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SU NGHIEP DÂN GIAU NU'OC MANH

( P\tdt b

iêit ctia ông Pltan Dînh Diêu, uÿ viên Eoàn chû rich UBTWMTTZ4N,
tgi h\i nglfi cûa UBTW Mdt trsn Td Etdc Wêt nam, thtîng 3t1993)

sau nhiêu nàm thu'c hiên công cuôc ddi môi, rlën nay, vào thài didm này,
chüng toi thdy dâ xâc dinh dugc tuong ddi rô, tuong tl6i chin mudi xu thd
biên cldi cira dât nuôc. Xu thd dô dâ duqc dê cap ddn trong chinh nhting hài
phât bidu gân dây cüa câc vi lânh d4o Dâng va Nrrà nuôc, nô
«tuoô ttrd
"rng
hiên ngay trong bân dr; thâo vê vdn dê Mat tran mà chûng ta rlang
hçp dé gôp
ÿ, chudn bi Dai hôi IV cüa Mflt trân Td qudc viêt Nàm. Dô là *ï tt d ,ii
tôi nfiî nwrîc wgt Nam dân giàu rurti'c monh, mQt xd ltôi wêt Nam vdm minh.

ir trong tinh trang bQn bê, phüc t4p, nhüng khô
khàn ldn chua phâi rlâ dugc khfic phuc, nhung xu thé phât tridn trong hoà
binh, dn dinh «Ié di tdi dân giàu nuirc mqnh, ia hgi vân minh dâ cô thld coi
nhu môt xu thd môi không cô gi cuông ndi. cô lê dô là co sô dôhg thuân lûn
nhift cho toàn dân tôc ta trên con duùng di lên. Vi vqy, tôi mudn gôp ÿ
kién ô dây trên tinh thân cirng nhau tim hidu và thu'c hiÇn clâ:y dû xu thé mdi
HiÇn nay xâ hôi ta «Iang

dy.

MQt xâ hQi ldy nrtrc tiêu dân giàu nuôc manh, xâ hôi vàn minh dang
và sé duoc thd hiçn ô nhiêu m-àt: mOt nên kinh té thi truông cô su diêu
1i6t vî mô cüa nhà nuôc; mQt xâ hQi dân chü , doàn két và hoà hop clân tQc;
nhti'ng quan hê ddi ngoai trong «16 viêt nam " mudn là ban cüa tdt câ câc
ntrôc trên thd gi6i ". câ vê ddi nôi và doi ngoai, tù nay chüng ta mong
mudn không coi ai là kê thù nria. D6 là diêu hdt sü'c môi mê, khidn cho «lÉft
nrrdc chüng ta duoc dat vào môt hoàn cânh rdt thuân lgi cho su phât tridn.
Tât nhiên, chüng ta dêu nhât tri là xâ hôi chüng ta không dung thü bât crî
hành dông phâ hoai nào bàng bao lgc, nhung câch trânh và chdng l4i cô hiÇu
quâ nhdt nhü'ng hành dông phâ hoai ây phâi là khâc phqc nguô'n gdc dê ra
nhü'ng hành dQng d6. Chch tôt nhât vê m{t này là ddy manh duoc xu thé hoà
binh, dn dinh trên co sô tao ra su ddng thuân trong xâ hôi cüa nhring công
clân tr,r «lo, binh clâng. Dd làm duqc nhu-vây, côn khdng it nhti'ng vdn clë vê Iÿ
luân và thuc tiên câ'n duoc thâo luân dd cô nhri'ng kdt luân rô iàng.

Tôi nghî ràng tru6c viên cânh môt biën ddi lôn nhu vây không thd
lÿ ltrân cû cld nhân thüc, cûng không thd dua vào nhûng tri tht'rc Ju dd
chting minh, mà phâi clùng nhü'ng nh4n th(rc, nhring tri tht?c m(ri dd di tdi
nhring kdt luân khoa hoc làm chô du'a cho lông tin và quyët tâm cüa ta di
clùng

theo hudng bidn ddi và phât tridn dô cüa dât ntiôc.

