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MẶT TRẬN TÌNH YÊU VÀ HẬN THÙ 

 
Việt Nhân 

 

Trả lời Câu Hỏi  của Ts. Nguyễn Anh Tuấn & Bài của Tư Duy Tập Thể 

 ( < 1> + < 2 > ): Đính kèm ở cuối bài ) 

 

Vừa nhận được 15 câu hỏi của Ts. Nguyễn Anh Tuấn với Dân tộc Việt Nam về Ông Hồ 

Chí Minh và đảng CSVN. Dân số Việt Nam nay đã lên tới 90 triệu, không biết Ông Ts. 

Anh Tuấn muốn hỏi những ai đây?.   

Câu hỏi nêu lên đã lâu, nhưng chưa thấy ai đáp trả, là Công dân Việt Nam ở nước ngoài,  

nhờ đã sống kinh qua từ thời Vua Bảo Đại, tới chế độ VNDCCH ở miền Bắc và miền 

Nam, rồi chế độ VNCH trước và sau 1975.    Hy vọng sự góp ý của chúng tôi tuy không 

mong được thật chính xác, nhưng không phải đoàn mò.     

 Nhờ Mắt thấy, Tai nghe, Trí hiểu, Lòng suy, nên chúng tôi có được những câu trả lời cho 

cho vấn đề, nhưng câu trả lời chỉ nêu lên một số nét tổng quát về Chủ trương Chính sách 

và những kết quả thực hiện của đảng CSVN, chứ không bàn nhiều về những hiện tượng 

sai trái đã tràn ngập trên internet. 

 

  PHẦN “ LỜI GIẢI “ CỦA TƯ DUY TẬP THỂ 

 

Mới đây, tôi còn nhận được bài của “ Tư Duy tập thể “ từ trong nước (2 ) .  

Trong bài “ Tìm lời giải tốt nhất cho Việt Nam “, Tư Duy tập thể nêu lên: 

 “ Đảng CSVN quyết tâm Hội nhập toàn diện với thế giới, quyết tâm thay đổi toàn 

diện đất nước, với nhân tố quyết định là “Thể chế Văn minh tiến bộ “. 

 “Với điều kiện là Hội nhập đồng bộ với thế giới Văn minh trên tinh thần trước 

mắt vẫn tôn trọng sự chủ trì của đảng CSVN “. 

Trong bài kế tiếp,Tư duy tập thể  đề cập đến sự thay đổi thể chế theo Học thuyết Hồ Chí 

Minh để sửa sai: “  Hồ Chí Minh đã học được cái điều mà con người học được là “ 

Đoàn kết, đại Đoàn kết,Trân trọng, Liên kết, Thống nhất các mặt Khác biệt, kể cả 

Đối lập để thực hiện mục tiêu chung: Hoà bình, Tự do, Dân chủ, Bình đẳng và Hạnh 

phúc! “ 

 

Việc thay đổi có mục đích: 

  *Xây dựng “ Thể chế Văn minh tiến bộ “ theo đường lối Việt Nam, nhưng theo 

Học thuyết Hồ Chí Minh được gọi là Học thuyết “ Đoàn kết, Sáng tạo “”,dưới sự lãnh 

đạo của đảng Lao Động được đổi tên từ đảng CS. 

 *Hợp tác toàn diện và chiến lược có hiệu quả với Hoa Kỳ, tham gia TTP. .  

  

Qua bài Kêu gọi các siêu cường phải hối tỉnh, nhất là Hoa Kỳ cũng như kêu gọi Liên 

hiệp quốc phải thay đổi theo hướng Tư duy của Tập thể. Tiếp theo hai bức thư hiến kế 

thay đổi gởi cho Bộ Chính trị, cho Trung Ương đảng và Đại biểu  Quốc hội . 
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Tư Duy tập thể ngầm chứng minh rằng không chỉ đảng CSVN sai là do Hồ Chí Minh và  

Trường Chinh bị thiểu số, mà cả nhân loại và Liên Hiệp quốc cũng sai, nay phải theo 

Học thuyết Hồ Chí Minh và Trường Chinh để sửa  sai!!! 

Trong bài Viết chỉ thấy tên Ông Nguyễn Mạnh Can mà không thấy tên các người  trong 

Tập thể  này. 

 

Phải chăng là khi  hết là chư hầu “Môi hở răng lạnh “  với Trung cộng, nay đổi màu qua 

“ Mối Tình Thắm thiết Việt–Nga ““ 

Đây chỉ là sự lột xác của đảng đổi màu, việc nội bộ của họ thì chúng ta không cần để ý   

tới, mà chỉ đề cập tới  3 vấn đề: 

 1.- Hồ Chí Minh là đảng trưởng cũng là người khai sinh ra và lãnh đạo đảng 

CSVN- đảng tàn Dân bán nước-.  

 2.- Việc làm của đảng CSVN từ năm 1945 tới nay: Cướp Của, Giết Người, bán 

Nước.  

 3.-  Còn chế độ XHCN cũng như “ Thể Chế Văn Minh Tiến Bộ “ chỉ là quái 

thai của CSVN và của Tư Duy tập thể - cả hai cái quái thai xã hội chưa được thụ thai - , 

nên không cần bàn tới.  

   

Tư duy tập thể kêu gọi khôi phục lại cái gọi là “ Học thuyết “ Đoàn kết và Sáng tạo “ 

của Hồ Chí Minh, cho là đã bị “ đảng CSVN đánh rơi dọc đường đấu tranh giai cấp 

“trong hơn 70 năm nay, đây cũng chỉ là việc Tư Duy dọn đường cho Đại hội đảng CSVN 

sắp tới, có lẽ là theo Hồ Chi Minh và Trường Chinh. 

Chúng ta hân hoan đón chào đảng CSVN quay về với Lòng Dân tộc, nhưng là Dân tộc 

nào đây? Là Nga xô, là Đại Hán hay Dân tộc Lạc Hồng với “ con cháu Rồng Tiên có 

Quốc Tổ Hùng vương: Con Rồng Cháu Tiên với những giá trị: Nhân ái, Công lý và Bao 

dung đã giúp Dân tộc giữ vững nền Độc lập gần 5000 năm” mà đảng đã bỏ, và  vác Búa 

Liềm đi theo Mác Mao? 

Xây dựng Thể Chế Văn minh Tiến bộ theo chiều Lịch sử nhân loại bằng Chế độ Dân chủ 

với nền tảng người Dân làm chủ, hay vẫn còn là Đảng Chủ theo Đấu tranh giai cấp  như 

Hồ Chí Minh và Trường Chinh để trở về nếp sống ngược với con Người và Dân tộc ? 

 

Tôi xin có một số ý kiến về: 

 

     CON NGƯỜI HỒ CHÍ MINH VÀ CSVN 
 

I.- Hồ Chí Minh là ai? 

Không rõ với nhiều Bí danh, ông Hồ Chí Minh đây là Hồ Chí Minh ( ** ) nào?: 

 Là Thiếu tá Hồ Quang trong Bát Lộ quân của Trung cộng đã bí mật lãnh đạo 

đảng CSVN ? Vậy đảng CSVN thực sự là của Viêt Nam hay của Trung công?  Trong 

cuốn Lịch sử đảng toàn tập, đảng đã xác nhận Hồ Chí Mịnh đã bị ám sát tại Hồng Kông 

năm 1932, tại sao tới nay đảng CSVN vẫn còn xây tượng Hồ Chí Minh khắp nơi và tại 

sao nay  lại  mới có học thuyết Hồ Chí Minh ?  

 Là Lý Thuỵ báo cho Pháp bắt Cụ Phan Bội Châu - nhà ái quốc Việt Nam -  đem 

về Việt Nam, bị Pháp kết án tử hình? Vậy Lý Thụy tức Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt 

Nam sao ?  
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 Là Trần Dân Tiên tự viết sách kể chuyện về Bác Hồ.  Trần Dân Tiên chinh là Bác 

Hồ, thì Bác Hồ tự vẽ mặt nhân hậu cho mình để đánh lừa Thiếu nhi là Cha già đáng yêu 

của Dân tộc?  

 Là Chủ tịch Hồ mang kiếng đen tham quan việc đấu tố và Giết Địa chủ đại gian 

ác Nguyễn Thị Năm, - ân nhân của đảng CSVN -? . . . Vậy Chủ Tịch Hồ là người đem 

oán báo ân, ăn cháo đá bát sao? 

 Là Chủ Tịch Hồ chỉ đạo chính sách Thuế Nông nghiệp cùng CCRĐ để tước quyền 

Tư hữu và Tự do của Địa chủ, sau đó cả toàn dân, do chính sách vu oan giá họa gây ra 

tang tóc cho toàn dân, rồi đổ lỗi cho cán bộ địa phương làm sai! Vậy đảng trưởng Hồ là 

người hèn nhát đến thế, chối phắt trách nhiệm đảng CSVN lãnh đạo việc cướp của và 

giết dân sao? Thực sự là đảng CSVN đã làm rất đúng với chính sách, nhưng vì sự sai lầm 

giết người cướp của quá sức tưởng tượng nên phải  tạm nhận là sai mà thôi. 

 

 Không biết Tư duy nào Sáng tạo ra “ Đạo Hồ “ và tập thể nào “ đem vào “ và  

tổ chức nào “ để cho “ Tượng “ Chí Minh “ đặt lên bàn Thờ ngang hàng với Phật Tổ 

trong các Chùa ở Việt Nam.?  Vậy Bác Hồ thành Phật nhờ viêc lãnh đạo đảng giết người 

và cướp Của nhân dân Việt sao?    

 Còn Học thuyết Hồ Chí Minh chỉ vỏn vẹn có “ một số câu khẩu hiệu xách động 

quần chúng  như  “ Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết; Thành công,Thành công,  Đại  

thành công “ cũng như vài sáo ngữ có thể góp nhặt được bất cứ chỗ nào sao ! ?      

Vậy Học thuyết Hồ Chí Minh đã đi vào lòng Dân tộc được sáng tạo dễ dàng mà chỉ đơn 

giản có chừng đó sao? 

  

Khi ngộ đạo Mác Lê, Hồ chí Minh chẳng đã nhảy lồng lên hô hoán: “ Chủ nghĩa Mác 

Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Tác phong Hồ Chí Minh “là con đường duy nhất 

cho Kách mệnh Vô sản. . Hồ Chí Minh đã thú nhận ông chẳng có Chủ nghĩa, Tư tưởng 

gì, ( Học thuyết nào hết ráo ), mà chỉ có Tác phong.  Tác phong của Hồ Chí Minh được 

cao rao là: “ Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư “ của Nho, nhưng Nho lại là 

Văn hoá Bất khuất của Tổ tiên, ông Hồ cho là quê mùa lạc hậu, nên dùng Phong trào Cải 

cách Ruộng đất Tịch thu sách Nho đem đốt và cấm lưu hành! Vậy dùng vài câu của Nho 

gán cho tác phong của mình, rồi lại đã phá Nho là Tư cách Đạo đức của Hồ Chí Minh 

sao?  

 Với Chủ trương đem Hận thù tiêu diệt Tôn giáo, cho Tôn giáo là thuốc phiện, làm 

sao mà ông Hồ chắt lọc được tinh hoa thuốc phiện mà Sáng tạo Học thuyết Dân tộc của 

ông? 

 Khi giác ngộ đường lối Kách mệnh vô sản, Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo 

đảng CSVN tự nhận mình ( vô nghề ) thuộc giai cấp Công nhân - công nhân không có 

hành nghề nào hết -  lãnh đạo cái gọi là nhân dân, dựa vào bần cố nông, liên minh với 

trung nông để thực hiện “Kách mệnh vô sản chuyên chính triệt để”.  Vậy sáng kiến của 

Hồ Chí Minh về Học thuyết đoàn kết là chỉ đoàn kết với chừng đó thành phần trong dân 

tộc Việt Nam sao?    

Tóm lại, cái xác tại lăng Ba Đình là của ai? Của Hồ Chí Minh, của Hồ Quang, của Hồ 

Tập Chương, của Lý Thuỵ, của Trần Dân Tiên, của Bác, của bóng con Ma nào đây?  Sao 

đảng CSVN khinh khi dân tộc Việt Nam đến thế ? !!! Sao Dân tộc Việt Nam “ Hiền khô” 

như con rùa trong nồi luộc, khi đun nước càng nóng thì rùa càng co lại cho đến chết mà 

lại không động đậy?!??? 
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 Những chuyện thâm cung bí sử trên, ngày nay dân Việt Nam kể cả Thiếu nhi thì ai ai 

cũng biết con Người Cha già Dân tộc là ai,, chỉ có một số đảng viên CSVN khiếm thính 

và khiếm thị thì không rõ! 

 

Xem ra Học thuyết Hồ Chí Minh chỉ là con ve sầu XHCN của Tổng Trọng đang tìm 

cách  thoát xác.  Hy vọng tổng Trọng sẽ Tỉnh ngộ lại đừng thay hình đổi lốt nữa, mà 

nhận ra  cửa Sinh của đảng là đi vào Đạo lý Nhân sinh của Dân tộc mới thoát nạn.  

 

II.- Nguỵ kế của đảng CS 
 

1.-  Giai cấp đấu tranh tự tôn  

Không biết Tập thể đây có phải là Tập thể của “ Giai cấp “ không? ,-  Giai cấp Công 

Nông ngụy tạo của Đảng -, vì trong chế độ Nô lệ mới có giai cấp: Chủ - Nô. 

 Trong xã hội Việt Nam không có Giai cấp, mà chỉ có sự phân công theo nghề nghiệp. 

Trong các thành phần Sĩ, Nông, Công, Thương, ai muốn làm nghề nào cũng được, kẻ Sĩ 

làm quan có thể từ chức về làm nghề Nông cũng là thường tình, việc thay đổi lối sinh 

hoạt không có gì ràng buộc hết, hôm nay là Bần nông ngày mai  trúng số làm Địa chủ 

cũng được . Địa chủ có bóc lột bần cố nông thì phải có Toà án phân xử công minh, chứ 

không thể lấy “ Thịt đè Người” như Thuế Nông nghiệp và CCRĐ! 

Giai cấp Công Nông ở Việt Nam chỉ là Giai cấp tự tôn tự tác của Đỉnh cao Trí tuệ để hùa 

nhau làm nghề Cướp! 

