm môi giới cho cái sở hành riêng thì hẳn không ai can đảm chịu. Cái người đã thả mình vô cảnh 
khổ với một sự vui tươi thì hồi xưa đến giờ chưa có. Tại sao vậy? Tôi đã hiểu bí mật ấy, tôi hiểu cả, 
nên cho các bạn hiểu.

Các Ðấng tự hữu, hằng hữu, thiên hạ tưởng không có, họ lầm từ trước, người ta tưởng Ðấng ấy 
không có, Ðấng ấy đã có từ tạo thiên lập địa, tôi biết tôi hiểu, tôi đã chịu khổ não để thay thế hạnh 
phúc cho đời là do nơi đâu? Không phải tại nhà tôi hay tại tôi, chưa chắc, do nước Việt Nam chăng? 
Ấy là do toàn nhơn loại. Ðấng Cha lành ấy dầu thấy con bạc bẽo thế nào, Ðấng ấy cũng còn thương 
yêu. Sự thương yêu của ông Cha lành nó truyền nhiễm tôi, do nơi chỗ tôi nghe được, tôi hiểu được, 
biết rõ đặng Người.

Ðấng ấy có mơ mộng gì vô hạn? Nhứt là Ngự Mã Quân của Chí Tôn biết trước hơn ai hết, bởi vì 
Ngài có dạy, trước hết là Ngài bỏ Huỳnh Kim Khuyết, bỏ Thiên Cung đòi xuống trần dạy con cái 
của Ngài lập phương giải khổ. Nếu tôi không lầm, cơ bút đã cho tôi biết các bạn Hiệp Thiên do nơi 
đâu sản xuất? Do để giữ quyền Thiêng Liêng nên mới có 12 vị Thời Quân, Thập Nhị Ðịa Chi, tức 
là cảnh Thiêng Liêng vô hình của chúng ta. Tôi tưởng tấn tuồng tôi đã làm trọn và làm nơi cõi vô 
hình. Ngày kia về thiêng liêng các bạn sẽ thấy hình tối đại tối thiểu. Phận sự tôi đối với các bạn nó 
có thâm tình vô hạn, vì đồng tâm, đồng chí, một mực đề xướng cả thảy đều nghe chịu một hoàn 
cảnh, Bần Ðạo làm không hết, số là tại Bần Ðạo và các bạn Hiệp Thiên Ðài đã hứa với Chí Tôn.
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Bần Ðạo lo cho toàn cả nhơn loại hoàn cầu, chớ không phải thương một cá nhân nào hay một đoàn 
thể nào, một quốc gia nào, không phải làm tôi mọi cho Ðời, làm tôi mọi cho Ðạo, nhưng vì cái năng 
lực vô hình kia mà thôi.

Trước khi lãnh lịnh trên Bạch Ngọc Kinh tạo nền Chơn Giáo, Chí Tôn quyết định có Ngài giáng thế 
mới được, Ngự Mã Quân không cho, bắt buộc phải có người thay thế cho Ngài tức là Thánh Thể 
của Ngài tại đây.

Ngài đi mà không cho thì phải có hình ảnh thế cho Ngài mới được. Hình ảnh của Ngài là Hội Thánh 
Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên. Hộ Pháp có khôn ngoan nào hơn là cầu khẩn cho có người đến với 
mình đặng tạo Thánh Thể đó, chớ một mình Hộ Pháp xuống không thế được, nên phải cám dỗ cung 
nầy điện kia, đến Cửu Thiên Khai Hóa, biết chắc làm được mới đi.

Các bạn cứ làm đi, vì cái phận sự đối với thế gian, đối với lời hứa ở trên kia, mặt cân không biết 
đồng chưa? Lời hứa trước kia, sự làm bây giờ, biết hai cái đó có đúng không? Bần Ðạo làm mãi 
không biết làm sao cho rồi, nào lo cho Cửu Trùng, rồi đến Phước Thiện, đầu óc của Hộ Pháp đã 
chịu thâm giao cùng các bạn, cứ làm mãi thôi, sống giờ nào làm giờ nấy. Không phải kiếp nầy tại 
đây có Thánh Thể, không phải tại xứ Việt Nam ta mới có, chúng ta chỉ là người cặm bông tiêu 
thôi, chớ không phải người tạo, chúng ta sáng lập là để cho đoàn hậu tấn, vì chúng nó đứng 
chàng ràng, không biết đứa nào gánh vác đảm đương.