Truirc hdt, tôi hiéu ràng viêc lây dân gir\u nu(rc manh, xâ hôi
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-2minh, hoà nhflp vôi công ddng thd giôi hiÇn dqi làm mqc tiêu là khâc vê ciln
bârn so vôi nhring muc tiêu trudc clây. Mây chuc nàm gân dây, xâ hQi Viêt nam
dâ tting chon nhü'ng m\rc tiêu cho tù'ng giai cloan. Trong giai doqn khâng chiën
chdng ngoai xâm, muc tiêu là giâi ph6ng dân tôc, thdng nhât «Iât nudc. Trong
giai doqn sau d6, tù nilm 1975 dên giti'a nhüng nàm 80, muc tiêu dô là xây
dung chü nghia xâ hôi trong câ nudc. O dây, tôi muôn nhdn manh t6i muc tiêu
xây dung chû nghia xâ hçi trong câ nu6c dé so sânh vôi mqc tiêu hiên nay.
Xây dqng chü nghîa xâ hei - nhu clâ duoc vach rô trong nhiêu vàn kiên cüa
Dâng và Nhà nudc, nhdt là trong nhüng nghi quydt cüa Eqi hQi IV ECSVN và
Hién phâp nàm 1980 cüa nuôc CHXHCNVN - c6 nghîa là xây dqng mQt chd de xâ
hôi trong d<i nên kinh td là dqa vào sir hri'u công cQng và quân lÿ tâp trung ,
cr'rn ché dQ chinh tr! thi theo thidt chd chuyên chinh vô sân do môt dâng CS
lânh dao. Ndu nhu trong giai doan giâi phông dân tôc, vdn dê xâc clinh ranh
giôi giü'a ta, ban và thir là diêu duong nhiên phâi làm, thi trong giai doan
xây dung chü nghia xâ hôi, cûng vây, viêc xâc dlnh ta, ban và thù cüng duoc
tiën hành theo nhü'ng mçc tiêu mdi : ai tân thành chfi nghia xâ hôi là ta, ai
chdng lai chü nghîa xâ hôi, hoàc không tân thành n6, là thù. Thâm chi côn
di t(ii sU dông nhdt giri'a yêu nudc và yêu chü nghîa xâ hôi, giûa chông chü
nghia xâ hçi và không yêu nuôc. Trong câ hai giai cloan {ay, xâ hQi Viêt Nam
luôn luôn vrpn dQng xung quanh câi truc chü ydu "ai thâng ai ?", tric là ta
phâi th6ng kê thù. Su khâc nhau càn bân giria viÇc lu. a chon muc tiêu tru(rc
dây vdi viêc xâc rlinh rnr,rc tiêu hiÇn nay chinh là ô ch6 này. Khi xâc dinh
muc tiêu là dân giàu, nuôc manh, hoà nhflp vôi thë giôi hiÇn dai , thi không
nên vi\ cüng không thd dàt ra vdn dê "ai th6ng ai", phân chia ranh gi6i ta
và thù «Iugc nûa. C6 sU khâc biÇt, cô dâu tranh giri'a câc khâc biÇt, nhung
không phâi là rlâu tranlr "ai thâng ai" môt mdt môt cirn! Môi nguùi, môi cOng
dân dêu duoc tu do làm giàu và xây dung ddt nu6c, không cd su phân biÇt ddi
xi'r vô màt chinh tri.

Diêu khâc nhau co bân thti hai là nhü'ng muc tiêu cü luôn luôn dân trii
chô cl{t môt lgi ich chung nào dô cüa toàn cQng clông, toàn hÇ thông Iên trên
và moi lgi îch câ nhân phâi d4t xudng duôi, thâm chi cô thé bi hy sinh cho
lgi ich chung «1(r. Trong khâng chidn, su sdng cüa môi câ nhân bao gici cüng
phâi dàrt duôi su sdng côn cüa toàn dân tôc và dô là diêu duoc châp nhqrn.
Trong xây dqng chü nghîa xâ hQi, "loi ich xâ hôi" dugc dàt lên trên hdt,
sau dt'l môi dën thoâ mân lqi ich câ nhân (th\rc chât "loi ich xâ hôi" này
Iuôn luôn bi lpm dUng). Nôi chung, nhri'ng muc tiêu cû dât câi chung lên trên
câi riêng, câi riêng phâi tuyêt rldi phqc tùng câi chung. Bây giù, muc tiêu
dân giàu nudc manh dâo nguoc mdi quan hÇ chung /riêng ây. Bây giù, môri câ
nhân cir quyên dqlt loi îch riêng (dân giàu) trong pham vi phâp luât cho phép
lên tru(rc, làm co sô cho su giàu mqnh, ph(in vinh cüa dât nuôc n6i chung.
Nhtr vây, truûc dây là phân ddu cho câi "chung", hy sinh cho cfii chung, nii
hy vong trong câi chung dy sé cô câi riêng cira tùng nguùi, thi ngày nay là
thira nhân cluyên phân ddu cho câi riêng cüa tù'ng nguùi dân, và nhüng câl
riêng dô sé dutrc phfii hqp dé cùng tao nên lgi ich chung cfra toàn xâ hôi.
Diém khâc nhau co bân thü'ba là: nhüng muc tiêu cû clôi hôi mQt su
lânh dao tâp trung, và dôi hôi tqp hop, doàn két mqi nguùi xung quanh mQt
tu tuÔng, môt ban lânh dao duy nhdt, côn muc tiêu môi hi yêu câu sq dông
thuân xâ hQi, su tôn trgng câ nhân, tôn trong thidu sd, tôn trong mt2i dân
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tôc sdng chung trên cùng môt dât nuôc, bÔi vi dô là mQt xâ hQi cüa nhring
công ctàn tq do, binh dâng, mQt xâ hQi hoà hop, t4o diêu kiÇn cho môi câ
nhân phât trién dd tù d6 i4o diêu ki§n cho xâ hQi phât trién.

