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Vừa qua, nhà báo Thảo Vy- một nhà báo kỳ cựu của Hội nhà báo độc lập Việt Nam có một s� bài vi�t đ� cập đ�n Nghiệp đoàn báo

chí Việt Nam và Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam. Xét th�y, một s� đông người đọc trang Việt Nam Thời Báo có th� hi�u nh�m đ�i

với các nghiệp đoàn, chúng tôi xin được phép có bài giải thích ng�n gọn sau đây.

Hồi âm nhà báo Thảo Vy về loạt bài đối với
Nghiệp đoàn sinh viên và Nghiệp đoàn báo chí
Việt Nam
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A. V� việc không khuy�n khích bi�u tình
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Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam xây dựng theo tiêu chu�n của T�ng liên đoàn lao động th� giới

( ITUC) và có m�i liên hệ với t� chức này. Đ�i với tình hình chính trị tại Việt Nam, chuyên gia của ITUC khuy�n cáo không nên

bi�u tình-đình công hay bãi công, mà n�u có xảy ra thì đó cũng chỉ là biện pháp cu�i cùng. Nghiệp đoàn sinh viên và Nghiệp đoàn

báo chí đang nộp đơn xin gia nhập T�ng liên đoàn lao động th� giới, và đang chịu sự quan sát từ ITUC. Chính vì vậy, Nghiệp đoàn

sinh viên và Nghiệp đoàn báo chí không phải mu�n làm gì thì làm hay mu�n bi�u tình đình công ở đâu thì t� chức. Hai nghiệp

đoàn là nghiệp đoàn chuyên nghiệp, không làm chính trị ( theo cách hi�u là không ch�ng chính quy�n).

B. Nghiệp đoàn sinh viên và Nghiệp đoàn báo chí l�y tinh th�n bác ái làm n�n tảng. Các nghiệp đoàn trong năm 2018 này chú

trọng hơn v� việc tạo ra m�i tương trợ giữa sinh viên và sinh viên, giữa nhà báo và nhà báo, giữa người lao động và người lao

động. Nghiệp đoàn sinh viên và Nghiệp đoàn báo chí hạn ch� t�i đa rủi ro đ�u tranh giữa người lao động với giới chủ ( là nhà

trường), cũng giảm thi�u đ�u tranh giữa người lao động với chính phủ ( hiện tại là chính phủ Hà Nội, sau này thay đ�i chính phủ

khác thì cũng th�). Tinh th�n bác ái là bản s�c của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, th� hiện rõ nh�t trong Qũy h� trợ nữ sinh

mang b�u ( link Neo). Đi�u này phân biệt giữa các nghiệp đoàn của chúng tôi với nhi�u phong trào công nhân hoạt động b� n�i và

thích t� chức bi�u tình ở Việt Nam hiện nay.

C. V� việc hoạt động theo Cơ c�u Việt Nho

Việt Nho là tri�t lý n�n tảng đã làm nên n�n văn minh Viêm Việt từng một thời lừng l�y ở mi�n nam sông Dương Tử. Nhờ may

m�n v� quân sự, những người Hoa du mục từ phương B�c tràn xu�ng cưỡng đoạt lãnh th� r�i bi�n tri�t lý Việt Nho trở thành

thứ Hán Nho man rợ sau này. Dân tộc Việt Nam là đại diện chân chính cu�i cùng của tri�t Việt trong cộng đ�ng Bách Việt, là nơi
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bỏ t�n Nho giáo chân chính. Một l�n bị người Hoa xuyên tạc, l�n thứ hai bị người phương Tây ngược đãi, tri�t Việt Nho- tức Nho

giáo nguyên thủy phải lánh �n nơi “rừng sâu núi th�m”, “thâm sơn cùng c�c”. Trong năm 2018 này, Việt Nho sẽ trở lại làm n�n

chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. Đây là n�n minh tri�t ch�c ch�n đúng, là tri�t lý tâm linh mà không một qu�c gia nào khác vươn

tới được, theo sự xác nhận của nhóm tri�t gia cự phách của nhân loại.