 

2.- Chế độ Phong kiến tự gán 

Lại nữa, Việt Nam không có chế độ Phong kiến, trong chế độ này nhà vua chiếm đất đai 

của quốc gia phong cho các chư hầu, để bảo vệ nhau, chứ Việt Nam tuy có vua quan theo 

tinh thần Hán Nho, nhưng không có chế độ Phong kiến như Tàu, việc đấu tranh giai cấp 

trong Thuế nông nghiệp và CCRĐ chỉ là ngụy tạo ra Chế độ Phong kiến để cướp mà thôi.  

Cái lối bày trò ăn cướp dùng “ vốn nước bọt “ này gây tai hoạ cho Dân tộc! 

 

3.- Đảng Tắc kè năng đổi màu. 

Trước đây đảng CS lột da ra đảng Lao động, rồi đảng Lao động lại lột da thành đảng 

CS, nay vì phải theo kẻ thù Tư bản, đảng CS lần nữa lột da  thành  đảng Lao Động, đảng 

cứ đổi đi đổi lại để che dấu bản chất Giai cấp gian tà đã lộ diện, nhưng  cái thói “ Lao 

động bằng nước Bọt “ theo kiểu Học thuyết Hồ Chí Minh để cướp mọi thứ thì nhất quyết 

cứ bám !   

4.- Ưu việt của Giai cấp đấu tranh 

Chúng ta nên nhớ Giai cấp là nền tảng của chế độ Nô lệ, làm việc Quốc gia mà dựa trên 

Giai cấp là thực hiện chế độ độc tài đảng trị, (Đảng là Chủ, Dân là Nô ) thay đổi tên 

đảng mà không bỏ Tính Giai cấp cực đoan thì còn duy trì tánh “ Tham tàn và Cường bạo 

“ , dùng kế lươn lẹo để đảng tiếp tục nắm độc quyền cai trị, để ngồi lên đầu Ba ngành 

của chính quyền, sai sử Ba ngành phản lại Dân tộc là phản lại chế độ Dân chủ - chế độ 

mà quyền làm Chủ thuộc về Người Dân -.  Mưu đồ này sẽ còn tệ hại hơn đảng CSVN đã 

gây tai họa cho Dân tộc trong hơn 70 năm nay, vì xảo kế càng ngày càng tinh vi thì lại 

nguy hiểm hơn.! 

Khi chuyên dùng mưu gian để ám hại là đồng bào là hành động của mạt thế, nhiều người 

còn khen CSVN giỏi mưu gian, nhưng “ Mạt thế dụng mưu “, chứ không giỏi dang gì !  
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5.- Minh triết Bác Hồ  

 

Tôi cố tìm kiếm ưu điểm về Minh triết của ông Hồ, nhưng việc tìm này chẳng khác nào 

việc tìm ưu điểm của Cóc, chỗ nào cũng thấy mụn mằn ( theo ý một bài viết trong Nhân 

Văn Giai phẩm ) . Không biết “ Tư duy tập thể “ đang lột da  ông Hồ Chí Minh, không 

biết rồi sau khi con rắn lột da, thì rắn có lột được nộc độc “ Tham tàn và Cường bạo “ đi 

không ?   

Ưu điểm chăng là Hồ Chí Minh được người dân ví ông với Hồ ly, với bộ mặt luôn tỏ ra 

hiền lành để đóng vai Cha già dân tộc, nhưng trong hành động, ông gian manh quỷ 

quyệt, thâm ác không ai bằng, tuy được kêu là Cha già dân tộc, nhưng là kẻ đã theo kẻ 

thù truyền kiếp tiêu diệt Dân tộc. Tuy mang lốt Cha già, nhưng một tí Tình Người với trẻ 

em gái cũng không, ngay đối với ân nhân của đảng như Bà Cát Hanh Long cũng không 

nốt, đây là một trong những con Người Khổng Lồ mà Trần Duy đã mô tả trong Giai 

phẩm Mùa Thu. Quả là một nhân vật “ khẩu Phật Tâm xà “ trác tuyệt của đảng CSVN! 

 

6.-  Tư Duy của Tư Duy tập thể 

 

Tư Duy tập thể khuyên đảng CSVN kêu gọi thế giới Tỉnh ngộ, thiết tưởng mọi người Việt 

Nam ít nhiều đều phải Tỉnh ngộ, đặc biệt những người CSVN phải Tỉnh ngộ trước,rằng 

Mình có là con Người Việt Nam có đủ Nhân Tình và Nhân Tính đang sống còn với Dân 

tộc nữa không, chứ cứ để bị Lạc Hồn  nhằm cướp giết đồng bào thì sẽ gây tai hoạ cho 

Dân tộc!. Khi muốn đổi mới thì chinh mình phải Tỉnh ngộ trước, Tỉnh ngộ để thay đổi 

Bản chất. Với Bản chất Tình yêu thì con người mới có khả năng xây dựng lợi ích cho 

nhau, còn chỉ thay đổi hiện tượng bên ngoài mà còn giữ Bản chất Hận thù thì sẽ đáp trả 

bất công bằng muôn ngàn bất công khác.   

 

 Tư duy tập thể xác quyết “ Nguyễn Phú Trọng có đủ Minh triết và Dũng cảm “để lãnh 

đạo đảng trong vận hội mới, điều này có nghĩa là đảng trưởng cứ tiếp tục tìm xảo kế 

khác lạm ngồi trên đầu dân tộc Việt Nam mà tiếp tục gây tai họa ?    Minh triết Nguyển 

Phú Trọng có phải là di sản Minh triết của Hồ Chí Minh không ? Khốn thay! Minh triết 

là Dịch lý thuộc Nhất lý của Thiên lý, xem ra chẳng có Minh triết nào ở trên Trời dưới 

Đất để sánh với Học thuyết Hồ Chí Minh và Nguyễn Phú Trọng! 

 

Thiển nghĩ, trước tiên, Tu Duy tập thể nên khuyên ông Trọng đừng cố bám vào cái Đảng 

tắc kè ấy nữa, đảng đã  lãnh đạo đất nước hơn 70 năm, càng lãnh đạo thì nhân dân càng 

lầm than sa đọa, đất nước cứ tụt hậu, và sắp mất vào tay kẻ thù sát nách, khuyên ông tỉnh 

lại để nhận biết ông là ai, tư cách và khả năng của ông ra sao, vị trí của ông ở đâu, có 

thể và không thể làm điều gì, hãy lo chữa cái bệnh quáng gà, loạn thị, ngồi đáy giếng, 

thấy việc nước nào cũng là việc của đảng! 

 Ông hãy quay về công việc xây dựng lại Tình người cho đảng viên, tập cho đảng viên 

sống theo lẽ công bằng, biết dùng Nhân Nghĩa mà hành xử công bằng mà sống hoà cùng 

mọi người, mà phục vụ con người, đừng có dùng mưu ăn cướp, tham nhũng, nói tốt làm 
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xấu, bỏ mưu vặt tàn dân hại nước, đừng có xen vào việc cai trị dân bằng mưu gian, bằng 

lừa đảo, bằng dùi cui, bằng hành tung côn đồ.  Đảng CSVN đã lừa dối nhân dân trong 

hơn 70 năm, nay bảo quay lại với Dân tộc, quay lại làm gì, nếu không thực tâm hối tội, 

việc dùng xảo ngôn để quay lại phỏng có tin được không ? 

 

Có là một chính đảng thì phải biết cách phục vụ con Người, chứ không thể bắt cả dân tộc  

phải phục vụ đảng bất nhân gây ra vô vàn bất công!.  

Nếu Tư duy tập thể vạch đường cho đảng tiếp tục lãnh đạo theo lối tàn dân hại nước thì 

còn u minh, còn “ tắc tị “, vì “ Lời giải “ chưa thông được “ Nghịch lý Thiên Địa hài 

hòa  “ thành Nhân, đó là Thiên lý theo Nho,nếu cứ Nghịch Thiên thì tất giả vong! 

Khi con người ( NHÂN ) của đảng đánh mất Nhân Tình ( Nhân )  và Nhân Tính ( 

Nghĩa ), chỉ ôm lấy ác tâm của Đảng Tính cực đoan ( Tham tàn và Cường bạo ) , 

không hành xữ theo Đạo lý Dân tộc, thì đảng là kẻ thù nguy hiểm nhất của Dân tộc! 

 

7.- Đảng Tặc kè quay lại với  Dân tộc nào? 

 

Tư Duy tập thể cũng cố vấn cho đảng CSVN đổi mới bằng cách đi vào Lòng Dân tộc, 

không theo Mác Mao nữa, nhưng Lòng Dân tộc lại vẫn là Lòng Hồ hay Học thuyết Hồ 

Chí Minh, cứ tiếp tực sự nghiệp đảng CSVN từ 1930 tới nay, tiếp tục không những lãnh 

đạo Đất nước, bằng cách đảng xoá bàn cờ nham nhở này thay màu đổi dạng thành đảng  

tắc kè Lao động để gia nhập TTP mà thoát hiểm, cũng như ra mặt làm quan thầy cho thế 

giới, kêu  gọi nhân loại phải thống hối  mà theo Học thuyết của Đỉnh cao Hồ Chí Minh  . 

Nhưng khốn thay Hồ Chí Minh đã thú nhận từ khi các người trong Trung ương CS chưa 

có đủ hiểu biết là ông không có tư tưởng mà chỉ có tác phong nhận lầm của Nho giáo 

thôi! Xin đừng vẽ rắn thêm chân mà tội cho ông Hồ, xin để cho xác khô ông Hồ nào đó 

nắm yên! 

Tôi lại, tôi học theo Phó Tổng thống Joe Bidon của Mỹ ví von Kiều: 

“ Trời còn để đến hôm nay, 

“ Tan sương đầu ngõ,vén mây cuối Trời “  

Hôm nay là thời gian “ mạng Không gian ảo “ đã phá tan màn tre thực, soi sáng thâm 

cung bí sử của đảng CSVN, nhờ đó mà sương đầu ngõ đã tan, mây cuối trời Việt Nam 

cũng đã vén màn, giúp cho toàn dân Việt Nam thấy rõ mồn một con tặc kè đảng CSVN là 

đảng “ hại dân bán nước “. Tuy có đổi dạng bao nhiêu lần đi nữa thì tặc kè vẫn là kè tặc. 

 

8.-Muốn đi vào lòng Dân tộc thì phải xây dựng Chế độ Dân chủ 

 

Đảng CSVN muốn trở về với Dân tộc thì phải bỏ bản chất “ tham tàn và cường bạo “, 

can đảm vất tượng Bác và Búa Liềm vào sọt rác, bỏ giai cấp đấu tranh, phục hoat lại 

Nhân Tình ( Nhân ) và Nhân Tính ( Nghĩa ), nhớ kỹ đảng chỉ là một bộ phận nhỏ của 

nhân dân, hãy cùng toàn dân viết lại Hiến pháp Dân chủ,chứ không là thứ cuội chép của 

người ta, đảng cùng nhân dân  tham gia Tổ chức Xã hội dân sự, Tổ chức Công đoàn lao 

động độc lập, thực hiện các công trình xây dựng nền tảng chế độ Dân chủ, nhất là các 

Cơ cấu xã hội thích hợp, cùng nhân dân tham gia vào “ Sứ mạng Tình yêu và Thực thi 

Công lý xã hội “. Phải dứt khoát bỏ cái thói dối trá gian manh vì không còn lừa được bất 

cứ một ai nữa, bây giờ không mánh khóe nào mà che mắt được nhân dân!  Hãy quay lại 
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với Tình người, ăn ở công bằng với dân tộc thì chẳng ai mà không yêu mến và tôn 

trọng đảng! 

 

Đảng đang có vai trò quan trọng, và gặp dịp may ngàn năm một thuở, giúp vừa xuống 

ngựa an toàn vừa đái tội lập công, vừa bỏ chế độ Dân chủ tập trung, thành tâm đi vào 

con đường xây dựng Chế độ Dân chủ với nhân dân. 

 

Trong sự vươn lên vực dậy ngày nay, Dân tộc Việt Nam đón nhận thiện chí của bất cứ 

thành phần nào của dân tộc, nhưng là thiện chí của “ Sứ mạng Tình Yêu để thực thi 

Công lý Xã hội.”, khi đó Dân tộc mới thoát nạn và tiến bước được.  Chứ cứ nói nhăng 

nói cuội để che lấp ý đồ đen tối, yêu dân tộc thiết tha theo kiểu Hồ Chí Minh và đảng 

CSVN thì lại bằng ngàn lần phụ nhau, vì với Lưu manh, với Hận thù thì chỉ  gây thảm  

họa!. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PHẦN SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG CSVN 
. ( Trả lời chung các câu hỏi của TS Anh Tuấn  ) 

. .    

 Xin lỗi Ts Anh Tuấn, vì  bài  “ Tư Duy tập thể ”, đến sau mà được tôi trả lời, vì vấn đề 

đó cần được tỏ tường trước, còn với 15 câu hỏi, chúng tôi sẽ trình bày theo Chủ đề phức 

tạp hơn là  “ Mặt Trận Tình Yêu và Hận thù “ để thấy rõ được sự khác biệt giữa cuộc 

Kách mệnh Vô sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN lãnh đạo từ tháng 8 năm 1945 tới nay 

và  Phong trào Dân chủ đang dấy lên Cứu Dân Dựng Nước tại Quê nhà. 

  

Bài viết nặng về mặt Văn hóa, theo Hướng về con Người Nhân chủ và Dân tộc đoàn kết 

và chỉ đề cập về mặt Chính trị Công dân.  Mục tiêu của chế độ là để phục vụ con Người, 

mưu phúc lợi cho cả Dân tộc, chứ chế độ không phải phục vụ cho đảng hay bất cứ phe 

phái nào.  Chiến lược Quốc gia mà thiếu tinh thần Dân tộc thì không thể đoàn kết được 

toàn dân, thiếu Chiến thuật xây dựng các Cơ chế xã hội vừa Tiến bộ vừa Quân bình thì 

không thể nâng cao Dân sinh và Dân Trí.  

 

PHẦN MỘT: PHE HẬN THÙ 
 

I.- Phe Thắng Cuộc: Hồ Chí Minh và  Đảng CSVN 

Thiển nghĩ, chúng ta không cần biết ông Hồ Chí Minh, Hồ Quang, hay Hồ Tập Chương. . 