i
Nhring diém khâc nhau co bân vê muc tiêu n6i trên dân t6i nhüng
sr1 khâc nhau vê td chfrc hç thdng xâ hQi, vi môi loai muc tiêu dôi hôi
mQt kidu td chü'c hç thdng xâ hQi thich hqp. Trong lînh vqc kinh té,
muc tiêu cû (xây cl\rng CNXH) dôi hôi phâi cô mÔt hÇ thdng kinh td qtrân
lÿ theo kd hoqch tâp trung cô thü' bflc, cô lânh dgo thdng nhât, côn mçc
tieu m6i («lân giàu ni6. mành) lai dôi hôi môt hê thdng gôm nhring chü thé
kinh td tr1 do, Uinh aâng theo nhüng chudn mqc luât phâp dugc qui dinh binh
dâng ddi vdi tdt câ câi chü thé dô. M6i công «lân c6 quyên trÔ thành chù
thd kinh të, và m6i chü thé kinh të c6 quyên tu do kinh doanh và làm giàu
trong nhri'ng chudn mr1'c cüa luflt phâp. Dî nhiên, ndu thùa nhqrn quyên trô
thành câc chü thé kinh td thi cüng phâi thù'a nhqrn câ quyên c6 câc phuong
tiÇn kinh doanh, quyên làrn giàu cüa câc chü thé dô, ttic là quyên sô hüu
tài sân cüa hq. Không thù'a nhfln quyên sô hriu thi không cô duoc nên- kinh td
hàng hoâ rtdy dü, không vân dçng duoc co ché th! truÙng hàng hoâ dé chuyén
ddi 1du trüc- kinh td thlo huông hiçn rtai hoâ. Và môt khi câc chû thé kinh
td, kd câ tu birn tu nhân, duoc thù'a nhqn quyên sÔ hü'u vê tu liêu sân xuât,
thï tAi sao lai không thùa nhfln quyên sô hriu vê ruQng ddt cüa ngtrtii nÔng
dân?

Chüng ta cân phâi cr5 nhüng tldi môi tich cgc hon dê clat trii nhüng
muc tiêu nr(ii. Chüng ta vui mù'ng vê nhri'ng thay «ldi quan trQng trong dr)i
sdng kinh të và xâ hQi vùa qua, nhung cüng cân thdy nhüng vân «1ê khfi
ndi cônt hiên nay, nhring nhuoc cliêm trong xâ hQi chüng ta hiçn nay. Xin nêu
rnôt sCi vân dê sau clây :

co câu kinh rd hiQn nay cüa nuôc ta chua phù hqp vôi nhü'ng yêu câu
phfit trién mdi. Tât nhiên, viÇc thay ddi co câu kinh td là mQt quâ
trinh lâu dài. Nhung trCr ng4i lôn nhdt cho quâ trïnh dd là chüng ta chua