V� ưu đi�m của Việt Nho, một cách sơ lược có th� k� đ�n m�y ý sau đây: Việt Nho duy trì được n�n văn minh Đông Á có n�n nhân

chủ đáng kinh ngạc, bi�u hiện là xã hội Nho giáo 2500 năm không c�n đ�n cảnh sát, một hình thức t� chức th�t bại của văn minh

Tây Âu. Việt Nho là một n�n tri�t lý tâm linh duy nh�t trên th� giới gây ra được sự th�ng nh�t uyên nguyên và mạch lạc nội tại

cho một dân tộc. Cả Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam và Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đ�u n�m b�t được cơ c�u Việt Nho và t�

chức theo cơ c�u �y, cho nên nhà báo Thảo Vy nói r�ng cả hai nghiệp đoàn do cùng một người thi�t k� thì cũng đúng. Song le, sẽ

đúng và hay hơn nữa n�u nói r�ng h�n thiêng sông núi, tức là tinh th�n dân tộc đã th�m đ�m Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và

Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, làm nên một m�i quán thông tập th� h�t sức sinh động và không th� l�n vào đâu được. Cơ c�u

Việt Nho làm nên bản s�c tri�t lý của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam (bên cạnh tinh th�n bác

ái là bản s�c tinh th�n).

V� tri�t lý Việt Nho, xin đọc thêm các cu�n sách sau đây: Việt lý t� nguyên (1) , Cơ c�u Việt Nho (2) và Cửa Kh�ng (3), đ� bi�t r�ng

câu nào là của Nho giáo nguyên thủy, câu nào do Kh�ng Tử nói, còn câu nào là do những th� tập xuyên tạc và “bỏ chữ vào m�m”

Kh�ng Tử, làm bi�n tướng Nho giáo thành Hán Nho sau này. Nhi�u người, như nhà báo Thảo Vy, vì không phân biệt n�i Việt Nho

và Hán Nho cho nên đã vô tình vi�t bài chỉ trích Nho giáo chân chính cực kỳ đáng ti�c (4)
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D. V� danh hiệu đại học Văn khoa Sài Gòn

Hiện nay, t�t cả những người yêu nước đ�u không ai gọi “Thành ph� H� Chí Minh” mà t�t cả đ�u đang gọi là “Sài Gòn”. Cũng vậy,

những thành viên chủ ch�t của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đ�u không ai gọi là “đại học

T�ng hợp Thành ph� H� Chí Minh” hay “đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành ph� H� Chí Minh.” Lý do thì cũng cùng một

lý như ví dụ dân gian li�n trước. Cái tên “khoa học xã hội” mang nội hàm ý nghĩa r�t hẹp. Ch�ng hạn, như môn Tri�t bao trùm

các quy luật k� cả trong giới tự nhiên thì nên phân môn Tri�t vào danh từ “khoa học xã hội”” hay “khoa học nhân văn” ? Do đó,

các thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đã đi đ�n th�ng nh�t gọi tên “Đại học Văn

khoa Sài Gòn” vì đó là tên ng�n nh�t, đ�y đủ nh�t và đẹp đẽ nh�t khi gọi tên ngôi trường yêu d�u �y.

E. V� việc không có trụ sở tại Việt Nam và không có s� điện thoại thường trực tại Việt Nam

Các thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam chủ y�u còn đang độ tu�i sinh viên, nhi�u

bạn còn đang đi học, chỉ có một s� bạn đã t�t nghiệp. T�t cả còn đang khó khăn, h�u h�t phải ở phòng trọ, nên n�u dùng s� điện

thoại Việt Nam thì d� bị đập. Do đó chúng tôi phải nhờ s� điện thoại của các thành viên đang ở nước ngoài. Người dân Việt Nam ở

trong nước có th� gọi đ�n các nghiệp đoàn thông qua các ph�n m�m ứng dụng như Viber, Whatsapp hay Telegram, một cách vừa

an toàn, vừa mi�n phí ( vì chỉ c�n có Wifi nghe gọi Internet)

Hiện nay, Nghiệp đoàn sinh viên và Nghiệp đoàn báo chí đã t� chức xong một s� khóa đào tạo cán bộ nghiệp đoàn cho Việt Nam.

Chúng tôi s�n sàng cung c�p giảng viên và giáo trình cho b�t kỳ những ai mu�n xây dựng thành nghiệp đoàn lao động ở Việt

Nam, theo các tiêu chu�n nghiệp đoàn lao động chân chính trên th� giới.
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Sài Gòn, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Lê Tín- trưởng ban truy�n thông- Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Vi�t tại đại học Văn khoa Sài Gòn.
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