Bổn phận làm anh phải tạo nghiệp cho em, mở đường trước cho con cháu đi, sau nhờ có 
chúng nó Thánh Thể của Chí Tôn mới tồn tại. Thầy không phải đến một kiếp nầy thôi, mà 
đến phải ở đời đời, không phải Thánh Thể đương nhiên, họ sẽ đến nữa hay đã đến rồi, nó còn 
lộn xộn không biết đứa nào.

Biết còn nữa thì tức nhiên phải mở con đường cho chúng nó đi vào tạo nghiệp cho chúng nó. 
Tôi là đầy tớ của Ðức Chí Tôn, biết có bao nhiêu đó cứ đảm nhiệm cương quyết nâng đỡ Ðạo 
và Ðời thôi. May một điều là tôi còn thiếu với Ðức Chí Tôn, tôi xin đầu kiếp, thiếu hay không mà 
kiếp nầy tôi đã là tên dân nô lệ cho nước Việt Nam, đã chịu thống khổ tâm hồn lẫn hình thể trên 35 
năm.

Tôi không xin, tôi biết tại sao tôi đầu kiếp xuống dân Việt Nam, tôi cảm khích vô hạn, nào chịu khổ, 
nào chịu bạc nhược và yếu hèn. Tại thấy nhơn loại đau đớn Chí Tôn mới đến mở một nền Tôn Giáo, 
làm một khối sanh quang cho toàn nhơn loại, đó là cái danh dự của nước Việt Nam đã chịu khổ.
Vì cái tình của Chí Tôn đối với dân tộc Việt Nam nên tôi thí thân phải chết mới đền bồi xứng đáng.

Còn một việc khác nữa là Ngài tạo đầu óc, từ ngày mở Ðạo Cao Ðài đến giờ, Ngài tạo đầu óc nòi 
giống Việt Nam để vãn hồi quốc vận, như thế cũng đủ cho mình đưa sanh mạng mà đổi.

Vậy sự làm của chúng ta phải cương quyết và nhẫn nại đủ điều, không nhút nhác, vui chịu, 
bởi đã hiểu giá trị ân đức của Ðức Chí Tôn như thế nào rồi, muốn trả được hết phải học sách 
làm đầy tớ của những đầy tớ của Ðức Chí Tôn, làm được vậy chừng đó mới trả nợ tình của 
Ðức Chí Tôn đặng.

HẾT 
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TIN KHÔNG VUI

Thánh Thất Paris bị ảnh hưởng cơn lụt

Kể từ đầu tháng 6-2016 Thành phố Paris, Pháp bị cơn lụt lịch sử. Sông Seine, một con sộng lớn bị 
vỡ bờ làm nên cơn lụt , có nơi ngập dười 6m nước. tình trạng thiệt hại rất nặng nề.

Riêng về trong nội bộ Cao Đài chúng ta, Thánh Thất Paris cũng bị ảnh hưởng của cơn lụt. Nước 
đã tràn vào tầng dưới của Thánh Thất.

Sau đây là vài hình ảnh chụp được khi nước lụt đã rút xuống
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TÂM THƯ THÁNH THẤT SACRAMENTO
kêu gọi yểm trợ xây dựng lại Thánh Thất
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Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh 
                                                            Thơ của Trần Thị Lam. 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gửi Trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

 

Bài thơ của cô giáoTrần Thị Lam xuất hiện đúng lúc với đề tài mang tính thời sự đang còn nóng 
bỏng , kỹ thuật thơ vững vàng lại viết bằng tấm lòng chân thật, ngập tràn những cảm xúc nên mau 
chóng được bạn đọc yêu thơ cùng người đọc khắp nơi nồng nhiệt đón chào. Một bài thơ dạng 
nghiệp dư nhưng lại hoàn toàn chuyên nghiệp bởi cách xử lý ngôn từ, dàn dựng dẫn dắt toàn bài thơ 
theo một phong cách cổ điển, với những câu hỏi đau đáu của một nội tâm không an toàn trước sự 
không an toàn của thế giới chung quanh.