. cũng như Hồ Chí Minh với vô số Bí danh khác nhau thuộc chủng tộc nào, vì đất nước 

nào cũng có người tốt, người xấu, nên chúng ta chỉ cần để ý đến Tư cách và Khả năng 

của họ ra sao, nhất là những người có dính dáng đến công quyền, hành tung của họ có 

ảnh hưởng nào đến đời sống thịnh suy, động loạn của Quốc gia là đáng quan tâm.   

Nếu Hồ Chí Minh là người Việt Nam thì ông ta rõ là một tội đồ của dân tộc, không cần 

chứng minh thêm!. Nếu Hồ Chí Minh là Hồ Quang của Tàu thì ông ta là một tên Gián 

điệp phá hoại mọi nền tảng của Việt Nam cho Tàu, thì đảng CSVN nên đem ném cái xác 

khô của ông về bên kia Ải Nam quan. 

Tuy mang nhiều tên khác nhau cùng vô số bí danh, nhưng cũng chỉ có một tên Hồ. Để 

thấy rõ sự “ Tham tàn và Cường bạo “ của ông Hồ cùng đảng CSVN đối với Dân tộc 
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Việt Nam, chúng ta chịu khó theo dõi từ đầu để thấy Bản chất và Mưu đồ đen tối nham 

hiểm của ông Hồ và đảng CSVN trong gần thế kỷ nay. 

Tổ tiên của chúng ta có đề cập tới vấn đề “ Chính Danh định Phận “, vì “ Danh có chính 

thì Ngôn mới thuận. Hồ Chí Minh cũng như đồng đảng của ông đều có Bí danh, họ thuộc 

loại người Kín, đảng Kín với mục tiêu Kín: Mục tiêu Kín đó ngày nay đã  Hở ra mồn một 

là “ Cướp “: Cướp Nước, cướp Của, Cướp quyền Sống Tự do của người dân, kể cả 

bán nước, biến người dân thành Nô lệ để bóc lột.  

Muốn “ Cướp ban ngày “ thì phải “ Nói Xuôi làm Ngược” tức là Nhân danh điều Tốt để 

làm điều Xấu hay nói Láo, nói Bịp trâng tráo. Đã Cướp của thì phải “ Giết người Ban 

đêm “để dấu tội ác bằng cách bắt cóc, thủ tiêu, gây tai nạn,  giam cầm hay đấu tố ban 

đêm, giết đồng bào bằng “ Vu Vạ, Cáo Gian, chứng dối “ để tránh hậu hoạn. 

 Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã cúc cung tận tụy theo Nga Tàu để thực hiện Chủ nghĩa 

Mác, Lê,  Mao. Hồ Chí Minh phụ trách Á Đông sự vụ cho CS quốc tế để nhuộn đỏ 3 nước 

Việt, Mên, Lào.    Họ được CS quốc tế cho ăn Bùa Lú là phá cho hết nền tảng Quốc gia, 

cho là chật hẹp để thiết lập Thiên đường trần gian rộng rãi hơn. Nhưng khốn thay Thiên 

đường đó chỉ là Thiên Đường Mù chột, chưa có một ý niệm nào cụ thể,  Thiên Đường Mù 

chẳng qua là cái Bẩy Trung công chăng ra để xiềng vòng Kim Cô vào cổ đảng CSVN!, 

chế độ  X.H.C.N chỉ là  Xảo Hết Chỗ Nói “!  

Ngày nay, Lý thuyết Mác Mao đã bị thế giới cho vào sọt rác, thế mà  nhiều người, nhất là 

một số đảng viên CSVN phản tỉnh cứ ngụy biện rằng chỉ có những người kế vị Hồ Chí 

Minh mới  phạm sai lầm làm cho Đất nước suy vong, còn chủ nghĩa Mác và Hồ Chí 

Minh vẫn đúng, Học thuyết Hồ Chí Minh rất cao sâu . Có thành phần còn nuối tiếc 

những ngày đầu của cái gọi là Kách mệnh mùa Thu qua cái Bẩy mặt trận Liên Việt, 

thực ra đó chỉ là cái bẩy đảng CSVN giăng ra để tiêu diệt lần  các nhân vật Tôn giáo, 

Đảng phái và Trí thức, vì họ là lực cản của Kách mệnh vô sản. 

                                         II.- Chủ nghĩa Mác 

 

Để nói một lần cho tất cả, trước tiên chúng tôi xin đề cấp tới Chủ nghĩa Mác mà thế giới 

đã vứt vào sọt rác. Chủ nghĩa Mác với động cơ là Hận thù,đã dùng giai cấp nghèo khổ ít 

hiểu biết làm đa số “ lấy Thịt  đè người “ để thực hiện việc cướp Nước trên thế giới. Chủ 

nghĩa Mác có thể ví như một cái cây sống nhờ 3 rễ chính: 

 1.- Duy vật Biện chứng 

 2.- Duy vật Sử quan  

 3.- Kinh tế Chính trị học. 

1.- Duy vật Biện chứng 

 Duy vật Biện chứng có nền tảng là  “ Mâu Thuẫn thống nhất “.     Mâu Thuẫn 

hay cặp đối cực thống nhất có nghĩa là hai cực nhập làm một, đúng ra cực này nuốt cực 

kia, với dụng ý chứng minh Cực CS sẽ nuốt Cực Tư bản.  Khi Cực này nuốt Cực kia bằng 

Bạo lực, bằng Khũng bố để thống nhất thì trở nên Duy nhất, đưa tới Độc trị, Độc tài, 

khát máu, sau đó tệ hơn là theo thói Thượng đồng nghĩa là việc nào cũng đồng nhất với 

thượng cấp tức là đảng CS 100%, khiến đảng CS chỉ đi một chân, chỉ biết “có Đảng mà 

không có Dân “ , “ có Ta mà không có Người “ nên khi gặp khủng hoảng là đổ cả mảng. 
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Trong mọi lãnh vực sinh hoạt việc nào cũng đạt 100% hay 99.999 % nên là nguồn của 

cái Láo này chồng lên trăm ngàn cái Láo khác. “ Mâu thuẫn thống nhất “ là nguồn của 

mọi “ Tham tàn và Cường bạo “được ngụy trang bằng những cái Láo và cái Bịp nhân 

danh bằng những khẩu hiệu dối trá !   Duy vật Biện chứng chính là cội nguồn của “ 

Tham tàn và Cường bạo “.  

Còn Văn hoá Việt thì “Âm Dương hòa “,( không phải là của riêng của Tàu )  các đối cực 

không nhằm tiêu diệt nhau, mà tương tranh, tương hợp giúp nhau tiến hoá trong trạng 

thái Quân bình động, để trở nên Lưỡng nhất ( dual unit ) , đấy là triết lý của Hoà giải, 

bằng cách “ Chấp lý Lưỡng đoan (Âm Dương tương thôi ) “, giải pháp nằm ở Trung đạo 

nghĩa là “ Phải Người Phải Ta “, nên là giải pháp Hòa lưỡng lợi ( Win – Win solution ).   

Cuộc sinh hoat tương tranh, tương hợp của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Hoa Kỳ 

cho ta ý niệm cụ thể. 

2.- Duy vật Sử quan 

Duy vật Sử quan là  thứ  Sử  mà  Mác Vạch đường cho Lịch sử Nhân loại chạy: Từ CS 

nguyên thủy, tới Phong kiến, rồì Tư Bản. Tư bản và CS là Mâu thuẫn, nhưng Mác cho 

rằng con đường tất yếu của Lịch sử là CS nhất định sẽ thống nhất thành CS qua giai 

đoạn chuyển tiếp XHCN! Lịch sử thế giới chạy tới đó thì nằm yên, vì đã hết mâu thuẫn, 

không tiến hóa nữa, nên chế độ CS trường tồn bất diệt !? 

Có người đã ví Công trình này của Mác chẳng khác nào việc Chó săn Chồn, Con chó ( 

Mác ) vạch đường cho Chồn ( Lịch sử thế giới ) chạy. Nhưng khốn thay! Chó đuổi bắt 

Chồn để ăn thịt, còn Chồn cố thoát sự đuổi của Chó để Sinh Tồn,làm sao Chó vạch 

đường cho Chồn chạy được, Lịch sử Nhân loại không thể để bị Duy vật Sử quan hiếp 

dâm, nên cùng với Chủ nghĩa Mác Mao vĩ  đại đã lao vào sọt rác.  

Còn chế độ Tư bản, khi gặp bế tắc, nhờ đi với hai bàn chân, họ liền điều chỉnh được 

ngay, họ theo lối “ Chấp kỳ Lưỡng đoan: Có Ta có Người  “, nhờ biết sửa sai hiệu quả 

nên cứ sinh tồn và tiến bộ.  

Những nước tàn dư của CS Quốc tế nay đã biến chất thành Độc tài để bảo vệ Quyền 

hành hầu bảo vệ Tính mạng, Của cải, chứ không còn CS, XHCN gì nữa hết !. 

Những Mác, Mao, Hồ chỉ còn là cái mộc chủ mục nát, không những đã hết linh, mà  còn 

nặc mùi xú uế, các hậu duệ mất điểm tựa phải gắng to son trát phấn để làm Bùa lừa tiếp 

hầu giữ ngôi mà thôi. Tuy tượng thủy tổ Lênin đã  bị  dân nhiều nơi kéo cổ xuống và vác 

búa đập tan, còn Tượng mục Hồ Chí Minh đang được ciment hóa, đứng canh cửa gác 

nhà ma XHCN, với hy vọng mong manh gieo bùa lú khắp nơi, nhưng cái Lăng chứa Xác 

Khô của Hồ Chí Minh đã được người bạn vĩ đại  “ Môi hở răng lạnh “ truy phong là cái 

Cầu Xí Ba Đình, như vậy là khắp nước Việt Nam nơi nào cũng có cầu xí mang tên Hồ 

Chí Minh, nếu quả Hồ Chí Minh đã chết năm 1932 như  CSVN đã thú nhận thì đó là nhà 

Xí Hồ Quang, Hồ Tập Chương!. 

Mao Trạch Đông, Đỉnh cao của sự Gian ác, Không những đã giết hại hàng chục triệu 

dân Trung hoa, mà  còn đem hết Tâm Trí đi xóa Lương tâm con Người, để cho con Người 

mất bản tính Người, nên là Satan đội lốt người. Thế mà ngày nay Trung cộng vẫn một 

mực treo hình Mao mà kính tôn!  Cuộc khủng hoảng Văn hóa hay “ Khoảng trống Văn 

hóa “  của Trung Hoa ngày nay là do Mao gây ra.  
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Hồ Chí Minh cũng gian manh ( cunning ) như Hồ Ly, cũng nhân danh Nhân Nghĩa  và  

công bằng xã  hội, đi cướp của dân và giết hàng triệu đồng bào qua bạo lực Kách mệnh 

và chiến tranh ngụy tạo, nên cũng là loại Thú đội lốt người. CSVN còn ra sức xây tượng 

Hồ Chí Minh khắp nơi ngay cả trong các Chùa, tượng Hồ Chí Minh được đặt ngang 

hàng với đức Phật với dụng ý gán cho Hồ Chí Minh là Phật là Thánh !  Cái trò mê muội 

lố bịch này không còn lừa ai được nữa ngay đối với trẻ con Việt Nam. 

Thuần phong mỹ tục suy đồi, nhân tâm ly tán, Quốc gia xuống cấp ngày nay phần lớn là 

do Hồ Chí Minh và đảng CSVN gây ra! 

 Mác, Mao,Hồ quả là một phường “Ác qủy khoác lốt Người “: Rõ  là  “ Ba Mặt một 

Lời Láo Bịp  “ hay kiềng 3 chân:  Tam Diện nhất Quỷ . 

 

3.- Kinh tế Chính trị học 

Là môn “ kinh tế chỉ huy “, khi đã “ cướp quyền Tư hữu của nhân dân thành “ Đảng 

hữu “ với việc “ Làm ăn tập thể “.    Đây là âm mưu tóm hết mọi tài sản quốc gia vào 

tay Đảng.  Mục tiêu tối hậu của CSVN là cướp quyền Tư hữu và quyền Tự do của người 

Dân, biến dân thành những tên nô lệ. Làm việc và Nghỉ việc theo tiếng kẻng sáng, trưa, 

chiều, Ăn theo tem phiếu đếm từng hạt gạo độn với ngô khoai, và Ở theo Quản lý hộ 

khẩu “ Đi Thưa về Trình đảng “ . CSVN có cai trị Dân như thế thì Dân mới hết đường 

dành ngôi của đảng ! 

Nay vì sự tồn vong của đảng, đảng phải nới ra nhưng lại tăng thêm sự quản trị người dân 

bằng chính sách Kín côn đồ,ngụy trang là công an nhân dân.  Khi người dân bị cướp 

mất quyền Tư hữu ( của mồ hôi nước mắt của mình làm ra )  và quyền Tự do ( nguồn 

mạch của Sáng tạo ) thì người dân bị giáng cấp thành trâu bò.   

CS là chủ nghĩa đại Bịp, họ đã lừa cả thế giới, ngay các vị giáo sư các trường đại học 

lớn của Hoa Kỳ cũng bị ăn quả Lừa, huống chi nhưng kẻ khố rách áo ôm, nạn nhân của 

phường cướp truyền kiếp Bắc phương và Tây phương, CSVN đi làm Kách mệnh  vỏn vẹn 

chỉ có  một bầu nước Bọt, còn Chiến lược, Chiến thuật, Quân trang, Quân dụng và Tiếp 

tế nhất nhất đều cậy trông vào 16 chữ vàng và 4 tốt của Cố vấn vĩ đại, rõ ràng là Mác 

Mao đã mở hộp Pandora cho Dịch Khủng bố và Cướp bóc tràn lan trên thế giới. Khi bị 

mắc Dịch, đảng CSVN bị Trung cộng xiết vòng Kim Cô vào cổ mà sai khiến! 

Hồ Chí Minh và đảng CSVN đại loại là như thế, mà hai vị Cứu chúa Mác Mao của Hồ 

Chí Minh đã là như thế, xin các vị vì yêu nước đã nhận lầm CS, ăn phải của độc hãy mở 

trí ra mà suy, thực sự không còn Lý do nào bám vào các tên đại Bịp Mác Mao Hồ  mà tự 

bào chữa cho khỏi xốn xang lương tâm cũng như níu lại ảo tưởng vàng son về quá khứ! 

