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Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, lãnh tụ tinh thần của người Phật giáo Tây Tạng, từng nói một
câu đại ý: chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới trong đó có cả 6 tỷ người đều theo
cùng một tôn giáo thì điều gì sẽ xảy ra khi đó? Chắc chắn là trước sau cũng có một nhóm
người thấy rằng tôn giáo đó không còn mang lại lợi ích cho họ nữa, thế là họ tách ra và
thế giới có thêm một nhóm tôn giáo khác hoặc một nhóm người không theo tôn giáo nào.
Điều Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là để chúng ta thấy rằng bản chất của thế giới này, bản chất
của cuộc sống là đa nguyên, và bản chất của con người là hướng tới sự đa nguyên. Chỉ
có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ
những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên. Và chỉ có những chính quyền cực kỳ độc
ác và ngu xuẩn mới tiêu diệt sự đa nguyên bằng cách đàn áp, cầm tù những người bất
đồng chính kiến, người viết sách, viết báo, người phản biện xã hội, người hoạt động dân
chủ, nhân quyền.
Trong một xã hội dân chủ, nếu có một công dân viết sách, viết báo hoặc trả lời phỏng
vấn báo chí nước ngoài nói lên những điều chính quyền không muốn nghe thì cách hành
xử văn minh có thể là gì? Văn minh nhất là chính quyền đó không làm gì cả bởi vì con
người văn minh là phải biết cách tôn trọng quan điểm và lợi ích của người khác. Trong
trường hợp tệ hơn, nếu chính quyền đó có máu độc tài và thấy rằng những điều công
dân đó nói là không thể chấp nhận được, thì chính quyền có thể chỉ đơn giản là viết lên
những cuốn sách, những bài báo phản bác lại quan điểm của công dân đó, thậm chí
mạnh dạn liên hệ trực tiếp với cơ quan báo chí nước ngoài để xin họ bố trí cho một cuộc
phỏng vấn trong đó người của chính quyền có thể nói lên những quan điểm của mình,
phản bác quan điểm của công dân kia. Nhưng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đã không làm như thế mà chọn một cách làm hèn hạ, ngu xuẩn và độc ác hơn rất
nhiều, đó là bắt bớ cầm tù công dân của mình chỉ vì công dân đó viết sách, viết báo và
trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.
Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả
bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: “Con thú có
thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể
bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.
Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ
của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và
hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay,
nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân
chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được.