Những bài thơ như thế, xuất hiện trong bối cảnh chính trị đang sôi sùng sục của người dân trong vụ 
cá chết, đã có sức mạnh như của một đoàn quân ra trận. Bài thơ như một quả bom nổ tung trước sự 
ngỡ ngàng của tất cả chúng ta bởi sự công phá tâm cang của nó. Sự thâm hậu, bén sắc nhưng cũng 
vô cùng giản dị bởi ngôn từ đơn giản, dễ nhớ, dễ nhập tâm. Và bài thơ này sẽ là một trong những 
bài thơ hay nhất chỉ sau lần đọc đầu tiên.

Văn chương, thơ ca luôn và mãi là một thứt vũ khí sắc bén dành cho đối lập, phản biện, cho đấu 
tranh chống cường quyền. Một bài thơ chưa hẳn là hay nhưng phải giàu cảm xúc, ngùn ngụt tính 
phổ cập thời sự, mang hơi hướng mãnh liệt của một cuộc sống nổi sôi, dấn thân thì thường dễ đi 
vào lòng người, dễ rung động lòng người và ở lại lòng người. Những con người đồng cảm với bài 
thơ về mặt nào đó và được bài thơ dẫn dắt cảm xúc, và ru người đọc trong điệu ca thăng giáng trầm 
bổng của thi ca. Đây là một bài thơ không phải thơ tình mà là thơ lãng mạn cách mạng, hay hiện 
thực xã hội, như người ta thường nói. Nhưng trong nó là chan chứa tình yêu, hoài niệm, nuối tiếc..

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Bài thơ được viết theo thể thơ lung tung, chẳng có Niệm Luật, mà dường như để cho cảm xúc nơi 
tác giả dẫn dắt xuất thành lời thơ. Với những câu chữ lộn xộn 8, 9 thậm chí đến 10 chữ trong một 
câu, nhưng ta sẽ dễ dàng nhận biết được bài thơ được viết trên nền của thể thơ tự do, 8 chữ. Thể thơ 
tự do, 8 chữ là thể thơ mới, phóng khoáng với không có nhiều qui luật gò bó nên có thể bay bổng 
thanh thoát từng câu chữ, chứ không gò bó, không Niêm Luật, Đối…như thể thơ 7 chữ, hoặc 7 chữ 
trong luật (Thất Ngôn Bát Cú). Có thể nói bài thơ của cô giáo Lam là một bài thơ tự do, 8 chữ phá 
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cách. Và là bài thơ một mạch nguồn cảm xúc, đi suốt từ đầu đến cuối nên những phá cách không 
gây hại đáng kể. Thật sự nếu cô giáo Lam sửa thành bài thơ 8 chữ thì tuyệt vời hơn cho một bài thơ 
tuyệt vời.

Thể thơ này có một yêu cầu rất rõ ràng về sự liền lạc vần điệu, cùng một ý thơ xuyên dẫn suốt cả 
bài thơ. Và bài thơ này của cô giáo Lam đã làm được điều đó với chút ăn gian. Suốt 5 khổ thơ thì 
khổ thơ nào cũng lặp lai câu hỏi : “Đất nước mình....” Đây là một kiểu làm thơ có lợi. Thứ nhất là 
những câu thơ lặp lại, thuộc loại hay nhất sẽ nhấn mạnh đến chủ đề của bài thơ. Thứ hai ta sẽ có lợi 
khi không phải làm thêm 5 câu thơ nữa. Vì ta đã cho câu thơ hay nhất, gần giống nhau vào trong 
suốt cả bài thơ rồi.

Hãy thử đọc một vài câu thơ 8 chữ của Vũ Hoàng Chương, ông Hoàng của thể thơ này để thấy cái 
hay nhé :
….

Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ, 
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ,

Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
Thuyền ơi thuyền…Xin ghé bến hoang sơ.

Men đã ngấm bọn ta chờ nắng tắt,
Treo buồm cao cùng cao tiếng hò khoan.