Đó là niềm đau vô biên của quý vị cũng là của Dân tộc.  Vấn đề không ở chỗ mắc sai 

lầm, mà chính ở chỗ khi biết đã sai lầm, mà cứ bám vào lý luận bèo trôi mà nuối tiếc thì 

quả là mê muội! Tuy đã cao tuổi, nhưng quý vị có thể góp công phá hết những gì quý vụ 

đã góp công xây nên. 

 Ba cái Rễ chính của cây Mác đã mục, vậy Thân và Cành Lá của Mác dầu có  to lớn xum 

xuê  bao nhiêu thì liệu có còn tươi tốt được nữa chăng?  Cứ rảo nhìn vào thực tế trên thế 

giới ngày nay thì rõ mồn một! 

Tuy nay, nhiều đảng viên CSVN “ Miệng  “  đã chối bỏ  Mác Lê, Mao, nhưng “ Lòng “ 

vẫn còn bám vào Bản chất “ Tham tàn và Cường bạo “  của Mác, Lê, Mao, Hồ. 
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III.- Trung cộng: Người Bạn  “ Môi hở răng lạnh “ của CSVN 

1.- Các nhà cầm quyền Tàu xưa nay 

 Nên nhớ gần 5000 năm Lịch sử chẳng khi nào các nhà cầm quyền Bá đạo Tàu ( Chứ 

không phải 70% Dân Tàu  thuộc đại chủng Việt tại nông thôn, họ  là đồng chủng Việt với 

chúng ta ) không bao giờ ngớt âm mưu xâm chiếm tàm thực Việt Nam.  Từ Hiên Viên 

Hoàng Đế tới nay, họ đã cai trị Việt Nam hơn 1000 năm, sau đó đem đại quân đánh 

chiếm 7 lần, không những cướp bóc mà còn cố tâm tiêu diệt Văn hoá, vu cho Lạc Việt là 

Nam man để mong Dân Việt mất hết ý thức Tự Chủ,cam tâm làm Nô lệ, nhưng các nhà 

cầm quyền Tàu cứ bị thất bại này chồng lên thất bại khác.Thế nhưng thói nào cứ tật nấy, 

mầm Cướp và Bành trướng di truyền cứ nung nấu trong lòng, không bao giờ nhà cầm 

quyền Tàu quên thói tiêu diệt Dân tộc Việt Nam! 

 Nếu Hồ Chí Minh là người Tàu  thì lẽ đương nhiên ông ta thực hiện âm mưu cướp bóc 

của người Tàu, nếu là người Việt Nam  thì bị Tàu đem cái Chủ nghĩa đại Bịp làm bùa  

Mê, dùng làm tay sai nội tuyến với não trạng đầy  “ Tham, Sân, Si “cùng lòng Hận thù  

luôn hăng hái “ hồ  hởi  phấn khởi “ tiêu diệt Dân tộc Việt Nam bằng cách phá tận nền 

Hạ tằng Cơ sở, và thượng tằng Kiến trúc nhất là Văn hoá Việt Nam. Nhiều người Việt 

Nam cứ lầm tưởng Văn hóa Việt Nam là do Tàu truyền dạy cho, sự thực thì ngược lại.  

2.- Mặt thật của Trung cộng 

Tại sao trong lịch sử Tàu có đến 5 lần Bách hại Nho: Tần Thủy Hoàng “ Phần thư 

khanh Nho ( : Đốt sách Nho chôn Nho sinh ), Hán Vũ Đế lập Gác Thạch Cừ để xuyên 

tạc Nho thành Hán Nho bá đạo, nhà Nguyên xếp Nho vào hạng dưới con Đĩ, Nhà Thanh 

dẫm lên Mũ Áo của Nho, đến Mao thì cho “ Không Khẩu nghíết phẩn chi học: Học 

Nho của Khổng giáo là cái học ăn cứt “.  Thực ra Khổng giáo là Nho của Phương Nam 

thuộc đại chủng Việt Nho, Khổng Tử chỉ có công thuật lại. 

Lại nữa khi nào qua đánh chiếm Việt Nam quân Tàu cũng tịch thu sách Nho của Việt 

Nam, phá các Bia ký có Chữ Nho, tại sao các nhà cầm quyền Tàu bảo Nho là của họ, mà 

suốt trường kỳ lịch sử các nhà cầm quyền Tàu cứ bách hại Nho, xuyên tạc, cạo sửa Nho 

cho mất vết tích Việt như vậy?. Mặt khác Cha ông họ cũng sống theo và bảo vệ Nho. 

Suốt dòng Lịch sử hơn 4000 năm, kể từ Hiên Viện Hoàng Đế tới Tần Thuỷ Hoàng rồi 

Nhà Thanh, các nhà cầm quyền Tàu cứ bám chặt vào nền Văn hóa Bạo động Hán Nho 

gây Tai họa khôn cùng cho Nhân dân Việt Nam. Đến thời Mao Trạch Đông thì Tiêu diệt 

Hán Nho, cho “ cái học của Khổng Khâu là  cái  học “Ăn Cứt “ ( Khổng khâu: Nghiết 

phẩn cho học ). Mao Trạch Động đã  hết lòng Tẩy não Lương tâm con Người để tạo ra 

Văn hoá CS, hy vọng này cũng giống như hình ảnh chế độ XHCN của Nguyễn Phú 

Trọng. 

Tuy Hán Nho là bá đạo đã đánh mất “ Vi ngôn Đại Nghĩa “của Nho, nhưng vẫn còn lại 

một số thuần phong mỹ tục để sống với nhau, nhưng khi bị Mao Trạch Đông càn quét thì 

Nước Tàu lâm vào “ Khoảng Trống Văn hoá ‘, cả nước vùng lên kiếm lời bất cứ giá nào 

để làm giàu, kể cả sản xuất hàng Giả cũng như hàng Độc, Lòng tham của CS đã  đánh 
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mất uy tín còn lại của nước Tàu cho là vĩ đại: Vĩ đại trong cướp bóc,nhưng lại hèn kém  

trong cách làm Người tử tế.  Trung cộng đang đào huyệt mộ để tự chôn vùi đất nước 

Trung hoa. CSVN cũng rập theo khuôn mẫu đó của người bạn “ 16 chữ vàng, 4 tốt “ đã 

là kẻ thù của Dân tộc VN trải qua hơn 4000 năm!  Với Tinh thần và Hành Động “ Cá 

Lớn nuốt cá Bé “, suốt giòng Lịch sử hơn 4000 năm các nhà cầm quyền “đại thâm ác “ 

Tàu luôn luôn tìm cách gây Chiến tranh và Tàm thực, dùng mọi hình thức quấy phá làm 

cho Việt Nam ngóc đầu không nổi!  

Muốn hiểu các nhà cầm quyền Tàu thì phải đọc”  Hịch tướng sĩ “ của Đức Trần Hưng 

Đạo cùng “ Bình Ngô đại cáo “ của Vua Lê Lợi, nhất là ngày nay cứ nghe những lời 

tuyên bố ngang ngược trái khoắy của Tập Cận Binh “ theo kiểu văn hoá nước Bọt 

Bần cố Nông “  về Chủ quyền các đảo ở Biển Đông thì nhận ra người đại diện của 

nước Tàu vĩ đại thuộc hạng ngưòi nào?!  

 

PHẦN HAI: SỨC TÀN PHÁ CỦA PHE HẬN THÙ 

Để thấy rõ mưu gian quỷ khấp thần sầu của CSVN, xin chịu khó đọc những gì đảng 

CSVN đã làm cho Dân tộc trong hơn 70 năm qua. 

I.- Hoạt Động của đảng CSVN   

Còn Căn nguyên nhân gần thì chúng ta phải lần theo các hoạt động của đảng CSVN từ 

ngày cướp chính quyền đến Phong trào Nhân Văn giai phẩm và sau này nữa ở miền Nam 

Việt Nam thì được tỏ tường. 

Đảng CSVN là tên chạy cờ Quốc tế CS với mục tiệu nhuộn đỏ 3 nước Việt, Mên, Lào 

dưới sự chỉ đạo từ xa của Liên Xô, nhưng trực tiếp từ Mao Trạch Động.  Trước tiên đảng 

CS nào cũng là đảng cướp, họ được nung nấu bởi Hận thù giai cấp, lấy sự Đại Bịp làm 

chủ đạo, dùng Bạo động làm phương tiện, lấy sự cướp bóc giết chóc làm lý tưởng, luôn 

dở thói khủng bố để cướp Chính quyền mà dành quyền lãnh đạo và dùng mọi kế gian 

xảo để dành miếng ăn. 

II- Kách Mệnh mùa Thu 1945: Đảng Khủng bố ra mắt Quốc dân miền Bắc 

 ( Kể cả một số tỉnh miền Trung )  

Vào mùa Thu năm 1945, khi cướp chính quyền, ở miền Trung và miền Bắc, trong làng xã 

nào Việt Minh cũng lôi ra một vài người cho là Cường hào Ác bá ra bắn, mà không có 

xét xử, đấy là cú thị uy đầu tiên của đảng Khủng bố. 

Tiếp đến năm1951, khi chiến dịch Cao Bắc Lạng được thành công, giúp cho sư giao 

thông  với Trung Cộng được dễ dàng, cố vấn Trung cộng tràn qua chỉ huy mọi cuộc 

khủng bố để tận diệt Dân tộc Việt Nam. 

 Đảng CSVN dùng một mũi tên để giết hai con chim: một là tiêu diệt các đảng phái nhất 

là Quốc Dân đảng, Hai là thăm dò phản ứng của Thành phần đối phương để ra tay cướp 

đoạt sau đó. 

III.- Đấu tranh Chính trị : Đảng Cướp CSVN lộ diện 

 Vào năm 1951 tại miền Trung ( còn miền Bắc thì tôi không rõ ), ở làng nào vào ban 

đêm, họ cho lôi ra  một vài người có uy tín, treo lên xà đình hay trói vào cột, vu cho là 

Quốc Dân đảng, cho là thành phần phản quốc, họ xỉ vả, đánh đập, tra tấn. Có trường 
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hợp đặc biệt là ở Xã Thanh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thanh Lương  là xã giáp 

biển,đôi khi quân đội pháp ngoài biển đổ bộ vào tiêu diệt CS. Một Thầy giáo mặc bộ đồ 

vải Kaki Nam Định, bị trói vào cột, vu cho là theo Pháp. Họ xé vải kaki từ áo quần thầy 

giáo ra, quấn vào đầu các ngón tay, tẩm “ dầu lửa “ vào đốt cho cùn các ngón tay. 

Mục đích của đảng CSVN lấy hành động khủng bố hết sức tàn bạo để đe đoạ, làm 

khiếp đảm quần chúng, khiến họ phải tuân theo sự lãnh đạo của đảng CS trong mọi 

phong trào giết và cướp. 

IV.- Phóng Tay phát động Quần chúng  

để Cướp Quyền Tư hữu và Quyền Tự do của Dân 

Sau cuộc đấu tranh Chính trị năm 1951, CSVN dò biết lực lượng chống đối đã yếu, liền 

hô to là ngày nay trình độ giác ngộ  của nhân dân đã cao, đòi hỏi phải cái cách xã hội. 

Vì Lòng Nhân đạo mà Đảng CSVN lãnh đạo Nhân dân thực hiện công bằng Xã hội 

bằng hai đợt: Một là Giảm Tô Giảm Tức. Hai là Cải cách ruộng đất để cho người cày 

có ruộng. CSVN cao rao là công cuộc giải phóng người nghèo ra khỏi chế độ phong 

kiến! 

1.- Giảm Tô Giảm Tức: Cướp của Nổi  

Vào năm1953, đảng CSVN tung ra cuộc cải cách gọi là “ Phóng tay phát động quần 

chúng “ bằng Cuộc Giảm Tô Giảm Tức. Giảm Tô cho Tá điền, Giảm Tức cho người vay 

nặng lãi. Đối tượng của Giảm Tô giảm Tức là triệt hạ Địa chủ và Phú Nông bằng cách 

Cướp “ Của Nổi “.  

Trong phong trào này, họ chọn ra một số Bần cố nông gọi là Lão nông tri điền ( những 

nông dân già hiểu rõ ruộng đất ), họ họp nhau lại ngày đêm Bình lại Diện tích và Sản 

lượng tất cả ruộng đất trong thôn xã.   Họ cho rằng dưới thời Pháp cai trị, những người 

địa chủ đã đút lót cho Sở đạc điền Pháp đo sai diện tích ruộng đất của họ để tránh thuế, 

nên họ phải bầu lại diện tích cho công bằng. Chuyện buồn cười là Sở Đạc điền dùng máy 

đo, còn CSVN thì dùng Bần Cố nông ngồi ước lượng diện tích ruộng đất. Khi bình xong 

Diện tích lại phải bầu thêm Sản lượng của mỗi thửa ruộng đất, nghĩa là mỗi sào ruộng 

đất đó khi gặt hái xong thu được bao nhiêu ký thóc hay quy ra bao nhiêu ký thóc ( đối với 

Đất trồng hoa màu khác ). 

Đến mùa Tính thuế, các ban tính thuế căn cứ theo một mẫu thuế, do Trung cộng cung cấp 

gồm các mục: Gia đình đóng thuế gọi là Hộ khẩu, số nhân khẩu, vị trí thửa ruộng đất, 

Diện tích, sản lượng.  Cuối mẫu khai, tổng số sản lượng là bao nhiêu ký thóc, đem số 

thóc thu được đó chia cho số nhân khẩu trong hộ để biết thu hoạch bình quân mỗi đầu 

người. Cạnh đó có một mẫu thuế biểu từ 5% đến 45%, ví dụ mỗi nhân khẩu có 100 ký 

thóc thì lãnh thuế 5%, còn 500 ký thì lãnh 45%. Sau khi tính thuế xong, mỗi hộ còn phải 

đóng thuế Phụ thu. Thuế Phụ thu là 15% của số thuế đã chiết tính.   Tổng cộng số thuế 

phải đóng bằng thóc là số Thuế chính và số Thuế phụ thu.  

Số thuế này cao đến nỗi, nếu người đóng thuế đem nộp hết tất cả thóc đã thu được mà 

nạp hết cũng không đủ. 

Tại sao vậy? Thưa là Lão Nông tri điền đã được lệnh đảng phải bình tăng Diện  tích và 

sản lượng của địa chủ phú nông để tước hết của Nổi, thuế phải đóng bằng thóc, trong khi 

đó thì đất lại trồng ngô khoai cũng phải đóng bằng thóc. Thêm nũa,  thuế chính  đã cao, 
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mà còn phải đóng thêm thuế Phụ thu, nên số thuế của Địa chủ Phú nông cao không ai 

tưởng tượng được. Nếu Địa chủ Phú nông đem hết tất cả thóc thu được thì vẫn không đủ. 