cô môt hÇ thdng clrinh sfich và lu{rt phâp dé htry dÔng duoc mçi nlrng h;c
cüa circ công dân thuQc nrçi thành phân kinh td tham gia su phirt trién kinh
t6 cüra ddt n;ôc. Hôm qua, nhiêu nguùi dâ nhân manh ràng ta rlâ thu hüt duoc
sg dâ'u tu cira nudc ngoài, nhung chï môi thu hüt duoc nhting cÔng ty tu nhân
nuôc ngoài vào làm àn vôi nhring co sô kinh té cüa nhà nuôc trong mQt
sd linh vuc han ché. Kinh té tu nhân cüa ta chua trô thành mOt bên ddi tâc
cùa câc nhà «lâu tu nu(rc ngoài. Hon nü'a, ngay câ viêc dâu tu cüa kinh td
tu nhân trong nuôc vào sqr phât trién kinh td cûng chua duoc biro hô và
khuydn khich birng luat phâp rô ràng. Do dô, chring ta chua huy dÔng
duoc nhü'ng nilng lgc tiôm tàng, to lÔn trong nuôc dd phât tridn kinh td, mà
kinh nghiÇm nhiêu nu6c trong khu vuc cho thdy «16 môi là ngudn dâu tu co
bârn và lâu dài.
dQng ntlng lUc trong nudc, chüng ta ct)n
Viêt Nam muôn tiën lên thi nâng lqc tri
iuÇ cân dugc hét sûc coi trong. Ngoài nhû'ng nàng h,rc hiÇn c6 ô trong nu6c

Khi n(ti tôi viêc huy

phâri hiéu ràng ngày nay dân tQc

-4chua duqc ho4c chua cô cliêu kiÇn dé phât huy, chüng ta côn c6 nhüng nàng
luc tri tuê cüa mçt bç phân clông dâo nguÙi Viêt nam ô nuôc ngoài. Nhüng
ngtrùi này hiÇn dang huông vê cldt nuôc v6i nhiêu nhiêt tinh, nhung cüng v6i
nhiêu nghi ngqi. Làm thd nào dé hç bô nghi ngai, phât huy rluqc nàng luc
crja minh thi d6 sé là mQt nàng luc rilt to I6n cüa ddt nuôc. Tri tuê là cûa
câi. Trî tuê, là môt tài sân côn quan trong hon tiên bac rdt nhiêu.

C6 mQt «tiêu làrn chüng ta nhü'c nhdi, d6 chînh là td chüc guông mây
nhà nudc cüa chüng ta. Tù nhiêu nam rôi bQ mây dô tô ra khÔng cô hiQu quâ.
Ch(rng ta cân c6 thêm nhiêu bO luat nû'a, nhung ndu bQ mây nhà nurjc khÔng cô
hiÇu (uâ thï cô nhiêu luflt cüng không thé thành nhà nuôc phâp quyên dugc.
Ta dâ bidt nhiêu khi sU phâ ho4i luat phâp lai do tù trong guông mây dâng
lé cô nhiÇm W thi hành luAt phâp chü'không phâi tù dâu khâc.Tinh khÔng c6
hiçu quâ cüa bQ mây nhà nu6c là sq kim hâm, dôi khi là sU phâ hoai trât tqr
xâ hQi mà ta cân xây rlqng. Tinh hinh này cô nhiêu nguyên nhân,trong d6 cd
mQt nguyên nhân rdt quan trong là dâ kéo quâ dài mqt tinh trang phi lÿ,
trong d<i duùng nhu moi nguùi dêu phâi sông phi phâp. TÔi n6i v-ay Jà vi dâ
tù liu gân nhu mçi nguùi trong bQ mày nhà nirôc dêu không thd chi sdng bàng
dông luong , tü'c là bàng thu nhqp hqp phâp (ndu hôi tù nguÙi lânh dçro cao
nhât ddn cân bQ thuùng xem cd thu'c sdng -bàng dông luong khÔng thi tÔi e
ràng chüng ta kh6 lông trâ lùi mçt câch khâng dinh). Tinh trqng ây côn kéo
dài thï khô c6 thé ngzln duoc nhri'ng sq phi phâp tiép tçc tôn tqi trong bQ
mfiy. MQt nguyên nhân nüa là vdi quyên lqc t?p trung tuyÇt cldi thi tham
nan khâc khri mà dugc. khric phçc. Tuy. aa c-n{1U nhting tê
nhûng và .nhiêu.
1Ê
nhiêu
chidn dich hdt sric râm rQ, nhung kdt quâ khÔng tuong
n4n ily bàng
xü'ng vdi côig sric bô ra. Không thé nào chdng nhü'ng te nan tlo quyên h;c dân
tdi mà nguùi chdng cûng chinh là nhrirng nguùi chü câc quyên lqc dô. Câch
dây mdy nàm tôi c6 kidn nghi it nhât phâi c(r mQt Uÿ ban dàc biÇt chdng
tham nhirng thuQc QuCic hQi, chü không nên chi giao viÇc chdng tham nhûng
cho câc thü truimg co quan thuQc chinh phü. Nhung thr,rc ra nguyên nhân chü
za.
yéu vân là do quyên lu'è t6p trung, quyên luc dQc quyên, không cô ddi trong'
i.trOng c(r canh tranh, không cô phê phân và nguy co bi thay $6 ( chi cti tU
phe phân thi không thd chdng lai ddn cùng câc tê nan cûa quyên h;c clugc).
MQt «tiêu quan trong nÛ'a là, bQ mây nhà nuôc, nhu ta thây hiÇn nay,
không cô co chd lqa chçn nhü'ng tài nàng vào câc vi tri quaq tlAng. dd lann
dçro, luân lÿ diit nuôc tluoc. Co ôtrd lqra chon nhu hiQn nay (ké câr bâu cù dai
bidu Quôc hQi nhu vù'a 6i) vân là mQt sry lq'a chgn tù trên, tù mÔt bÔ phân
quyên luc nào dô, chü'không phâi là su lua chqn cüa toàn dân tÔc. Drm thd
nào «Iê câc tài nàng dugc quyên tq thé hiÇn, mqi công dân dugc quyên tu dtr
lua chon câc tài nting, vân dê là ô dô. Ddt nudc ta không thiëu tài nzing,
nrà thidu co chë rlfrng dân dé lua chçn tài nàrng.