Gió đã nổi nhịp trăng chiều hiu hắt,
Thuyền ơi thuyền… Theo gió hãy cho ngoan…

                                                                                   Vũ Hoàng Chương

Bài thơ của cô giáo Lam cũng vậy. Chỉ là nỗi ưu tư, lo lắng cho số phận đất nước con người, nỗi lo 
thuộc về người phụ nữ, của một người phụ nữ nên nó bình thường, đằm thắm cũng như pha chút 
con trẻ, dại khờ…

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Bài thơ như một câu hỏi đau đáu, một cơn giằn vặt lương tâm của một người bình thường nhưng 
chân chính. Một nỗi thỏa mãn bay cao vượt khỏi không gian của một người phụ nữ viết gửi tới anh, 
là người thân yêu. Gửi tới đất, tới nước, tới Trời Xanh bao la bát ngát những câu hỏi có cánh như 
những con chim mơ ước bay tới khoảng trời cao mênh mông. Rằng chúng ta có trả lời câu hỏi miên 
man ấy được không khi tất cả chúng ta, ít hay nhiều thì cũng đều mang nợ đất nước này... 

Và những câu hỏi bay bổng trong bài thơ luôn không có câu trả lời, nên nó vẫn cứ mãi lửng lơ, im 
lìm và không siêu thoát… 
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ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH.

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

TRẦN THỊ LAM
(Nguồn: Internet)
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MỘT BÀI THƠ TUYỆT VỜI
 

                                            Nominated by UN as the best Poem Written by an African Kid  

 
     When I born, I black 
     When I grow up, I black : 
     When I go in Sun, I black 
     When I scared, I black 
     When I sick, I black 
     And when I die, I still black 
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       * * * 
     And you white fellow 
     When you born, you pink 
     When you grow up, you white 
     When you go in sun, you red 
     When you cold, you blue 
     When you scared, you yellow 
     When you sick, you green 
     And when you die, you grey 
     And you calling me colored ??? 
 
     -------------------------------------- 
Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất . Bài thơ được viết bởi một đứa bé 
Châu Phi 
 
     Khi tôi sinh ra, tôi màu đen 
     Khi tôi lớn lên, tôi màu đen 
     Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen 
     Khi tôi sợ, tôi màu đen 
     Khi tôi đau, tôi màu đen 
     Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen 

                   * * * 
     Anh nói rằng anh trắng 
     Khi anh sinh ra, anh màu hồng 
     Khi anh lớn lên, anh màu trắng 
     Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ 
     Khi anh lạnh, anh màu xanh 
     Khi anh sợ, anh màu vàng 
     Khi anh đau, anh màu tái (lục) 
     Và khi anh chết, anh màu xám 
     Và tại sao anh lại nói tôi là da màu ???

ĐỌC VÀ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
BẢN TIN THẾ ĐẠO - CÁM ƠN

Liên Lạc
Email: banthedao@comcast.net
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HIÊP ĐỊNH TPP - NHÂN QUYỀN VÀ THỬ THÁCH
                                                                                                    Nguyễn Bá Lộc 
                                                                        Cao học Kinh Tế (Học Viện QGHC Sài Gòn)

Hiệp định kinh tế TPP (Trans-Pacific Partnership) gồm 12 nước trong đó có Việt Nam dã chánh 
thức ký kết hồi tháng hai năm 2016 tại Tân Tây Lan, sau 5 năm thương thảo. Hoa kỳ được xem như 
nước dẫn đạo. Các thành viên gồm: Canada, Hoa kỳ, Mexico, Peru, Chile, Nhựt bổn, Malaysia, 
Singapore, Brunei, Uc, Tân Tây Lan và VN. VN là nước tệ hại nhứt, có khó khăn nhiều nhứt, nhung 
có quyền lợi nhiều nhứt .

TPP là một mô hình hợp tác kinh tế quốc tế mới (Các thành viên, chánh phủ và quần chúng, hợp tác 
cho tiến bộ và công bằng), có tầm mức quan trọng (Các nước thành viên có 40% tổng sản lượng thế 
giới), có tính cách  toàn diện (về mặt kinh tế cũng như xã hội và phát triển con người), và có sự bó 
buộc trách nhiệm chặc chẻ đi đôi với quyền lợi.