Khi Tình thuế xong, thì có cuộc vận động Thanh toán Thuế : “Đóng nhanh Đóng đủ “. 

Tiếng Trống vang lên, tiếng loa rỉ rả ngày đêm thúc dục đóng thuế. Ban thu thuế thôi 

thúc đe dọa các Hộ đóng nhanh đóng đủ. Họ thôi thúc, lừa phình, đe doạ đủ điều, làm 

cho các hộ đóng thuế ăn ngủ không yên. Khi nộp hết lúa thóc đã đau lòng, còn đau lòng 

hơn là phải bán mọi thứ có thể bán để nạp thuế bằng tiền. Thế là từng đàn người  của 

vùng đóng thuế đưa những thứ có thể bán, như trâu bò, cày bừa, chén bát, mâm thau nồi  

đồng, bàn thờ, lư hương hay vật dụng khác, họ  cứ hàng đàn nối đuôi di chuyển đến vùng 

chưa bị đóng thuế , họ bán với giá rẻ mạt.   Đến khi không còn gì để bán nữa thì cứ chây 

lì ra hết sợ! 

Chúng tôi đơn cử hai trường hợp đặc biệt: Một là nhà kia ở xã Phượng Nghi bị thôi thúc 

quá phải đem con bò duy nhất bán.   Sáng sớm khi cơm nước xong định dắt con bó đi bán 

nơi xa, thì con bò lại chuyển đẻ. Ông ta vừa vỗ về con bò vừa dậm chân khóc. Bò ơi, sao 

mầy không đẻ lúc khác mà lại lúc này, tạo biết làm sao đây, lấy gì mà đóng thuế đây ? .  

Với ông con bò  này là phương tiện duy nhất để canh tác mà mưu sinh, con bò đẻ còn  là 

nỗi mừng lớn lao của nông dân, nhưng sự vui mừng này bị dập tắt ngay bởi nỗi kinh 

hoàng cùa tiếng trống và loa vang thúc dục nhất là sự đe doạ  của ban thu thuế ! 

Còn trường hợp thứ hai là: Để tránh máy bay ném bom, Ông Bà Đặng Thai Mai - nhạc 

phụ và nhạc mẫu của tướng Võ Nguyên Giáp - đem gia đình về quê, phải lấy lại ruộng 

đất cho  canh tác thu tô để sống. Sau đó bị quy là Địa chủ, nhiều đêm loa vang kêu thằng 

Đặng Thai Mai, dọn đường tát giếng. Khi đóng thuế không đủ, Bà Mai xách cái đồng hồ  

dạo quanh thôn xóm gạ bán để nạp thuế. Khốn nỗi dân quê người ta thức ngủ theo mặt 

trời, tính giờ theo cây sào của bóng cây. Tối ăn xong là đi ngủ, sáng thức dậy theo tiếng 

gà.  Tiền đâu mà mua đồng hồ, mà có đồng hồ để làm gì?. Chúng tôi chỉ biết tới đó, còn 

số mạng đồng hồ ra sao thì không hay. Toàn là chuyện cười ra máu trong nước mắt! 

Tóm lại, rõ ràng là Thuế Nông nghiệp hay Giảm tô Giảm tức chỉ là cách Cướp của 

Nổi hay phần ngọn của quyền Tư hữu của người khá giả.   

2.- Cải cách Ruộng Đất: Cướp của Chìm 

Vì cho chế độ Phong kiến chiếm hữu ruộng đất là bất công, nên đảng CSVN lãnh đạo 

Bần Cố nông cải cách ruộng đất cho người cày có ruộng để giải phóng giai cấp Nông 

dân. Họ cao rao rằng:Bản chất Nông dân là tốt vị bị chế độ Phong kiến áp bức bóc lột, 

làm  cho họ  ngu dốt và  xấu xa đi. Khi được giải phóng thì họ trở nên tốt lành và sáng 

tạo, có thể lãnh đạo Kách mệnh vô sản để xây dựng chế độ XHCN rồi tới CS- Thiên đàng 

trần gian – Trong phong trào Cải cách đảng CSVN dùng Bần Cố nông làm đa số, cô lập 

Địa chủ để uy hiếp, để đè bẹp Địa chủ cũng như Phú nông.  CSVN đem mối lợi ruộng đất 

nhà cửa, quyền hành nơi xã thôn làm mồi nhử thành phần nghèo ít học lao đầu vào tội ác 

để cướp Của Chìm của thành phần giàu có như Ruộng Đất, Nhà cửa Vườn tược, đấy là 

phần nền tảng của quyền Tư hữu.   

Qua hai cuộc cải cách trên đảng CSVN sẽ hoàn thành việc tước đoạt quyền Tư hữu và 

Tự do của thành phần khá giả.  

a- Phát động “ Cải cách ruộng đất “: 

 Phái đội CCRĐ về từng Làng Xóm để lập cái gọi là  
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các “ biểu tội ác “ của Địa chủ 

Các đội này đã được cố vấn Trung cộng huấn luyện về hai mặt :  

  a.- Huấn luyện lòng Hận thù giai cấp địa chủ Việt Nam qua tội ác của Phong kiến 

chính hiệu Trung hoa. Họ chiếu phim Bạch Mao nữ,  người con gái tóc bạc vì bị phong 

kiến Tàu dày xéo bắt kéo cối xay  thay trâu ngựa cho thần tàn ma dại. Hồ Chí Minh phải 

la lên theo giọng Cha già Dân tộc “ Địa chủ ác ghê  “ !!! Hồ Chí Minh và  đầu sõ  CSVN 

đều kiên định “ lập trường vô sản chuyên chính triệt để “  theo Trung cộng, căm ghét và 

giết ngay địa chủ  Nguyễn Thị  Năm, tuy tên gian ác này đã  từng hiến hàng trăm vàng 

cho đảng CSVN đút lót cho tướng Lư Hán của Tưởng Giới  Thạch khi qua Việt Nam giải 

giới quân Nhật, tên Nguyễn thị Năm gian ác đã  nuôi nấng toán  đầu sọ  đảng CSVN khi 

còn đói  rách  chưa lên ngôi! 

        b.- Đội nào cũng có  sẵn  cẩm nang để thực hiện cho được: 

   * Số địa chủ của mỗi xã phải là 5%  của dân số. Nếu không có đủ số địa chủ thì 

phải nâng lên, cũng như địa chủ không đủ ruộng đất cũng phải tăng lên. Việc tăng lên 

chỉ là phương tiện, còn việc tước quyền Tư hữu đồng loạt của toàn dân mới là chính sách 

lớn của đảng..   

  * Cán bộ đội phải bắt rễ xâu chuỗi bần cố nông tìm tội ác địa chủ để  hoàn thành 

ba mẫu kê khai về 3 tội ác cho là tày trời của Địa chủ, đó là:  

  **.-Bóc lột về Kinh tế : Địa chủ Bóc lột những bần cố nông nào, bao nhiêu năm 

và tổng cộng là bao nhiêu tiền của lúa má ? 

  **.-Phản động về Chính trị : Địa chủ hoạt động phản quốc theo Quốc Dân 

đảng  , liên lạc với ai? ở đâu? giờ  nào ? Bao nhiêu lần?  Tất cả phải nêu sự kiện cụ thể.   

  **.- Xâm phạm thuần phong mỹ tục.  CSVN cho Địa chủ là giai cấp gian dâm. 

Họ hiếp những ai? ở đâu bao nhiều lần, nhất là phải hiếp người thân  thích, càng trái với  

thuần phong mỹ tục bao nhiêu thì càng tốt. 

Tất cả ba mẫu trên nếu không tìm ra đủ  thì đội mớm cho mà  bịa ra.   

Đội nào không hoàn thành tốt ba mẫu trên cũng như trong làng xóm được phát động mà  

chưa có  sự phá hoại mùa màng, bỏ thuốc độc xuống giếng hay đốt nhà giết người của 

địa chủ là phát động chưa tốt, cán bộ chưa thực hiện tốt chính sách của đảng! CSVN cho 

những việc làm đó chỉ  là phương tiện để thực hiện mục tiêu tốt là đủ : Tước đoạt quyền 

Tư hữu và quyền Tự do làm Người của giai cấp địa chủ mới là mục tiêu chính của 

đảng, còn việc vu vạ cáo gian chỉ là phương tiện giúp đạt mục đích mà thôi. 

b.- Đấu tố 

Cuộc đấu tố địa chủ nào cũng được tổ chức vào ban đêm cho rùng rợn. Vào đêm đấu tố 

từ mọi nẻo đường của làng xã, nhân dân  cầm đuốc sáng rực kéo về đấu trường. Trước 

đó mấy ngày cái Loa đầu đường khắp ngõ ra rả suốt ngày đêm về tội ác tầy trời của Địa 

chủ sắp đem ra đấu trường. Đấu trường là một khoảng đất rộng, trên có một cái Bàn cho 

Toà án Nhân dân, do Bấn Cố nông làm chánh án. Góc bên dưới có một cái rặc nhốt con 

cái địa chủ để cho chúng thấy ông bà nông dân « Đấu Lý va đấu Lực  «  cha ông họ. Đấu 

Lý bằng chứng cớ rành rành của Ba mẫu tội ác trên. Đấu lực bằng lực lượng đa số nhân 

dân trong làng xã. Cái xảo của CSVN là tìm mọi cách đưa con cái, Vợ chồng anh em 
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người bị đấu vào chân tường, rồi mớm cho họ cách đấu tố. Đây là cách Cán bộ đội đã 

thực hiện..  

Trong thời gian địa chủ bị cô lập, đang đêm cán bộ đội gọi người con lên, cán bộ nói với 

người con : Như mầy đã biết cha mầy có tội, là kẻ thù của ông bà nông dân. Nếu mầy 

theo Cha mầy thì mầy sẽ bị tiêu diệt, nếu mày đứng về phía nhân dân thì sẽ được nhân 

dân không những tha thứ mà còn giúp đỡ nữa. vậy mầy phải xác định lập trường rõ ràng. 

Để xác định lập trường thì mầy phải có hành động cụ thể : Mày phải khai báo cho Nhân 

dân biết cha mẹ  mày cất dấu vàng bạc ở đâu,  cha mẹ mày làm những điều gì sai trái với 

nhân dân, khi đấu tố mầy phải lên đấu trường đấu cha mầy để chứng tỏ lập trường dứt 

khoát, nếu mầy không biết cán bộ đội sẽ dạy cho. Có những người trẻ tưởng thật, nghĩ 

rằng cha mình sẽ bị tiêu diệt, tài sản bị tịch thu, mình phải đấu để được giúp đỡ mà sống. 

Nhưng sau khi đấu là chúng bỏ rơi !  Đối với người khác, cán bộ đội CCRĐ đều dồn vào 

thế chân tường như vậy.     Có được những thành phần đấu tố thân thiết với địa chủ này   

mới làm cho người ta tin những sự kiện đấu tố bịa đặt là có thật !!!  

Khi đấu hễ Địa chủ có phủ nhận những điều Bần cố nông đặt để thì một mặt người đấu ( 

người bần cố nông kể tội ) kể tội, xỉ vả  có khi dùi đuốc vào mặt địa chủ, còn nhân dân thì  

hô vang « Đá đảo Địa chủ ngoan cố «. Có một địa chủ chỉ có 1 mẫu  2 sào, nhưng được 

nâng lên 12 mẫu ( cho đủ giàu để chứng minh bóc lột nhiều ). Khi người địa chủ cãi lại 

thì  cả đấu trường hô vang « Đá đảo Địa chủ ngoan cố «  nhiều lần. 

Khi đấu xong thì Chánh án tuyên bố, địa chủ gian ác phải tội chết hay bị tù, còn ruộng 

đất nhà cữa  do bóc lột bần cố nông, nay theo lẽ công bằng phải trả lại cho họ. Xem thế 

đảng CSVN rất nhân đạo và đã lập lại Công bằng xã hội rất tài tình, nên đảng rất nhân 

đạo và Công bằng, đảng xứng đáng lãnh đạo nhân dân. ! 

c.- CSVN tuyên bố xoá bỏ chế độ Phong kiến để xây XHCN 

Qua cuộc đấu tố đảng CSVN đã làm cuộc cải cách xã hội vĩ đại, CSVN  đã tự hào chứng 

minh :  Giai cấp Địa chủ là đại diện cho chế độ Phong kiến. Trong chế độ này, về Kinh 

tế thì giai cấp địa chủ đã bóc lột nhân dân, về Chính trị, họ đã phản quốc, vế Văn hoá 

họ đã xâm phạm thô bạo thuần phong mỹ tục . Vậy chế độ  Phong kiến phãi giải thế để 

thiết lập chế độ XHCN rồi CS. Các sách vở cũ vì lạc hậu, đồi truỵ và phản động  nên 

phải hủy bỏ hay bị tịch thu để thay thế vào sách vở của chủ nghĩa Mác.  Do sự lãnh 

đạo tài tình, nên đảng CSVN phải nắm quyền lãnh đạo. 

Đảng CSVN không biết rằng chỉ có nước Tàu mới có chế độ Phong kiến ( phong đất 

cho chư hầu ), còn với Việt Nam tuy có chế độ Vua quan lạc hậu, nhưng không có chế 

độ Phong kiến như Tàu, nếu địa chủ nào có bóc lột thì phải có toà án xét xử công 

minh, chứ không dùng bần cố nông lấy thịt đè người để tước quyển Tư hữu và Tư do 

và mạng sống của họ. Hai nữa ở nước ta chỉ có «  Tôn ti trật tự «  theo «  Sĩ, Nông, 

Công, Thương mà không có giai cấp. 

Thế là qua hai cuộc phát động quần chúng, đảng CSVN đã tước hềt quyền Tư hữu và 

quyền Tự do cũng như mạng sống của thành phần Địa chủ . 