Trên dây tôi dir nêu lên môt sd nhtrgc diém cüa co cdu xâ hQi chüng
ta cân dugc khfic phuc. Nhû'ng nhuoc diém rt6 bât ngtrôn mQt phân tù tinh
trang nghèo nàn lac hâu cüa dât nuôc, nhung côn tu mQt nguyên nhân rilt co
Uân n*à là tinh kJûng nlût qudn, hay tg mdu thudn cüa công cuôc ddi mdi
hiÇn nay. MQt m4t, chüng ta thù'a nhgn nên kinh td th! truting vôi nhring chü

-5thd kinh td tu do, binh «lâng cüa nô, nhung màt khâc, chüng ta vân duy tri
môt hê thdng_ td chûc xâ hôi theo mô hinh chü nghia xâ hQi nhà nuôc. Dày là
m§t mâu thuân khô dung hoà r1uoc. Cân nhin nhân mQt sç th4t là không thé
phât tridn kinh td thi truông vdi lÿ thuydt vê chü nghia công sân. -Chû
nghia công sân dâu c6 thùa nh4n kinh td thi truông? Cüng xin phép nôi ràng
mQt dâng theo chü nghîa công sân, ndu thuc su kiên dinh v<ii chü nghîa cQng
sân, thi không thé lânh dao sg phât triên kinh té thi truùng Ià câi mâu
thuârn nhu nu6c và lfra vôi hoc thuyét xây dung xâ hçi công sân. Tôi xin dê
nghi xem xét vân dê này môt câch nghiêm tüc.

Theo tôi, cân phâi giâi quydt mâu rhuân giü'a duùng liii ddi môi vdi
hÇ tu tuông hiên cô, hay dûng hon, v6i su thdng tri dçc tôn cüa hÇ tu
tuông dô. Ai mudn tin và theo hQ tu tuông dô thi tuÿ, nhung không thê xem
d6 là hÇ tu tuông thdng tri toàn xâ hôi khi xâ hQi dang ddi môi theo hudng
kinh të thi truông và dân chü hoâ. pây là mQt vdn dê mâu chdt cüa ddi môi,
c6 thd không thay ddi ngay môt lüc, hhung cân duoc thay ddi bàng nhüng buric
manh «lan, cùng vôi quâ trinh hoàn thiÇn tùng budc nên kinh té thi truùng
và qufi trïnh ddi mdi cira Eâng. Tôi hy vong và tin tuông vào khâ nàrng t1r
ddi rnrii ctra Dâng, vi rô ràng là trong mdy nàm qua Dâng- dâ tqr thay ddi rât
nhiêu. Tù ch6 kiên tri chü nghîa công sân, lây chir nghia xâ hôi (coi nhu
giai doan dâu cüa chtr nghia công shn) làm muc tiêu trur3c mât, dén nay dâ
thù'a nhân muc tiêu cüa xâ hôi là dân giàu, nuôc manh, xâ hQi vàn minh, hoà
nhâp vôi thd gi6i; 116 chinh là môt sr;' thay ddi thât su düng câm c(ra Dâng
trong quir trinh tu ddi mdi <ld thich hop vdi tinh hinh, thich hqp v«ii yêu
câu phfit trién cüa ddt nudc. Trong chiêu htr6ng tqr ddi rndi dy, châc chfrn
Dâng se phât huy duoc sûc manh tri tuê cüa chinh minh, và cùng v6i diêu d6,
sé tirp hgp và phfrt huy duoc sü'c manh tri tuê cüa toàn dân tôc, cùng viri
minh thuc hiên công cuôc ddi mrii.