TPP có tới 30 chương trình bày đầy đủ về nhiều vấn đề, chánh yếu là Đầu tư và Mậu dịch và nhiều 
khác  như môi trường, dân quyền và nhân quyền, chống tham nhũng. TPP có hiệu lực khi Quốc hội 
chuẩn phê. 

Hôm qua tại Hà nội, hai người đứng đầu của Hoa kỳ và Việt Nam đã cam kết thi hành TPP. 

Trong phần dưới đây, tôi xin tóm lược về các qui định và cam kết của TPP về nhân quyền và những 
thử thách do cải sửa. Nhân quyền về mặt kinh tế bao gồm: Quyền người lao động, quyền được làm 
việc, quyền được bảo vệ phát minh và sản phẩm trí tuệ, quyền có sự công bằng trong kinh doanh, 
quyền được bảo vệ tài sản riêng tư, quyền bảo vệ và tham dự vào việc xử dụng tài sản quốc gia.

I.- TÓM LƯỢC QUI ĐỊNH TPP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN 

 Nhân quyền về mặt kinh tế ở bài nầy chia làm hai phần: 
1/Quyền của công nhân 
2/Những quyền khác

1.- Quyền của người lao động (Chương 19)

Nguyên tắc cam kết chung:

*Những qui định về lao động của TPP là theo đúng như luật lệ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) 
mà mỗi thành viện TPP là hội viên của ILO và phải theo (đ19.2).

*Những qui định của TPP về lao động khá đầy đủ và toàn diện nhằm hổ trợ cho sự phát triển tốt cho 
đầu tư và thương mại của các thành viên TPP.

*Căn bản qui định trong chương nầy là bảo vệ quyền lợi của người công nhân trên nguyên tắc tự do 
, công bằng, và nhân quyền. 

*Sự hổ trợ và giải quyết những vấn đề cho người công nhân cần sự hợp tác của các thành phần : 
chánh quyền, chính người công nhân, chủ nhân , cơ quan TPP, các cơ quan quốc tế có liên hệ, tổ 
chức dân sự trong và ngoài nước, cơ quan tham vấn, các chuyên gia, và công chúng.
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* Ngoài ra, những qui định về quyền người lao động còn được ghi trong Thỏa ước ký giữa Hoa kỳ 
và VN chi tiết hóa những qui định của TPP.

1.2*.- Qui định TPP về công nhân. Gồm các điều chánh sau đây:

* Công nhân được tự do kết hợp (đ19.3). Qui định công nhân được quyền thành lập Nghiệp đoàn 
độc lập. Tức là nghiệp đoàn không nằm dưới Tổng công đoàn là một ngoại vi của đảng CS. Nghiệp 
đoàn độc lập tự trị về tài chánh, về quản trị.

*Công nhân được công nhận thực sự quyền thương lượng tập thể ( đ.19.2). Được quyền kết hợp 
các nghiệp đoàn cùng ngành hay theo hệ thống hành chánh để thương lượng về quyền lợi của mình 
như lương tối thiểu, điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe..

*Phải chấm dứt mọi hình thức lao động cưởng bức

*Phải loại bỏ lao động trẻ em.  

*Phải chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp

*Điều kiện làm việc có thể chấp nhận được và theo mức lương tối thiểu. 

2.Những mặt khác về nhân quyền kinh tế

a.Quyền bảo vệ tài sản riêng tư và quyền được quyền tham dự vào việc xử dụng tài sản quốc gia

b.Quyền tự do và không bị kỳ thị trong việc làm

c. Quyền có môi trường làm việc sạch sẽ. Và môi trường sống lành mạnh

d. Quyền được công bằng, minh bạch và được thông tin đầy đủ từ chánh quyền

3.Những qui định TPP cho chánh quyền 

Về mặt nhân quyền và dân quyền có những qui định buộc chánh quyền phải làm theo:

*Lập Văn phòng Lao động về TPP trong vòng 90 ngày kể từ ngày TPP có hiệu lực (đ.19.13). Văn 
phòng nầy có trách nhiệm liên lạc với Văn phòng Khối TPP ở Tan tây Lan, trong nước thì xúc tiến 
mọi việc liên quan đến TPP, trong đó có việc cho ghi danh Nghiệp đoàn độc lập.

