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Những người Việt chúng ta muốn nghiên cứu cụ thể về “mô hình dân chủ” trong hướng tìm một 

lối thoát sinh tử cho đất nước trong một hai tuần qua đã đứng trước hai “điển cứu” (case studies) 

đáng nhức đầu. Chúng ta phấn khởi, tràn trề hy vọng bao nhiêu với cuộc bầu cử ở Ấn Độ, lại 

cảm thấy thất vọng, bực bội bấy nhiêu trước tình trạng thiết quân luật vừa được các ông tướng ở 

Bangkok ban hành “đề đem lại hòa bình cho đất nước thân yêu của chúng ta” – như lời một ông 

bốn sao nói. 

 Đúng là cuộc bầu cử ở Ấn Độ đã được cả thế giới quan tâm theo dõi. Chẳng phải chỉ vì 

đây là một nước có dân số đứng hàng thứ nhì trên thế giới với hơn 1.26 tỷ người (sau Trung 

Quốc có gần 1.4 tỷ), tương đương với 1/6 tổng dân số thế giới (7.23 tỷ người). (Sau Ấn Độ là 

Hoa Kỳ, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Nga, Nhật và Mexico… là những 

nước có trên 100 triệu dân).  Nước Ấn Độ chỉ mới độc lập từ năm 1947, nền dân chủ mới 67 

tuổi, còn chưa được thất thập, quá non trẻ.  

Nói đến Ấn Độ, người ta nghĩ ngay đến ông Mahatma Gandhi, có người còn kêu là 

Thánh Gandhi, vì đường lối đấu tranh ôn hòa, bất bạo động cho độc lập tự do của đất nước đã 



thành công. Ông bị kẻ cuồng tín theo đạo Hindu ám sát vào năm 1948, bắn ba phát vào ngực của 

ông, giữa khi ông đang tuyệt thực triền miên để cầu nguyện cho hòa hợp tôn giáo (Hindu, Hồi 

giáo, đạo Sikh) và chấm dứt bạo loạn tín ngưỡng. Lúc đó ông đã 79 tuổi ta!  

Một nhân vật khác cũng có tên tuổi gắn liền với công cuộc xây dựng dân chủ của Ấn Độ 

là ông Jawaharlal Nehru, một chính khách được Gandhi bảo trợ, coi như là người thừa kế! Là thủ 

tướng đầu tiên của nước này, ông đã đặt nền móng chính trị dân chủ (đa đảng), đối ngoại (không 

liên kết), xã hội (quan tâm đến tầng lớp dưới), kinh tế (chỉ huy) cho Ấn Độ. Gắn liền với sự phát 

triển của Ấn Độ là đảng Quốc Đại (National Congress) của ông Nehru, hay của gia đình Nehru, 

đã nắm chính quyền đến 59 năm kể từ khi Ấn Độ được độc lập cách đây 67 năm. Con của Nehru, 

bà Indira Gandhi, đã cầm quyền trong 15 năm (từ 1966-77 và từ 1980-94) cho đến khi bị ám sát. 

Con trai thứ của bà Rajiv Gandhi lên thay bà nhưng cũng bị ám sát chết vào năm 1989. Người 

con trai trưởng, Sanjay Gandhi, một phi công, trước đó đã chết trong một tai nạn máy bay. Vợ 

của Rajiv, bà Sonja Gandhi, gốc Ý, trước là nữ tiếp viên ở một quán ăn Hy Lạp ở Cambridge, 

nước Anh, nơi ông Rajiv học, sau này bà là chủ tịch của đảng Quốc Đại trong một thời gian ròng 

rã cả 15 năm! 

Đảng đối lập Nhân dân Ấn Độ, BJP Bharatiya Janata Party, được thành lập chính thức từ 

năm 1980, được xem là tổ chức chính trị của phong trào Tổ chức Dân tộc Ái quốc ra đời từ năm 

1925, trong quá khứ chỉ nắm quyền được trong một thời gian ngắn - từ 1995 đến 2004. Trong 

thời gian này, vì là một đảng “cầm quyền thiểu số” (tức không nắm được đa số quá bán trong 

Quốc Hội), BJP, một đảng của những người Hindu dân tộc chủ nghĩa, đã phải tìm cách liên kết 

với một số đảng khác, và bởi vậy họ đã không được việc - tức không đáp ứng được kỳ vọng của 

người dân đối với nền kinh tế của đất nước và công ăn việc làm cùng đời sống của ngưòi dân.  