Tôi rdt hoan nghênh bân bâo câo cüa Ph6 Thü tuông Phan Vàn Khâi
trinh bày hôrn qua. Bhn bâo câo dô thé hien khuynh huông thflt sg tién bô
cüa co quan hành phâp hiên nay nhàm khuyén khich manh hon nria su phât
tridn kinh té thi truirng, khuyén khich phât trién kinh té tu nhân, khuyën
khich clâu tu trong nu(rc, và thuc hiQn tùng buôc viêc tu nhân hoâ nhüng khu
vu'c kinh td qudc doanh mà nhà nudc không cdn phâi tn;c tiép quân lÿ. Môt kd
hoach nhu vây trong giai doan hiÇn nay là hét süc cân thidt.

Ô day, chüng ta dâ n6i nhiêu vê dân chü, rloàn kdt và hoà hqp dân
tôc, rJiêu clô hoàn toàn düng. Nhung cûng cân xâc dinh that rô phâi doàn két
trên co sÔ nào? Tru6c kia, chüng ta cloàn kdt dé chdng gi{c ngo4i xâm. Rôi
sau dô, chüng ta kêu g9i doàn kët cld xây dq'ng chü nghîa xâ hQi. Ngày nay,
chüng ta doàn kdt cIé di tdi dân giàu nu6c manh xâ hQi van minh. Nhu vây, su
doàn kdt hiên nay không thé là «Joàn kdt trên co sô phâi qui phuc vô diêu
kiên môt hê tu tuông dlnh sân, mQt ltlc ltrong lânh tl4o dinh sân. Môt tti
chü'c nào, dir c6 tinh tuÿ «li nüa, cüng chi là mQt bô phân cüa dân tQc. SrI
doàn két trong giai doan mdi phâi là sq doàn kdt cûa moi công dân tu «l«r,
binh dâng, trên co sô môt sr,r dông thufln xâ hQi mà nôi dung cüa su dông
thuân dr5 ngiry nay dâ duoc xâc dinh là "dân giàu, nuric manh, xâ hQi vàn
minh". Doàn kdt không c6 nghîa là phuc tùng, mà là cùng nhau g6p stic cho
nrôt muc tiêu chung, trong khi tôn trong dây clü mçi câi riêng, phât huy