*Bổ túc hay làm luật mới về Lao động theo TPP

*Tuân thủ tuyệt đối thi hành luật Lao động của TPP (đ.19.5) Chánh quyền không thể xài một luật 
khác.

*Cử đại diện vào Hội đồng Lao động của khối TPP (d919.12)

* Cho công chúng tham gia, góp ý kiến về Lao động (đ.19.9). Thể thức tiếp nhận thư của dân và 
phải trả lời với  thời gian qui định thời gian , thể thức rõ ràng bằng văn bản.

* Thực hiện văn phòng tham vấn 

II.THỬ THÁCH VỀ NHÂN QUYỀN VỚI TPP 
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VN nói chung phải cải đổi rất nhiều , nhứt là về phía chánh quyền, để theo đúng những qui định 
và đòi hỏi của TPP. Có thể nói đây là phần “đổi mới” lần nữa, mạnh mẽ hơn , quyết liệt hơn trước.

1.*- Cải sửa và thử thách về phía chánh quyền

TPP là mô hình hội nhập kinh tế theo thị trường tự do. Còn 30 năm qua CSVN theo mô hình pha 
trộn nữa kinh tế thị trường nửa kinh tế XHCN. Cho nên không giống như các thành viên khác, VN 
phải cải sửa rất nhiều thứ để theo TPP. Và do đó đảng và chánh quyền gặp rất nhiều thử thách. Trong 
bài nầy chỉ nói về Cải đổi và thử thách về Nhân quyền trong lảnh vực kinh tế. 

a.Về tư duy và sách lược kinh tế. 

*Nhóm lảnh đạo CSVN trước hết và trên hết phải thay đổi tư duy từ quan niệm quốc doanh là quan 
trong, là chủ đạo. Đây là thử thách lớn vì CSVN không muốn có “chế độ tư hữu” mạnh hơn “công 
hữu”. Vì như vậy đảng sẽ suy yếu ngay. Và đảng viên mất nhiều tiền do bóc lột, tham nhũng cách 
dê dàng như từ trước đến nay.

*CSVN cần hiểu rõ hơn về kinh tế thị trường hoàn toàn mà TPP dựa trên nguyên tắc nầy. Luật lệ và 
thi hành luật lệ phải căn cứ trên nguyên tắc nầy. Không phải chỉ nói trên giấy tờ hay qua lời tuyên 
bố, mà thể hiện qua hành động. Vì TPP có qui định chế tài đầy đũ.

*Chánh quyền VN cần hiểu rõ, thật lòng, chớ không phải bề ngoài, rằng TPP khác với các Hiệp định 
có trước. Chế tài cụ thể và nhanh lẹ mà hậu quả tai hại thấy liền. Nhứt là thị trường Mỹ, các nhà đầu 
tư từ Hoa kỳ, và những trợ giúp khác về tài chánh , kỹ thuật và giáo dục (kể cả vụ Biển đông) mà 
Mỹ có nhiều ưu thế và ưu quyền có khả năng giúp VN tiến tốt hơn 30 năm qua.

b.Về tái cơ cấu kinh tế. Đây là thử thách rất lớn mà VN phải cải sửa. Yêu cầu đặt ra từ đổi mới 
lần trước là phải giảm bớt thật nhiều quốc doanh. Vì quốc doanh tiêu hũy khoảng 30% vốn đầu tư 
(khoảng 3-4 tỷ mỹ kim/năm). Quốc doanh không năng suất và hiệu quả, phí phạm vốn quốc gia, 
không thể cạnh tranh với các nước khác. Khu vực kinh tế Nhà nước chẳng những không tạo sự kết 
hợp với các khu vực khác, mà còn làm nó suy yếu hơn.

c. Về vân hành và quản lý kinh tế

*Cách vận hành nền kinh tế như 30 năm qua, trước sau gần như không có sự cải tiến đáng kể. Viên 
chức cán bộ thì chỉ nghĩ đến thu vào túi riêng trong bất cứ công tác nào. Đầu tư bừa bãi. Phí phạm 
tiền do dân đóng góp. Đó là vi phạm nhân quyền. Tình trạng nầy dã tạo thói quen, thâm nhiểm trong 
tim óc đảng viên mọi cấp, mọi ngành. Không thể cải thiện nhanh được.