3.- Gậy Ông đập Lưng Ông 

Trong cuộc CCRĐ, thành phần Địa chủ bị cô lập, bị bao vây, nên cuộc sống vô cùng 

nguy khốn, có người đã bị chết đói vì không có lửa.Các hàng rào giữa các nhà trong thôn 

xóm bị phá để kiểm soát nhau, cảnh Con đấu Cha, Vợ đầu Chồng, Anh Em đấu nhau, 
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nhất là khi bần cố nông đấu tố sai làm cho địa chủ bị giết, chứng cớ sau đó ngược lại, 

nên hối hận, làm cho tâm hồn hoảng loại, đồng thời gây ra cảnh trả thù những kẻ đặt 

điều vu oan giá họa làm cho nông thôn rối loạn và tiêu điều, mọi luân thường đạo lý làm 

Ngưòi bị phá vỡ, con người mất hết niềm tin vào cuộc sống, ngay cả với những bần cố 

nông còn chút lương tâm.. 

4.- Kết quả: Tước trọn quyền Tư hữu và quyền Tự do của nhân dân miền Bắc 

Sau khi chia Quả thực ( của tịch thu được của địa chủ ) của cuộc đấu tranh cho bần cố 

nông, một gia đình được vài sào ruộng, một cái nhà gỗ 5, 7 gian của địa chủ được chia 

ra làm 2, 3 phấn cấp phát cho 2, 3 gia đình, vườn tược cũng thế, nên chẳng có cái nhà 

cái vườn nào vào tay bần cố nông mà giữ  cho tử tế được. 

Thế rồi chẳng bao lâu, qua sự lãnh đạo tài tình của đảng, công cuộc Làm ăn tập thể lớn 

lao bắt đầu, các ruộng đất được mênh danh cho dân làm chủ, nhưng đảng Quản lý, nghĩa 

là đảng đương nhiên quản lý  như tài sản của đảng. Người dân sáng trưa chiều làm theo 

tiếng kẻng, khi bắt đầu tiếng kẻng thì dơ cuốc lên, khi nghe kẻng bãi việc thì dù vừa đưa 

cuốc lên cũng ngừng, không chịu đưa xuống nữa.  Mọi gia đình đều có sổ Hộ khẩu giao 

cho phường khóm quản lý, mọi sự Đi ,Về ngoài việc lao động đều phải trỉnh đảng. Còn 

Thực phẩm thì được lãnh theo tem phiếu Gạo cùng  ngô khoai, lâu lâu mới có vài lạng 

thịt, còn vải thì một năm mỗi người vài mét, không đủ may áo quần. 

 Đến đây đãng đã hoàn thành công trình tước quyền Tư hữu và quyền Tự do của toàn 

dân. Quyền Tư hữu giúp con người cố gắng làm việc, quyền Tư  giúp con người sáng tạo 

trong việc làm để cải tiến Dân sinh, Dân, Trí và Dân Khí.  Do đó mà chỉ vài thập niên mà 

đảng CSVN đã giáng cấp Việt Nam trở về thời Đồ Đá. 

Có người bạn Pháp đã nói với chúng tôi, sau ngày Liên Xô sụp đổ dân Nga  cứ ngơ ngác 

không biết làm ăn thế nào nữa, cứ  muốn tiếp tục làm tập thể cho khỏe trí.  

5.- Sửa sai CCRĐ ở thôn quê 

Sở dĩ CSVN phải sửa sai là vì những chứng cớ láo để giết người cướp của  cứ mỗi ngày 

một sờ sờ ra đó, phong trào trả thù đánh đập các người đấu tố và cán bộ đội CCRĐ càng 

lan rộng, nên đảng phải sửa sai. Thực ra đảng CSVN đã thực hiện đúng chính sách , đã 

đạt mục tiêu hoàn toàn bằng cách cướp được quyền Tư hữu và Tự do của người dân để 

trường trị mà tiếp tục bóc lột, nhưng những cái sai phổ biến do cán bộ sai sử Bần cố 

nông đặt điều  đấu tố láo đã phản tác dụng, như vụ một địa chủ bị đấu tố giết bộ đội cho 

trôi sông đã bị giết, sau đó người bộ đội này lại xuất hiện, cũng như các vụ bao vây địa 

chủ làm cho cả gia đình họ phải ra chợ liếm lá rồi chết đói hết, những ví dụ như thế là 

phổ biến, không thể kể hết. . . .   

Mặt khác Hồ Chí Minh và đảng CSVN đổ cái sai cho cán bộ địa phương. Võ Nguyên 

Giáp đã đọc một bài diễn văn dài bằng cách lấy chiến thắng cho là lẫy lừng «  CŨ «  của 

Kách mệnh tháng 8, nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ để che lấp cái « SAI MỚI «  , 

nhưng bao nhiêu chiến thắng đó nếu có thì cũng đã bị CCRĐ  đổ trôi sông rồi. Dư luận 

hỏi Hồ Chí Minh và đảng CSVN tại sao cái sai của CCRĐ đã trải dài từ sau hồi Phủ Chủ 

Tịch đến Cửa Tùng ( Vị tuyến 17 ), cái sai do địa phương như Hồ Chí Minh nói, thì tại 

sao cán bộ địa phương nào cũng sai như nhau ?  Để bóc trần cái Láo của CS, chúng ta 

thử hỏi cái Sai của CCRĐ do Chính sách hay do việc làm của của cán bộ CCRĐ ? 

 6.- «  Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ « đối tượng của Kách mệnh  
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   Đối tượng của CS là những thành phần ngoài Nông dân và Công nhân, nghĩa là Địa 

chủ, Phú nông, Trí thức và các thành phần đảng phái và thành phần lãnh đạo Tôn giáo. 

Khi Sửa sai, đảng CSVN lập một Văn phòng cạnh Bờ hồ Hoàn kiếm ở Hà Nội để tiếp 

nhận những đơn khiếu nại về những sai trái trong CCRĐ. Khi tiếp nhận xong, đảng gởi 

những đơn đó về địa phương để địa phương trù dập tiếp những thành phần khiếu nại cho 

đúng theo đường lối Kách mệnh triệt để của Tàu cộng. Mục đích Sửa sai là tận diệt cho 

hết thành phần đối tượng cho là còn lọt lưới. 

7.-  Phong trào Nhân văn Giai Phẩm ở thủ đô Hà nội  

Khởi đầu Phong trào cho xuất bản tờ Giai phẩm Mùa Xuân, nhưng bị tịch thu Không 

phát hành được. Đến muà Thu năm 1956, tờ Giai phẩm Mùa Thu mới ra đời được.Mục 

đích của Phong trào là tố cáo chế độ CSVN là chế độ của những người chỉ có bộ óc 

khổng lồ mà khong có con Tim, họ đã gây ra bao nhiêu tang tóc và đói khổ cho Dân tộc.  

Cạnh tờ Nhân Văn còn có tờ Đất mới của Sinh viên Đại học, do sinh viên Bùi Quang 

Đoài cầm đầu . Tờ Đất Mới cũng tố cáo những nhân vật a dua đảng CSVN trong trường 

Đại học. 

Chúng ta biết trong cuộc kách mệnh tháng 8, những thành phần con cái của địa chủ, của 

Phú nông và Trí thức đã đóng vai trò quan trọng. Nhưng trong CCRĐ thì Cha Mẹ gia 

đình của các thành phần đó cũng bị tiêu diệt.Các nhân vật trong phong trào Nhân Văn tố 

cáo CSVN là thành phần không có con Tim. Bài “ Con người Khổng lồ “ của Trần Duy 

“ trong tờ báo Nhân văn, cho rằng khi nặn con người, Thượng Đế quên gắn con Tim, nên 

khi sai xuống cai trị hạ giới mới bị con Người có Trí óc khổng lồ chém giết cho tan tành 

làm cho nhân dân đau khổ.   

Chúng tôi nhận thấy trong phong trào phản kháng này có hai quan niệm trái ngược về 

đường lối CS: Một là theo lối CS quốc gia như Titô của Nam Tư, khi làm cách mạng 

những thành phần con cái địa chủ có góp công thì gia đình đều được đối xử tử tế. Còn 

theo đường lối : Kách mệnh triệt để của Trung công thì cho rằng giai cấp Địa chủ không 

bao giờ chịu từ bỏ quyền hạn và của cải, nên phải diệt tận gốc. Trung công cho cách 

mạng Nam Tư là Cách mạng Cải lương. 

Cũng như việc sửa sai trong CCRĐ, những nhân vật trong Phong trào Nhân Văn giai 

phẫm như Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Tích Linh, Phùng Quán,Lê Đạt . . . đều 

được cho đi cải tạo bằng cách khổ sai cho thần tàn ma dại. Đối với nhóm Đất mới của 

sinh viên Đại học, như Trần Quang Đoài cũng bị vùi dập .. 

V.- Hai cuộc chiến ngụy tạo 

 1.- Cuộc chiến chống thực dân Pháp 

Trong Đề cương của Quốc tế CS, CS chủ trương lợi dụng chiến tranh để làm Kách mệnh, 

vì trong chiến tranh CS mới dùng phương tiện khủng bố bạo động mà phát động cái gọi 

là  cải cách xã hội như tiêu thổ kháng chiến  cùng các cuộc đấu tranh như đã bàn ở trên. 

Nhờ Phong trào giải Thực của Hoa Kỳ mà vào năm 1948, Pháp đã trao trả Độc lập cho 

Vua Bảo Đại,nhưng Việt Minh vẫn gây cuộc chiến tranh với Pháp, hô hoán là dành “Độc 

lập Tự do, Hạnh phúc “ cho nhân dân. Thực ra cuộc chiến tranh này không cần thiết. 

Nhưng đối với CSVN lại là tối thiết, một mặt nhờ Trung cộng giúp trong trận đánh Điện 

Biên Phủ để dành quyền lãnh đạo, mặt khác tiêu diệt các đảng phái, diệt thành phần Địa 

chủ để cướp của Chìm và của Nổi để xây dựng đảng. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp 
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và phát động Quần chúng, CSVN dành được chính quyền mà ăn cướp, còn đối với âm 

mưu của Tàu là dùng bàn tay CSVN tiêu diệt các nhân vật tinh hoa của Việt Nam như 

các nhà lãnh đạo đảng phái, như Địa chủ và Công thương gia là những người yêu nước , 

những người làm ăn giỏi trong Nông, Công Thương nghiệp. Những lời ru ngủ như 16 

chữ vàng, 4 tốt và những Tương liên, Tương đồng, Tương quan. . . này nọ chỉ là bùa Mê 

để dụ CSVN làm nhiệm vụ quốc tế  mà phá nát hạ tằng Cơ sở và Thượng tằng kiến trúc 

của Việt Nam. 

Trong Chiến tranh cũng như Cái cách, Tàu cộng đều đóng vai chủ chốt, làm gì mà Tàu 

cộng không xiềng cổ CSVN lại mà tàm thực trong mọi lãnh vực như ngày nay, cái thâm 

ác của các nhà cầm quyền Tàu xưa nay thật là khủng khiếp! 

2.- Cuộc Chiến Sinh Bắc tử Nam 

Tuy miền Bắc đang chết đói, nhưng với sự thôi thúc cướp phá và cung cấp phương tiện 

chiến tranh làm “ vốn nợ “ của Liên Xô và Trung cộng, CSVN đẩy thành phần Thanh 

niên miền Bắc vượt dãy Trường sơn vào cuộc chiến “ sinh Bắc tử Nam “ gọi cuộc chiến 

đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào “ .  Đối với Liên Xô cuộc chiến này là nhuộm đỏ Việt Nam, 

đối với Trung cộng là tiêu diệt sinh lực đầy tinh thần bất khuất của Việt Nam, mà đã bao 

ngàn năm cha ông họ không thể nào làm được!..  

Trong cuộc chiến, thanh niên hai miền Việt Nam xài vũ khí ngoại quốc chém giết nhau 

tận tình,bom đạn tàn phá  đất nước, Hận thù giai cấp  của CS  phá tan mọi thuần phong 

mỹ tục của Cha ông  còn sót lại sau khi bị độ hộ và chiến tranh.  CSVN làm tay sai cho 

Liên Xô và Trung cộng gây chiến, buộc miền Nam phải liên kết với thế giới Tự do để 

sống còn, thành ra CSVN là khôn ranh vặt, phe Quốc gia miền Nam buộc phải khôn, mà 

tự vệ, nhưng rốt cuộc chỉ có toàn dân Việt Nam là ngu dại trong chiến tranh thảm khốc 

và điêu tàn!.”  Khôn Độc Dại Đàn, tham Dĩa bỏ Mâm “ không sai! 

VI.- CSVN tước trọn quyền Tư hữu và Quyền Tự do của toàn dân 

Sau khi cướp được cả nước, CSVN hoàn thành việc Cướp nước và tiếp tục Cướp dài dài. 

Khi chiếm được miền Nam, cũng vì lòng Nhân đạo, đảng gọi Quân, Cán, Chính là Ngụy 

Ngụy được đi Học tập cải tạo một thời gian ngắn  thay vì tội chết. Tội chết vì Ngụy bảo 

vệ độc lập và Tự do no ấm cho người dân!. Vì Nhân đạo nên đảng phải bắt Quân, Cán 

Chính miền Nam làm khổ sai nơi rừng thiêng nước độc, với đời sống khắc nghiệt lâu 

ngày trong cảnh thiếu ăn và thiếu thuốc men để cho chết dần chết mòn để tránh hậu họa, 

những người không chết khi được thả về cũng thân tàn ma dại..Việc này CSVN học theo 

Liên Xô, thay vì lập trại khổ sai nơi sa mạc Sibéria, thì đảng có sáng kiến dựng trại khổ 

sai nơi rừng thiêng nước độc. Đường lối giết đồng bào này đã được thực hiện đối với 

đảng viên các đảng khác, với tín đồ tôn giáo và địa chủ và các Văn nghệ sĩ trong Phong 

trào Nhân Văn Giai phẩm. Trại cải tạo ở miền núi Yên sơn, Thanh chương Nghệ An giam 

các địa chủ và đảng viên của đảng khác trong những năm 1948 về sau cũng là trại gian 

các nhà yêu nước ngày nay!  

 

Đảng cũng nhân danh Công bằng xã hội, làm ơn tạo điều kiện cho “ Vợ con Ngụy “ tay 

mềm chân yếu lao động trong các vùng hoang vu hẻo lánh gọi là “ Vùng Kinh tế mới “ 

để góp công  xây dựng Quốc gia, tránh tình trạng bất công “ ngồi mát ăn bát vàng “. 

Thế là tài sản của Ngụy đảng tịch thu, Vợ và các Con Ngụy đảng quản lý chặt chẽ. Con 
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Ngụy không thể vào Đại học và rất khó tìm việc làm, vì phải khai đến cái lý lịch ba đời 

chống đảng. 