,lî,/

-6tinh- da _dal_g cüa_ nhri'ng câi riêng dé Iàm giàu cho câi chung. Hôm qua, tidn
si Ng.uyên Xufrn oâ1h c«i n6i ràng trong co ché hiên nay c6 thé thành lâp môt
câi gi dd nhu su "«16i lf,p nôi bô". Tôi_ xin gôp mQt ÿ: Edi lqp không' phâi
bao già. cüng là phü d;nh và loai trù lân nhau. Ndu hidu ddi i6p là iu- tôn
tql vi'r «lâu tranh giü'a nhri'ng mêt khâc nhau thi su <ldi lflp nhu vây là phù
hgp vôi phép biÇn chü'ng duy vat. Không cô câc màt drfi [ap, thong c6 ctdu
tranh giûa câc mflt dôi lâp, làm th6 nào su vât cô thé phâi trién duoc? [é
nào chüng ta vân thuyét giâng câc diêu dd mà lai không thùa nhân chüng
trong thqc td xâ hOl? Ddi lap là mQt thr;c td khâch quan và rà cân thidt
cho phât triên. Ndu trong thuc td khâch quan cd nhü'n[ sr; khâc nhau vê ÿ
kidn, vê câch tidp cân, vê câc biÇn phâp trirng quâ trinÈ cùng thuc hiên muc
tiêu- chung Ià dân giàu nudc mqnh xâ hôi vàn minh, thi phâi thùa nhân nhring
ly.khâ9 nhau dy, hon nü'a cân khuydn khich sq tranh luân giûa nhring ÿ kié;
khirc nhau dy dd tim ra thd manh cfra su thdng nhât sau t ni adu tiantr vdi
nhzru. Tuy nhiên, vê tù^ "nôi bô", néu duoc dùng dé chi ràng câc ki6n "dôi
ÿ
lâp" chi dugc phât bidu trong môt pham vi riéng nào dô,1tri
trao «ldi
"ankhông cô
môt chüt. vi khi nôi nQi bç tüc là c6 ngoai bô, và ngoai bq thi
quyên tham gia. Nên dârn chü phâi là cüa tât câ moi ngirùi, nhtr nhau. rü. oo
k\ tg' do cho uroi ngutii, nhu nhau. Vê nhring vân dê chung cüa dât nu(rc thi
ai. c«i ÿ kién dêu cluoc quyên phirt bidu và tham gia tranh luân mqt câch binh
dàng, chü' không nên xem là quyên riêng cüa mQt nôi bô nào dô. Néu nhân
manh "nQi bQ" vôi nQi dung cô tinh chât han chd nhu trên thi thu'c chât là
h4n chd dân - chü, phân hang xâ hOi và coi thtrùng quân chting. Tât nhiên,
trong tùng td chü'c, dâng phâi thi c6 nôi bQ va ntrung vdn rIê" nôi bô cüri
minh, .nhung cIây lai là chuyÇn khâc. cûng không nên so iàng dan chü là tu do
dâtr clir_nhau, mà dân chü chinh là môi truùng tiong d6 m6i nguùi cô diêu kiên
tim kidm duclc ctùi sdng tu «to, binh dirng tr6ng kÈuôn khd tiAt phâp, trên co
sô dông thuân chung. Dân
_chü.dûng dân sê tnoÀg dân tôi nhü.ng hành'clông phir
hoai, nrà rtô chinh là co sô dé loai bô nhüng cang thâng không dâng c6 trong
dân tôc, loqi trù' tân gdc nhü'ng hành dông phâ hopi.

cudi cùng, xin g6p vài ÿ kién vê sr.r lânh dao cüa Dâng và vai trô
^
cüa Mtit tran thdng nhât dân tôc. Chüng ta chua bao giù phü clinh sr.r lânh

dao cüa Dâng khi Dâng thuc sr; cluoc su tin nhiÇm cûà dan tôc, thuc su k\
hat nhân tâp hqp duoc nhü'ng nàng luc tri tuê cüa toàn dân tçc. vd cIiém này,
tôi xin chân thành -n6i ràng, ndu xem lai lich sü' mdy chuc nàm qua thi ;ô
ràng Dâng cd uy tin kin «Io Dâng dâ tiêu biéu cho iinh thân yêu'nudc cüa
toàn- dân tQc, d"â giuong cao ngon cù yêu nuôc môt câch thành công hon câc
lqc lugng và td chü'c chinh tri khâc. i{içn nay uy tin côn lai cüa dâng cûng
chinh là do nôi dung yêu nuôc d6. Côn phân iôn-nhri'ng thdt bai khidn éfro ,ÿ
tin cüa Dâng giâm süt là grin liên vôi viêc thuc hiêÀ hoc ttruyët công sân,
vrii viêc âp dat xây dtrng chü nghîa xâ hôi theo môt mô hintr tâch rui vôi
thpc td, nhdt là vdi viêc thq'c hiÇn «ldu tranh giai câp và chuyên chinh vô
sân. Tôi không nhâc lai cu thé câc quâ trinh câi câch ruông dât, câi tao xâ
hôi chür nghia, tâp thd hoâ và hqp tâc hoâ, xoâ bô kinh té, ca thd và tu
nhân, v.v. câ trtrôc lân sau 1975. Nhü'ng quâ trinh dy dâ dân rdi câi gi, ai
cüng rô, và chinh Dâng cûng thù'a nhQn.
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Côn nhii'ng thành công trong mdy ni-rru ddi mdi vù'a qua chinh là gân

vdi chü nghia yêu nudc. Phât tridn kinh té thi truàng, mô cüa hgp tâc vôi
bên ngoài, khuyén khich câc thành phân kinh të khâc nhau,... tât câ nhting
diêu dd là gân vôi chü nghîa yêu nuôc. Và bây giù, khi xâc dinh mçc tiêù
dân giàu, nuôc manh, xâ hQi vàn minh, cring chinh là môt buôc phât tridn