* CSVN không minh bạch, không rõ ràng, dấu diếm dân , dấu diếm cả cơ quan quốc tế để tạo thành 
quả giả và để chiếm đoạt tài sản công. Đó là vi phạm dân quyền và nhân quyền.TPP nói đến điều 
nầy rất nhiều lần.

*CSVN đã lừa dân trong việc trao cho Trung quốc quá nhiều đặc ân kinh tế. Tài nguyên quốc gia 
bị xâm phạm và thiệt hại to lớn. Dân chúng phải bị trả nợ viện trợ năng nề từ Trung quốc và nhiều 
nước khác về những món vay mà dân không có quyền được biết, được có ý kiến (Tới nay trung bình 
mỗi người dân Việt mang nợ khoảng 800 mỹ kim.) Đó là vi phạm nhân quyền và dân quyền. Cải sử 
sẽ không nhanh. TPP qui định : dùng tiền vay trong nước hay ngoài nước để trả nợ hay việc trợ cấp 
“ phi thương mại” cho các quốc doanh là sai, là là vi phạm



                  59        Bản Tin Thế Đạo              16

* Chánh quyền phải giải quyết nhanh chống và đền bù xứng đáng cho thiệt hại môi trường sống, 
của cải và phương tiện sanh sống của dân. Như vụ cá chết ở miền Trung và rất nhiều vụ lấy đất của 
dân mà không phải cho mục tiêu công ich. Các điều nầy sai với TPP.

* Chánh quyền đánh đập và giam cầm dân trong các cuộc biều tình đòi quyền sống là vi phạm nhân 
quyền theo TPP. Vấn đề nầy ngoài TPP còn cần nhiều cơ quan quốc tế khác làm áp lực. 

*Chánh quyền phài ban hành luật và văn kiện lập qui tuyên bố công khai và rộng rãi cho công chúng 
biết. Nâng cao nhận thức của công chúng (đ.19.18). Như về quyền công nhân phải theo đúng như 
ILO. (đ.19.2). TPP qui định công chúng có quyền biết và hiều về TPP. Dân chúng có quyền đưa 
thỉnh nguyện thư cách công khai. Chánh quyền phải trả cho dân lời đầy đũ kể cả kết quả của Tòa án.

Chánh quyền phải tạo thuận lợi cho công chúng trong việc thi hành TPP (đ.19.19)

*Chánh quyền lập cơ quan phụ trách vấn đề lao động/cơ quan đầu mối, trong vòng 90 ngày sau khi 
TPP có hiệu lực (đ.19.13) Cơ quan nầy vừa phối hơp với Hội đồng lao động của khối TPP và mặt 
khác liên hệ các nghiệp đoàn , công chúng, và điều hành trong nước về liên hệ đến công nhân.

2.*- Nỗ lực và Thử thách về phía dân chúng   

Trên nguyên tắc hy vọng TPP sẽ mang nhiều lợi cho VN nói chung, chẳng những về kinh tế mà còn 
nhiều điều phi kinh tế. Nhưng việc thi hành TPP không dễ dàng. Trong đó điều đã hiểu được là vấn 
nạn vi phạm nhân quyền tại VN cho tới nay không được cải tiến bao nhiêu.

*Về phía dân chúng cần hiểu và cần nhiều nỗ lực , nhiều hợp tác từ nhiều phía. Đặc biệt về Nghiệp 
đoàn độc lập. Đây là cơ hội tốt để có bước tiến tốt trong một nước rã rời , kiệt quệ và tàn nhẩn.

*Công nhân và những tổ chức yểm trợ cho công nhân thấy lo ngại. Vì chế độ độc tài CS đã ngự trị 
tới 40 năm qua. Họ có thể làm bất cứ điều gì , bất cứ biện pháp nào để bảo vệ đảng và bảo vệ sự 
giàu có, quyền hành của đảng viện. Đây là thử thách cho sự khởi đầu. Sự tiến tới, dù nhỏ hay lớn 
dù mau hay lâu đều là con đường đi gần tới ánh bình minh.