Trong cuộc bầu cử năm nay, nhân vật nổi bật của đảng cầm quyền không phải là đương 

kim Thủ tướng Monmohan Singh, mà là Rahul Gandhi, mới 43, con trai cố Tổng thống Rajiv, 

cháu nội cố Thủ tướng Indira, chắt của cố Thủ tướng Nehru. Rahul vẫn được xem như là một 

“chuẩn Thủ tướng” (Prime Minister in-waiting) của nước Ấn được mẹ dọn đường. Tuy nhiên, 

người ta cũng nói ông Rahul rất miễn cưỡng trong sứ mệnh chính trị đối với đại gia đình Gandhi-

Nehru của mình. Cũng giống như cha ông hay bác của ông bị ép buộc đi vào chính trị. Đối lập 

đương nhiên là lãnh tụ của BJP, ông Narendra Modi, vốn là thủ hiến của tiểu bang Gujarat, một 

nhà chính trị vốn được xem là “nghiêm chỉnh”, có cương lĩnh hành động, có bản lĩnh, được lòng 

dân và đặc biệt được giới kinh doanh ủng hộ với chủ trương tạo một môi trường thuận lợi, dễ 

dàng cho người ta làm ăn (business-friendly).  

Và người chiến thắng đương nhiên là ông Modi (nếu không, chẳng có bài viết này)! Một 

chiến thắng rực rỡ, huy hoàng, rõ ràng, thuyết phục, thể hiện một tiếng nói nghiêm chỉnh và 

nghiêm khắc của người dân đang khiến cho đảng Quốc Đại quen cầm quyền bấy lâu nay phải 

sững sờ, bàng hoàng - mặc dù đảng này chưa hề sống trên mây và bắt chước Hà Nội nói “có 

đảng của tôi thì đồng bào không cần đảng nào hết” hay là “tại sao lại phải đa đảng, đa nguyên 

làm cho rối lên cơ chế “dân chủ”. Hồi đấu tranh cho đôc lập chống đế quốc Anh, mấy đảng kia 

đâu mà nay đòi chia phần bánh”.  

Trước hết là con số người đi bỏ phiếu, tính ra có đến hơn 66% trong tổng số 814 triệu cử 

tri hợp lệ. Con số cao nhất trước đây là 58.13% vào năm 2009. Sự hưởng ứng của cử tri lần này 

cho thấy một sự vận động thành công của đảng đối lập, và đương nhiên ý chí của người dân 

muốn nói lên tiếng nói của mình, thể hiện nguyện vọng của quần chúng muốn có một cuộc “đổi 

đời” trên nhiều mặt. Các quan sát viên chính trị đã để ý sự tham gia nô nức, đông đảo của lớp cử 

tri trẻ tuổi, lực lượng chính yếu đàng sau áp lực thay đôi này. Họ muốn có công ăn việc làm. Họ 

còn muốn có một đất nước lành mạnh hơn, văn minh hơn. Nếu không nhìn thấy nhu cầu thay 



đổi, khả năng thay đổi, không tin ở sức mạnh của lá phiếu, ở quyền lực của người dân, họ có thể 

ở nhà và chỉ nhún vai khi chính quyền loan báo “người dân tấp nập đi bỏ phiếu đến 99.8%” - 

giống như bầu cử Quốc Hội hiện đang diễn ra ở Việt Nam mà báo chí trong nước đưa tin mấy 

ông lãnh đạo đang đi “tiếp xúc với cử tri” để nói cho dân nghe, không phải để nghe dân nói. 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng đối lập BJP được 282 phiếu trên tổng số 543 ghế - tức 

được quá bán để bảo đảm xây dựng một chính phủ mà không cần phải liên hiệp với bất cứ một 

đảng nào khác. Lần cuối cùng một đảng thắng cử được quá bán là cách đây cả 30 năm (1884), 

khi đảng Quốc Đại giành được 400 ghế sau khi bà Indira Gandhi bị một bảo vệ người Sikh bắn 

chết! Cũng đáng nói là đảng Quốc Đại trong năm nay chỉ được 48 phiếu, là mức thấp nhất trong 

lịch sử gần bảy thập niên vừa qua. Để hiểu ý nghĩa của con số quá bán này, chúng ta nên nhớ 

rằng xã hội Ấn cực kỳ phân cấp, cùng nạn tản mạn địa phương, bởi thế mà ngay cả đảng Quốc 

Đại cũng khó kiếm được số ghế quá bán tại Quốc Hội. Thêm một lần nữa, đây là bằng chứng 

mạnh mẽ, hiển nhiên cho thấy ngưòi dân muốn bất cứ giá nào cũng phải có thay đổi. 