Ai sống ở miền Bắc và miền Trung từ  năm 1951 trở đi và ở miền Nam từ năm 1975 về 

sau thì hiểu rõ mồn một. 

 

Sau khi sắp chết đói, đảng CSVN theo Đặng Tiểu Bình, theo Giang Trạch Dân, chủ 

trương kinh tế ba thành phần, cho đảng viên CS làm ăn kinh tế để làm giàu cá nhân và 

làm giàu đảng. Khi đó Dịch nạn tham nhũng và ăn cướp từ trên xuống dười tràn lan 

khắp nước. Đảng CSVN lại thực hiện chính sách lớn: Cướp từ trên xuống dưới: Trước 

đây thì cướp của Địa chủ, Phú nông, Công thương gia, nay cướp của của Quân ,Cán 

Chình miền Nam, và cướp ngay cả Nông dân và Công nhân là hai thành phần đã cõng 

đảng lên ngôi. Đảng CSVN  trước đây nhận kẻ thù truyền kiếp làm bạn môi hở răng lạnh, 

lấy Nông dân và Công nhân làm cột trụ để cướp giết và gây chiến tranh, nay lại quay 

180 độ nhận kẻ thù Mỹ làm bạn, thành ra ngày nay quay quanh bốn phía đâu đâu cũng là 

kẻ thù gần, còn người bạn mới thì ở xa, không biết đường nào mà tiến thối , một ngàn 

cửa Tử mà chắng thấy đâu là cữa Sinh, chì có lối duy nhất, bỏ gốc Thuỷ tổ ngợm, quay 

lại làm Người mà “ cải tử hoàn sinh “mà sống hoà với Dân tộc là kế vẹn toàn. 

VII.- Tuồng Kách mệnh Vô sản của CSVN  

 1.- Bản chất của đảng CSVN: Tham tàn và Cường bạo do Lòng Tham, Sân, Si 

được cổ vũ bằng Hận thù giai cấp.Những người lãnh đạo CS chỉ là những kẻ chỉ nhân 

danh Công Nông dụ dỗ thành phần ít học, lừa họ hợp tác, dùng số đông mà Cướp Chính 

quyền rồi cướp Nước. 

 2.- Muc tiêu của CSVN là “ dùng mọi phương cách Bạo động  để Cướp “: 

Cướp Chính quyền để dành quyền Chính trị mà cướp Của, rồi tước đoạt quyền Tự do 

Làm Người và quyền Tư hữu của người Dân để “ Bần cùng hoá và ngu hóa “ hầu trường 

trị mà giữ ngôi Độc trị . Do chỉ dùng vốn “ Nước Bọt “  mà tiến từ “ khố rách áo ôm “ 

đến “ Tư bản đỏ “ , nên phải luôn kiên định lập trường , đem điều 4 vào Hiến pháp duy 

trì “ Kách mệnh Vô sản chuyên chính “ mà bảo vệ Đảng Cướp. 

 3.-Phương tiện của CSVN: Khủng bố, bạo động và gian manh để uy hiếp đối 

phương, nhân danh Tốt để làm Xấu, dùng mọi phương tiện Bịp tuyên truyền để che dấu 

tội ác. 

 4.- Đối tượng gọi là thành phần bóc lột và đàn áp của CSVN là những ai ? 

Trước hết là mục tiêu “ ảo”  Tư bản nơi xa: nơi Tư bản Tây Âu, nơi chế độ Phong Kiến 

Tàu, còn mục tiêu “ thực “ ở gần là Địa chủ, Phú nông, các Tôn giáo, các Đảng phái, 

các Trí thức Việt Nam.      

Ngoảnh lại ngày nay CSVN chẳng còn ai là bạn, ngày trước Nông dân, Công nhân là hai 

cột trụ kách mệnh được dùng làm đa số “ Lấy Thịt đè Người “, nay thành phần cột trụ 

này lại bị cướp bóc thậm tệ, ngay chính CSVN với nhau thì họ đều là kẻ thù nguy hiểm 

nhất của họ, vì chính họ đã gieo vô số Nhân Ác, nên đã đến lúc họ đang gặt vô vàn Quả 

Ác trùng trùng! Khi tỉnh dậy, hóa ra nay chỉ còn có Tư bản tử thù mới là cứu tinh! 

 5.- Vì bị màn “ Tham, Sân, Si “ che lấp Tâm Trí, đa số đã vô học, lại còn được 

cổ võ bằng “ Hận thù giai cấp “ ngút trời, nên CS đã có công to làm xáo trộn Xã hội:  

Rõ là Mác Mao Hồ gây chuyện lăng nhăng, Ông biến thành Thằng ( Thằng Địa chủ ), 

Thằng hóa ra ra Ông ( Ông bà Nông dân ) .    
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 Nguyện Làm đầy Tớ ngoại bang, CSVN tôn xưng mình là bậc Thầy của Nhân 

loại.  

 Cúc cung làm Nô lệ cho kẻ thù nhân loại, CSVN tự hào là tranh đấu cho Độc 

lập, Tự do của Nhân Dân,  

 Đẩy dân lao vào Hoả ngục, CSVN hô hoán đảng mình lãnh đạo đất nước, mưu 

tìm Hạnh phúc cho muôn dân.  

 Giết hại Đồng bào,CSVN cao rao là mình làm việc Nhân đạo cho đảng CS 

quang vinh. 

 Cướp của mọi tầng lớp Nhân dân, CSVN cao rao là giúp đảng thực thi Công 

bằng xã hội.  

Quả Chủ nghĩa Mác – Mao - Hồ đã giúp con Người CS tiến hóa cực nhanh về Nguồn 

gốc Vượn, thay đi bằng đôi Chân, lại đi ngược đầu như Tôm, khiến “ Cứt “ lộn lên 

đầu, thế là Ngược Nói, Ngược Làm, phát ngôn trâng tráo như Vượn nhảy nhót trên 

ngọn cây, Sống ngược ngạo với loài Người hệt như chồn cáo, đối xử với Đồng bào 

khác đâu với Kẻ thù không đội trời chung, tôn kẻ thù truyền kiếp đày ải Dân tộc thành 

bạn vàng tâm đắc, bảo vệ Quốc gia lại hoá ra dâng lần lần Quốc gia cho kẻ thù truyền 

kiếp.  

Rất khó nói về CSVN vì mọi thứ đều đảo ngược, mọi giá trị đều lộn sòng, mọi hiện 

tượng trong xã hội giống như cốc nước bùn bị khuấy động, thay vì để cho lắng đọng 

thành trong lại chạy lăng xăng khuấy ngược quậy xuôi! Rõ là với “Đỉnh cao Trí tuệ “, 

không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt cho tỏ tường !   Cuộc sống “ Kách mệnh Vô 

thần “ là như thế đấy, cứ kiên định “ lập trường Vô sản chuyên chính “ của Mác – 

Mao- Hồ  thì tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc  tới Thiên đường Mù hạ giới ! 

Rõ ràng Chế độ CS là chế độ “ săn mồi, ăn thịt, hút máu con người ( Predatory state ). 

Đảng CS là đảng ăn cướp tiệm tiến rồi ăn cướp trắng trợn toàn dân ( Slow theft, then 

fast plunder ).   Thế là tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc  lên Tư bản đỏ tham tàn! 

 Nhưng với cái nhìn tích cực khác, qua dòng lịch sử nhân loại, chúng ta thấy, Tây Âu đã 

trải qua ba tai họa lớn: Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân rồi CS, còn Á Đông thì nạn 

vua quan Phong kiến quê mùa lạc hậu, nơi đâu cũng gặp cảnh “ Dĩ Cường lăng Nhược 

“ bàn dân thiên hạ đều khổ đau, nên CS  được coi như cái Roi của  Thiên Chúa  để sửa 

dạy những tín đồ miệng luôn lạy Chúa, lạy Chúa, nhưng tay cứ làm điều bất công trái với 

Lời Chúa, hay theo Á đông, thì họ là loài người đang “ sống Nghịch Thiên “, nên cứ 

mãi Gieo nhân ác, ăn ở bất công, tranh dành cướp bóc hãm hiếp chém giết nhau, gây tai 

họa cho nhau, đương nhiên  tự mình Gieo Nhân thì chính mình phải lãnh muôn trùng Ác 

Quả.  

VIII.- Trung cộng Sập bẩy “ Đỉnh cao trí tuệ “ 

CSVN tưởng làm nhiệm vụ chạy cờ quốc tế CS là vĩ đại, là vinh quang, nên hung hăng  

làm nhiệm vụ nhuộm đỏ cả ba nước: Việt, Mên, Lào, mà quên mọi sự đều trông nhờ vào 

Liên Xô nhất là Trung cộng, từ Chiến lược, Chiến thuật, Quân trang, Quân dụng, Tiếp tế  

đều cậy trông vào mối “ Tình thắm thiết Việt Trung Xô “, nhưng khi thống nhất  đất 

nước, Liên Xô, Trung cộng mới đòi nợ viện trợ trong hai cuộc chiến tranh tương tàn để 

giết đồng bào phá nước Việt Nam giùm cho Trung cộng. Khi cuộc chiến kết thúc, cơm 

chẳng có ăn, vải chẳng có để che thân, nên chẳng còn gì để trả nợ, trừ khi phải “CẤN 
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“núi sông, cùng với những ưu đãi trong mọi lãnh vực khai thác làm ăn, thế là Tàu cộng 

lần lần kiểm soát mọi lãnh vực, xiết vòng Kim Cô vào cổ, nhất là khi Liên Xô sụp đổ, 

Đặng Tiểu Bình dạy cho một bài học,thì CSVN phải quỳ gối Thần phục để xin Tàu cộng 

chỉ cho con đường tồn tại.  Nên tất cả mọi hoạt động của CSVN từ năm 1951 trờ đi đều 

là thực hiện Âm mưu ngàn đời của Tàu, mà Cha ông Tàu đã bất lực: Phá Hạ tằng Cơ sở 

như “ vườn không nhà trống “, phá nông nghiệp công thương nghiệp, nhất là phá 

Thượng tằng Kiến trúc nhất là phá nền Văn hoá Bất khuất ngàn xưa của Tổ tiên, cướp 

phá các tôn giáo về mọi mặt.  Do đó là Con người mới biến thành vượn trong thời gian 

ngắn và Xã hội bị giáng cấp tận nền. 

Sau khi Mao triệt hạ Khổng giáo, thực ra là Hán Nho bá đạo của riêng Tàu cùng với 

công trình tẩy não để xoá lương tâm con người, Trung hoa đang lâm vào “ Khoảng 

Trống văn hoá “ cùng với nền Kinh tế xuống dốc, lại thêm bày trò hung hăng ở biến 

Đông, Trung cộng đang tự cô lập với thế giới bên ngoài, trong khi cố dồn mọi nỗ lực 

quân sự để bành trướng, chắc sẽ bị đứt ruột như Star war của Liên Xô ngày xưa. 

Bao nhiêu năm làm Kách mệnh Vô sản của đảng CSVN ngoài cái Được là giết đồng bào , 

cướp Của và quyền Sống Tự do của người dân, đảng CSVN đã đánh Mất Nhân Tình 

Nhân tính, đánh mất lòng Dân vì Cướp bóc Nhân dân và bị Tàu xiết Vòng Kim Cô  vào 

cổ  mỗi ngày một chặt, buộc đảng phải Dâng  nước từ từ cho Tàu. 

Bao nhiêu “ Nhân Ác “ tày trời đã gieo trong hơn 70 năm cho cả Dân tộc, nay CSVN 

đang gặt hái trùng trùng  “ Quả báo “! 

Rỏ là: khi cùng nhau xung phong vào sự nghiệp “ Cướp Giết “ thì đảng của giai cấp 

Bần Cố Nông ( ngụy tạo  ) “ thương yêu nhau hết lòng, nay đến Giai đoạn “ tranh 

Danh, đoạt Lợi “ thì “ Tư bản đỏ CSVN “ đang giết nhau tận tình! 

Tóm lại Động lực của Chủ nghĩa Mác Mao là Hận thù, Hận thù như hình bóng 

ngược với Tình yêu. Trong khi Tình Yêu thì bao gồm mọi sự Thật, còn Hận thi  lại  

chứa chất toàn giả trá. Cái trái khoắy là những người lãnh đạo CS đã dùng gian trá 

này chồng lên giả trá khác để từ “ kẻ khố rách áo ôm”  trở thành “ người Tư bản đỏ 

“! Nhưng “ mưu thâm thì họa thâm “ , chẳng có kẻ giết người cướp của nào mà 

không sống trong Tình trạng Hỏa ngục. 

PHẦN BA: CHẾ ĐỘ VNCH TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM 

Như chúng ta đã rõ, cuộc chiến tương tàn giữa hai miền Bắc Nam do CSVN châm ngòi 

đã làm cho Quốc gia Dân tộc đổ nát điêu tàn. Bên Thắng cũng như bên Thua đều đánh  

mất sự “ khôn ngoan chung của Dân tộc “ vì cái lỗi «  Khôn độc Dại Đàn «, nên cả 

Dân tộc lãnh phần đau thương và nhục nhã. Tôi không có khả năng đi sâu vào chính trị, 

nên chỉ có một số nhận xét tổng quan : 

Sự ra đời của Chế độ VNCH ở miền Nam  do nhu cầu đối ứng với sự xâm lược của CSVN  

miền Bắc, CSVN là chư hầu của CS Quốc tế, đó là Liên Xô và Trung cộng. Liên Xô thì ở 

xa, còn Trung cộng là kẻ thù truyền kiếp sát nách của Dân tộc Việt Nam. Suốt trường kỳ 

lịch sử, không bao giờ các nhà cầm quyền Trung Hoa ngừng thói xâm lấn để chiếm Việt 

Nam. Thế mà CSVN vì Tham và Ngu, chối bỏ Gốc Nhân Nghĩa của Tổ tiên cùng Tình 

Nghĩa Đồng bào, nhận Trung Cộng “ Tham tàn và Cường bạo “ làm Quan Thầy dẫn 
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đường, đem Hận thù  giết hại đồng bào để Cướp bóc cũng như giúp thực hiện  âm mưu 

của Trung cộng  là  tiêu diệt Tinh thần Bất khuất  của Việt Nam. 