* Khi Nghiệp đoàn độc lập đạt được vài kết quả thì có thể tiến thêm đến sự thành hình các Nông 
hội độc lập cũng như các Hội dân sự khác.

*Cá nhóm hay tổ chức sinh viên thanh niên hiện giờ có những bước trửơng thành và dấn thân cho 
quyền lợi của Dân tộc và đồng bào. Nhiều người đặt niềm hy vọng ở những người trẻ.

3.*- Hợp tác và hổ trợ thực hiện Nghiệp đoàn độc lập

Nghiệp đoàn độc lập theo TPP là phần quan trọng nhút của nhân quyền trong những ngày tới. Cần 
sự hơp tác và hổ trợ từ nhiều phía. Có thể xem đây là một số thuận lợi.

a. Sự hợp tác theo qui định TPP    (đ.19.10, chương 19 là chương nói về Lao động) 

*TPP có qui định và cam kết cho sư hợp tác, đó là cơ chế thực hiện sao cho có hiệu quả.

* Hợp tác là để cải tiến toàn diện, tích cực về lao động mà mỗi bên đều có lợi, cần sự tham gia rộng 
rải. 

* Sự hợp tác thi hành đòi hỏi sự minh bạch của chánh quyền và sự tham gia của công chúng (19.4)
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* Chánh phủ sẽ thành lập cơ quan Tham vấn lao động (đ19.15) để trao đổi và giải quyết vấn đề do 
bên kia nêu ra. Và thành lập cơ quan Tư vấn lao động quốc gia cho công chúng của mình bao gồm 
đại diện công đoàn , đại diện chủ nhân đưa ra ý kiến về các vấn đề liên quan đến lao động.

* Nghiệp đoàn độc lập được quyền thành lập “Quỹ hổ trợ” cho các hoạt động cho chương nầy.

* Nghiệp đoàn có thể tổ chức hay tham dự các diễn đàn về lao động

b. Sự hợp tác và yểm trơ bên ngoài .Tiến trình hình thành và giải quyết các trở ngại cho nghiệp 
đoàn độc lập cần sự hở trợ từ bên ngoài

*Cộng đồng VN hải ngoại. Có thể giúp cho cong nhân hay quần chúng VN Các điều:

Nghiêng cứu và phổ biến càng sâu rộng càng tốt về TPP

Cần những chuyên gia và các nhà chuyên môn như Luật sư đê hướng dẫn trong nước nhũng vấn đề 
về TPP nhứt là luật lệ, các vi phạm và cách khiếu nại.

Gíup các nghiệp đoàn trong nước làm dư án và cách tiếp cận các chuyên gia hay cơ quan ngoài VN

Giúp Nghiệp đoàn và Hội Dân sự  trong nước các buổi hướng dẫn từ xa.

* Các tổ chức chuyên môn phi chánh phủ có thể hổ trợ cho nghiệp đoàn

*Các cơ quan quốc tế hay các chánh quyền thuộc TPP, trong đó quan trọng nhứt là Hoa kỳ.

Công nhân và công đoàn là vấn đề phức tap và quan trọng trong TPP. Nhứt là tại VN một nước vừa 
quá độc tài vừa nghèo khó, vừa rã rời. Nhưng đây là cơ hội tốt cho những nhà tranh đấu và cho 
chính người lao động .

 TPP nêu ra những qui định và ràng buộc rất nhiều về quyền lao động hay quyền công nhân  như 
trình bày trên đây. Mà quyền lao động là một lảnh vực của nhân quyền . Lần nầy công nhân VN có 
nhiều hậu thuẩn hơn trước.

 Cải tiến được quyền lợi và cuộc sống của người lao động là sự đóng góp tich cực cho phát triển 
kinh tế . Khi đời sống vật chất của đa số người dân đươc cải tiến cách công bằng thì xã hội được tốt 
hơn . Dân chủ và Tự do và Nhân quyền có cơ tiến tới khả quan hơn. Dĩ nhiên một mình TPP không 
đũ, phải cần nhiều “chiêu khác”. Nhưng cho tới bây giờ, TPP là cơ hội tốt cho sự chuyển biến VIệt 
Nam.

                                                                                                               Cali ngày 23  tháng 5 -2016
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