mdi gfrn vdi su phôn vinh cüa clât nuôc, vôi hpnh phüc cüa nhân dân, nghîa là
gân v(ri chû nghîa yêu nuôc, chti không thé xem là gân vôi hqc thuydt ddu
tranh giai câp và xây dqng chd dQ cQng sân. Cho nên, ndu Dâng tidp tqc sr;
nghiÇp ddi môi bàng câch ldy yêu nud'c làm cdt lôi, xày dung lai èo sô lÿ
luân, trr tuông, td chric cüa minh theo huông mqc tiêu dô và trên co sô câc
tu tuông khoa hqc hiÇn «lai cüa thùi dai ngày nay, thi tôi tin châc ràng
Dâng vân sé dai diÇn duoc cho trf tuÇ dân tôc, ie nngn dugc sr;' tin nhiêm và
üng hQ cüa dân tQc. Làm dugc nhu vgy, Eâng sé manh lên, và dân tQc sé tiëp
thêm sfrc mqnh cho Dâng cld cùng nhau xây d\rng dât nuôc. Hân ràng trong quâ
trinh tu thay dr5i ây Dâng cûng sé thay ddi sr; lânh clao cûa minh, thay ddi
môi quan hÇ v6i câc td chûc xâ hQi và chinh tri khâc, thùa nhân su tdn tai
dQc lflp, binh dâng và chü dQng cüa câc td chüc dô, khâc phuc su lânh dao
theo lcji âp d6t mà xây dung su lânh d4o cüa mïnh trên su tin nhiêm cûa
nhân dân, dua vào su lu'a chon dân chü cüa nhân dân.

Vê vai trô cüa Màt trân dân tQc thdng nhdt trong giai do4n môi này,
chüng ta cân hiéu nhu thë nào? Lfrc này, sq nghiêp ddi mdi dôi hôi phâi <toàn
kdt, hoà giâi và hoà hop dân tôc, phâi ctông viên tdt câ mgi nàng luc cüa
toàn rlân tôc. Dây chinh là su nghiÇp cüa Màt trân. Hiên nay, hon bao giù
hdt, Màt trân phâi là liên minh chinh tr! cüa moi luc lugng dân tQc vi su
nghiÇp dân giàu ntrôc manh. Dô là liên minh cüa nhti'ng công dân tu do binh
d:ing, cira nhüng td chü'c xâ hôi và chinh tr! tr1 do và binh dâng. Vi nhri'ng
muc tiêu chung, vi su phât trién hoà binh dn dinh cûa ddt nuôc, vôi tinh
thân doàn kdt hoà ho. p dân tôc, Màt trân thù'a nhân và tôn trong nhring su
khâc nhau trong liên nrinh d6. Câi gi clâ cô su «ldng thuqn thi cùng theo,
câi gï chtra c6 sq cIông thuân thi cân duoc cùng bàn bac, cldi thoai. Và ngay
câ khi da sd trong Màt tr{n dâ quydt dinh vê mQt chü truong nào dô thi cûng
không phâi vi thé mà không tôà trgng sq tôn tai chinh dâng và quyên duqc

tidp tçc tranh lu4n cüa nhri'ng ÿ ki6n thidu so. Trong giai rloan này,
nëu thuc hiên duoc vai trô dy cüa minh thi M-àt trân vân côn cân thiët và
su tôn tai cüa nir mrii thtlt su cô ÿ nghia. Sê không côn ÿ nghîa ndu nô tôn
tgi nhu mQt bô phqn trong hÇ thdng hành chïnh, nhu "câi duôi cüa Nhà nuric",

nhu môt công cu cüa su'lânh dao cüa Dâng (chinh Dâng cûng cân duoc xem là
môt thành viên binh dring trong M;rt , trirn). Và dd chil nô lnat sU trô thành
môt Iiên minh chinh tr|, môt diên dàn doàn két và hoà hgp dân tôc, Màt trân
phâi tu khâng rJinh sûc song và lé tôn tai cüa mïnh bàng nhüng nQi dung
hoat dông phong phû, thuc su cô ich cho viêc hinh thành và l6n manh cira
mQt liên minh nhu vây.

Xin chân thành cirm ün su chü ÿ cüa câc vi.