Cho nên, giới quan sát viên phải kết luận rằng đông đảo cử tri Ấn Độ đã nôn nóng bày tỏ 

sự đồng tình, ủng hộ đảng đối lập và lần đầu tiên quay lưng lại một cách dứt khoát với đảng vẫn 

quen với truyền thống cầm quyền. Vì sao người ta chán ngán đảng Quốc Đại đến mức đó? Phải 

chăng vì người ta thấy cả đất nước 1.2 tỷ dân này mà, như ông Modi chế diễu, cứ phải bám vào 

một chính quyền dựa trên quyền lực “mẹ mẹ con con” mãi. Đúng như thế, nhưng hơn cả thế. 

Người ta phẫn nộ vì bao nhiêu chuyện tai tiếng tham nhũng xảy ra liên quan đến những 

quan chức cao cấp trong chính quyền. Chính quyền Quốc Đại dưới thời Thủ tướng Singh là môt 

nhà kinh tế chuyên nghiệp đã thành công trong 5 năm 2004-2008, trong việc đổi mới kinh tế, tạo 

ra những động lực để kích thích, mở rộng đầu tư và giao thương quốc tế. Nhưng trong năm năm 

qua, Ấn Độ bỗng nhiên mất đà trong cuộc khủng hoảng chung của thế giới và trong xu hướng 

toàn cầu hóa nhiều thử thách. Người ta không tin tưởng ở chính sách chia bánh đồng đều nữa, 

bởi vì cái bánh chỉ có chừng đó, thậm chí có thể nhỏ hơn vì suy thoái, trong khi số người được 

phần lại đông hơn vì có đông người nghèo hơn. Người ta muốn cái bánh phải to hơn nhiều, để 

cho phần bánh mỗi người có thề có được lớn hơn. Thậm chí, người ta còn muốn số người có thể 

tự lập không phải xin bánh đông hơn – có nghĩa là kinh tế phải phát triển, kinh doanh phải tấp 

nập, công ăn việc làm được gia tăng… Đó là kỳ vọng người ta đặt để vào tân Thủ tướng Modi 

với sự tin tưởng ông là người làm được chuyện này. 

Theo tin của BBC, Thủ tướng Manmohan Singh vừa rời khỏi chức vụ đã có bài diễn văn 

ngắn, nói rằng mọi người dân phải tôn trọng phán xét của cử tri, là những người đã mang lại cho 

đảng đối lập Bharatiya Janata một chiến thắng áp đảo. Ông Rahul Gadnhi đã chúc múng oy7ng 

Modi, đống thời cùng với mẹ oy67ng nhtân lan4h trách nhiệm trưoóc sự thất bại của đang cua 

ơng. Người sắp lên làm thủ tướng, ông Narendra Modi, đã được nhiều người reo hò chào đón khi 

ông tới New Delhi. Đây là chiến thắng vang dội nhất của một đảnh chính trị trong 30 năm qua. 

Trong khi đó, nền dân chủ của Thái Lan đúng là có vấn đề. Một nước có vẻ an bình hơn, 

dân trí cao hơn, đời sống người dân khá hơn, thế mà dân chủ theo phương thức quân chủ lập hiến 

đúc khuôn từ Anh, từ Nhật… cứ bị đình đốn, trì trệ, tê liệt từng chặp – cả bao thập niên qua.  

Tình hình ở Thái Lan trong tuần qua lại diễn tiến bất ngờ cho dù chẳng ai ngạc nhiên! 

Sau cuộc khủng hoảng kéo dài từ tháng 11 năm ngoái vì xung đột giữa hai phe chính trị áo đỏ 

đang cầm quyền (mà thủ tướng là bà Yingluck Shinawatra, được nông thôn ủng hộ), và áo vàng 

bảo hoàng đối lập chống chính phủ gây bế tắc chính trị, quân đội Thái Lan đã có cớ can thiệp để 

tìm cách nắm quyền. Vào rạng sáng ngày thứ ba 20-5 họ ban hành thiết quân luật để “duy trì luật 

pháp và trật tự”. Tự cho phép quyền lực rộng lớn để thực thi quyết định của mình, họ khẳng định 

việc nhận lãnh trách nhiệm về an ninh quốc gia “không phải là hành động đảo chính”. Nhưng 



xem ra, họ đã đặt chính phủ lâm thời hiện nay (sau khi bà Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp truất 

bãi quyền thù tướng) dưới quyền quân đội.  

 ố vấn an ninh của thủ tướng tạm thời nói chính phủ không được quân đội tham vấn về 

quyết định này. “Mọi thứ vẫn  ình thường ngoại trừ việc quân đội chịu trách nhiệm về tất cả các 

vấn đề an ninh quốc gia,” ông Paradorn Pattanata ut nói.  Một phát ngôn nhân quân sự cho  iết 

việc áp đặt thiết quân luật sẽ không ảnh hưởng gì đến chính phủ tạm quyền hiện vẫn đang điều 

hành đất nước. Tuy nhiên, một điểm chính của lời tuyên  ố của quân đội là mọi cơ quan dân sự 

phải “ áo cáo hàng ngày” về tình hình công việc với một Trung tâm  hỉ huy  ì  òa  ình dưới 

quyền quân đội.  

Quân đội nói thiết quân luật là để ngăn chặn “các nhóm có   đồ xấu sử dụng vũ khí chiến 

tranh”. Thái  an đang đắm chìm trong hỗn loạn chính trị với việc phe đối lập yêu cầu trao quyền 

lực cho một cơ quan không do dân  ầu để cơ quan này soạn thảo lại  iến pháp. Thông  áo thiết 

quân luật do Tướng Prayuth  han-Ocha, người đứng đầu quân đội, k  dựa trên một đạo luật hồi 

năm 1914 cho phép quân đội can thiệp vào những lúc khủng hoảng. Thông  áo nói thiết quân 

luật cần được thực thi vì các cuộc  iểu tình rầm rộ của các phe nhóm kình chống nhau có thể 

“ảnh hưởng đến an ninh đất nước và an toàn tính mạng cũng như tài sản của người dân”.  

 ôm thứ  ai ngày 19 5, Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong Boonsongphaisan khẳng 

định rằng chính phủ của ông sẽ không từ chức  ất chấp sức ép từ những người  iểu tình chống 

chính phủ.  ác phóng viên nhận định tình trạng  ế tắc ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam   đã 

trở nên tồi tệ hơn kể từ khi  à  ingluck giải tán  ạ viện hồi tháng 12 2013 và sau đó, đến lượt 

tòa án yêu cầu  à và chín  ộ trưởng trong nội các từ chức do lạm quyền hồi đầu tháng 5. Thái 

 an đã không có một chính phủ hoạt động đầy đủ kể từ tháng 12 năm ngoái và đã không thông 

qua được ngân sách quốc gia.  iệc áp đặt thiết quân luật có thể làm cho những người ủng hộ 

chính phủ phẫn nộ, nhất là khi nó được xem không khác gì hành động đảo chính.  ể từ khi Thái 

 an chấm dứt nền quân chủ chuyên chế hồi năm 1932, quân đội nước này đã đảo chính ít nhất 11 

lần, không kể những lần có nỗ lực làm  inh  iến. 

 Tóm lại, tại sao dân chủ lại có thể phát huy hiệu quả ở Ấn Độ và thất bại ở Thái lan? Phải 

chăng vì Thái Lan còn có vua, và ông vua không chịu rút về vai trò “làm vì” của mình như người 

ta vẫn nghĩ? Phải chăng vì Thái Lan còn có một định chế quân đội vẫn xem mình như một trung 

tâm quyền lực riêng rẽ, tột cùng? Phải chăng vì Thái Lan có một giai tầng thiểu số thượng lưu đô 

thị vẫn nhiễm nặng văn hóa Khổng Mạnh về vai trò, chức năng của sĩ phu bảo vệ trật tự và ồn 

định xã hội thay vì một tầng lớp trí thức tạo tiến thúc đẩy sự cam kết dân chủ của các giới thẩm 

quyền chính trị. Và phải chăng vì Thái Lan có một tầng lớp quần chúng phía dưới chưa được độc 

lập để sử dụng quyền lực của mình một cách có hieu quả và dễ bị lôi cuốn vào các cuộc vận 

động chính trị như môt thứ “giặc loạn”.  

 Trả lời những  câu hỏi “phải chăng” đó dường như chúng ta đã thấy được phần nào 

những vấn đề dân chủ – không chỉ cho Ấn Độ và Thái Lan, một nước “Ấn” một nước “ oa”, mà 

còn cho một nước Ấn Hoa (Indochinese) Đông Dương như Việt Nam.  