Do sự làn tràn của CS Quốc tế, Tổng Thống Ngô Đình Diệm  phải dựa vào Thế giới Tự 

do để chống làn sóng Cướp quốc tế hầu  bảo vệ Quốc gia Dân tộc, đây là thế chẳng đặng 

đừng, nên là chánh nghĩa, quân đội VNCH không đánh thuê cho Mỹ. 

CSVN hô hào chống lại Mỹ Ngụy, thực sự Mỹ chủ trương giải Thực để giải phóng các 

nước nhược tiểu, Mỹ không  bao giờ xâm chiếm tấc đất nào của Quốc gia khác, Còn Liên 

Xô thì có 27 Chư hầu, Trung công chiếm 4 nước : Tạng , Hồi, Mông, Mãn, Việt Nam thì 

nhuộm đỏ Việt, Mên, Lào. CSVN Bắc Việt là Chư hầu của Trung Cộng, còn chế độ Cộng 

hoà  miền Nam chiến đấu cho nền Độc lập của Việt Nam cũng như chăm lo cho đời sống 

No ấm và Tự do của gần 20 triệu dân miền Nam.  Thử  nhận ra bên nào là Đế quốc Thực 

dân, bên nào là Ngụy quyền làm tôi tớ ngoại bang. 

Việc lập chế độ Dân chủ để thay cho chế độ vua quan lạc hậu cũng rất hợp thời. Chế độ 

VNCH với nền Dân chủ non trẻ đã gặp muôn vàn khó khăn : Khi buộc phải rút khỏi miền 

Nam, thực dân Pháp đã để lại một xã hội miền Nam đồi trụỵ, vô kỷ cương, các Giáo phái 

hùng cứ nhiều phương, mỗi Giáo phái như là một Quốc gia trong Quốc gia .       Sự xâm 

nhập của CSVN vào Tôn giáo cũng như các thế lực ngoại quốc hợp đồng phá hoại làm 

cho chế độ Dân chủ non trẻ phải đối đầu với vô số kẻ địch. Khi CS miền Bắc phản bội 

Hiệp Định Ba Lê, xua đại quân xâm chiếm miền Nam, lại thêm chiến lược toàn cầu của 

hai phe, liệt cường đã mặc cả quyền lợi với nhau trên vận mệnh đau thương tang tóc của 

dân tộc nhược tiểu,biện pháp cắt giảm Viện trợ nhất là vũ khí của Quân đội miền Nam đã 

bức tử chế độ VNCH với những lời gán ghép nhục nhã của phe phản chiến hùa theo CS! 

Tuy còn non trẻ với muôn vàn khó khăn, dẫu ở trong tình thế nhiễu nhương, thế mà qua 9 

năm chính quyền miền Nam Việt Nam đã xây dựng được nền tảng cho một chế độ dân 

chủ có Hiến pháp với với Tam quyền phân lập, cùng thiết lập các Cơ chế xã hội được 

phát triển vững vàng. 

Chế độ đã xây dựng được một quân đội hùng mạnh, có đủ sức chống với bộ  đội CSVN ở 

miền Bắc, một chính quyền có khả năng loại trừ chiến tranh nhân dân du kích nằm vùng 

của CS bằng Quốc sách Ấp Chiến lược ( Quốc sách của Cố vấn Ngô Đình Nhu ) , cùng 

chính sách «  truất  phế và thu mua  ruộng đất của đia chủ, cấp phát  cho Người cày có 

ruộng « cùng với những cải tiến canh tác, công cuộc này làm cho mục tiêu giải phóng 

của CSVN bị lộ diện là láo bịp.  Bên cạnh là Văn hóa cùng các Cơ chế như Giáo dục, 

Kinh tế, Xã hội . . . đều được phát triển. Chế độ đã định cư được gần một triệu người Di 

cư, các khu trù  mật đã  án ngữ  được các vị  trí  chiến lược xâm nhập  của CS và  góp 

phần không nhỏ vào nền Kinh tế Quốc gia, chỉ trong thời gian ngắn,  mà cuộc sống nhân 

dân miền Nam đã được Tự do, No ấm và sung túc, làm cho một nữ bộ đội của quân xâm 

lược miền Bắc, khi trực diện với thực tế  phong phú và đời sống tự do thoải mái ở miền 

Nam  phải  «  khóc òa lên «  vì  nhận ra là mình đã  bị phản bội, vì đã bị ăn quả lừa to 

lớn của đảng CSVN, nhận rõ ra những Kẻ chủ mưu xài phí sự hy sinh Tính mạng và Tài 

sản của nhân dân hai miền là có tội lớn với Tổ quốc. CSVN chỉ đã thành công trong viêc 

tiêu diệt sinh lực của Việt Nam giùm cho Trung cộng. 
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 Tuy chế độ VNCH bị quy cho là Tôn giáo trị và Gia đình trị, thực ra trong thời gian này 

các Chùa của Phật giáo được xây lên rất nhiều, các chức vị  trong bộ  máy chính quyền  

có  đến hơn 70% là tín đồ Phật giáo. Việc điều tra của Liên Hiệp Quốc là  không  có kỳ  

thị  Phật giáo  ( 5 )      

Tuy bị thảm sát bởi những tay Tướng lãnh thân tín bất lương và bất nhân, nhưng Tổng 

thổng Ngô Đình Diệm và Chiến lược gia Ngô Đình Nhu đã «  sống hết mình và chết vinh 

cho Tổ quốc «. Tổng Thống Diệm đã  được tôn là nhà lãnh tụ tài ba của Á Đông cùng với 

Sài gòn lúc đó được xem là Hồn Ngọc Viễn Đông.  

Trong bài «  Chỉ là Vấn đề Thời gian « , Ts Phạm Văn Lưu  ( 4 ) có viết : 

“ Khi hay tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, Cố Tổng Thống Tưởng Giới Thạch 

của Trung Hoa Dân Quốc, đã nhận xét:  

 

Người Mỹ có trách nhiệm nặng nề trong việc vụ ám sát xấu xa này. Trung Hoa Dân 

Quốc mất đi một đồng chí tâm đầu ý hợp… Tôi khâm phục ông Diệm, ông xứng 

đáng là một lãnh tụ lớn của Á Châu, Việt Nam có lẽ phải mất đến 100 năm nữa mới 

tìm được một lãnh tụ cao quí như vậy ( 6 )   

Nhưng khi đọc xong tác phẩm Chính Đề Việt Nam của ông Ngô Đình Nhu, tôi nghĩ 

cần phải thêm vào lời nhận xét đó, Việt Nam có lẽ phải mất đến 100 năm hay nhiều 

hơn nữa mới tìm được một nhà lãnh đạo có viễn kiến chính trị sâu sắc như ông Nhu “   

Nhưng một số con én không mang lại nổi mùa Xuân, một chế độ mà số người xây dựng 

còn ít ỏi, mà kẻ xúm lại phá hoại lại quá đông, họ làm việc Quốc gia với Tư kiến, Tư Lợi 

và Tư Thù, đưa tới kết quả «  Khôn Độc Dại Đàn  », cả hai phía đều «  Xôi hòng Bỏng 

không « , nhưng cái nhục chung cả nước là phần thưởng cho những kẻ không xây dựng 

mà chỉ lo phá hoại.!   

Sự thất bại của Chế  độ  miền Nam truy nguyên ra là do Lực lượng Tình yêu chưa đủ sức 

mạnh và Công lý chưa được sáng soi để chuyển hoá thành phần Hận thù  quá Tham, Sân, 

Si., cứ mê say đeo đuổi  giấc Mê “ Tham Dĩa bỏ Mâm ” mà quên Đại Cuộc !  Chẳng có 

Quốc nạn và Quốc nhục nào lớn lao bằng ! 

Nói như trên không có nghĩa là chế độ VNCH không có những khuyết điểm đáng trách, 

khuyết điểm chính là Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhà Nho khí tiết, rất tôn trọng 

tôn ty trật tự, nên rất cứng rắn, không đủ sức uyển chuyển với tình hình trong nước và thế 

giới, lại gặp phải vấn đề nhân sự quá phức tạp và khó khăn, người xây dựng thì ít mà kẻ 

phá hoại thì đông, nhất là với CSVN quá gian manh, nên rất khó đối ứng được với trò 

chơi đa đoan của liệt cường quá nhiều thế lực!  Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề hàng đầu 

của dân tộc, không giải quyết được vấn đề nhân sự thì kể như công việc chưa bắt đầu. 

PHẦN BỐN: PHE TÌNH YÊU 

 A.- Thành phần Thua Cuộc lật ngược thế cờ 

Qua mấy chục năm huynh đệ tương tàn với  Sách lược và Phương tiện chiến tranh đều 

của ngoại bang, CSVN trở thành phe Thắng cuộc, còn thành phần Quốc gia bị đẩy xuống 
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làm phe Thua cuộc. Tuy cuộc chiến súng đạn đã chấm dứt 40 năm, nhưng cuộc chiến  

toàn diện khác vẫn còn tiếp tục.  

Rõ ràng thay!  Sau 40 năm, nhờ nhân dân miền Bắc giao tiếp với dân miền Nam, họ 

thấy rõ những hành động phi nghĩa của kẻ Thắng cuộc ngày một phơi bày, giúp phần 

Chánh nghĩa của kẻ Thua cuộc được nổi lên rõ nét. Nhờ không gian ảo phá tan màn 

Sắt và màn tre, nên nhận ra Kẻ thắng cuộc tuy còn “ Bạo Lực “, nhưng đã hoàn toàn 

Thất Lý “. Thất lý vì Bạo tàn, nên Bạo lực càng ngày càng tàn theo năm tháng. 

Thế nhưng hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam còn bị hơn 3 triệu CSVN đè đầu áp bức, 

những ai trong dân tộc có tự vấn tại sao? Tuy CSVN đã “ Phi Nhân “ để Tà trị, nhưng 

phe Thua cuộc cũng chưa làm tỏ rõ được “ Đại Nghĩa “để vươn lên vực dậy! Phe Quốc 

gia luôn tự hào là mình Chính Nghĩa, nhưng để cho CSVN giết Người, phá và bán nước, 

phỏng phe Quốc gia có phần nào trách nhiệm không ?  

Rõ ràng từ trước và sau 1945 tới nay, đa số đồng bào chúng ta đang ngủ say  hay còn mơ 

nhiều giấc hảo huyền khác nhau, nên  mới để cho CSVN tung hoành tự tung tự tác như 

chỗ không người. Nhiều người chỉ biết đau khổ mà khóc than, nhiều người vẫn còn Vô 

cảm và thiếu Tinh thần Trách nhiệm Liên đới, nạn phân hoá tràn lan, khiến dân tộc 

không đủ nội lực để vươn lên vực dậy. Tuy xưng là thuộc thành phần của Tình yêu và 

Công lý, nhưng Tình yêu chưa đủ Dũng lực cũng như Công lý chưa được rạng soi, nên 

còn lận đận. Đó là sự thực khiến chúng ta phải nhận chân! 

B.- Nguồn cơn thảm cảnh  của Việt Nam 

Thiển nghĩ do vô vàn lý do, nhưng lý do chính là các thành phần Dân tộc đã đánh mất Ý 

thức Công thể, đa số chỉ biết lo cho chính mình, phe nhóm mình, đảng phái mình, Tôn 

giáo mình, việc này gây nên cảnh phân hoá ngay càng trầm trọng. Cha ông chúng ta đã 

bảo là : Khôn Độc Dại Đàn, Tham Dĩa bỏ Mâm”, nhưng những lời vàng ngọc đó cũng 

chỉ là ngọn gió thoảng ngoài tai. 

Mỗi dân tộc có thể ví như một đoàn Tàu, gồm có đầu tàu và các toa tàu được nối kết với 

nhau bằng các móc xích. Các thành phần Trí thức, các vị lãnh đạo Tôn giáo có nhiệm vụ 

cùng nhau chỉ ra Hướng đi hay Chủ đạo cho Dân tộc để Dân tộc không bị lạc hướng 

trong thế giới nhiễu nhương hiện nay, quốc gia còn như con thuyền không lái trong  đại 

dương sóng gió bão bùng, làm sao giúp Dân tộc quy về môt hướng mà đoàn kết với nhau 

theo Nguồn Chí Nhân ( Tình yêu ) và Hướng Đại Nghĩa ( công lý xã hội ) , đây là 

Hướng Thái hòa. Khi đã có hướng đi thích hợp để đoàn kết được thì đầu tàu mới đủ sức 

lôi các toa tàu di chuyển, nội lực dân tộc càng lớn thì đoàn tàu di chuyển càng nhanh. 

Còn Các Toa tàu phải có móc xích kiên cố mới kết các toa tàu lại với nhau, đó là Tình 

Nghĩa Dồng bào. Hiện nay đoàn Tàu của Việt Nam đang rục rịch mà chưa di chuyển 

được, vì đang bị sức cản Hận thù ngăn trở.  

Nan đề chính là  do đa số con dân Việt đã trở thành những con người Vô cảm, “ Sống 

chết mặc bay “, sự Vô cảm kéo theo sự đánh mất Tinh thần Trách nhiệm Liên đới, 

khiến Tình trạng phân hóa  ngày càng trầm trọng. 

C.- Cơ hội ngàn năm một thuở  

I.- Đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ với Phong trào Dân chủ trong nước 

Đường lối ngoại gao của Hoa Kỳ cũng theo lối “ Tòng cách “ như quan niệm Tổ tiên 

Việt xưa, nghĩa là không kể Bạn Thù, cứ “nương theo: Tòng ”, giao thiệp làm ăn với 
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nhau, để giúp biến đổi ( Cách ) hay chuyển hóa từ từ, ( mà không theo con đường Cách 

mạng )  bằng cách giúp nhân dân họ có của Ăn ( nâng cao Dân Sinh: chống Bần cùng 

hóa  )  nhờ đó có điểu kiện và thì giờ đi học để mở rộng kiến thức  ( nâng cao Dân Trí : 

chống ngu dốt ), lại nhờ có internet  cung cấp thông tin rộng rãi để nâng cao Dân khí ( 

phá tung màn sắt, màn tre để soi rõ bộ mặt thật của chế độ Độc tài cũng như làm sáng tỏ 

những nan đề và đáp đề của con Người và thế giới ), đem vấn đề Nhân quyền, Tự do Dân 

chủ để nâng cao trình độ đối tác của người dân,giúp nhân dân của thành phần đối tác 

phát triển mọi mặt, đấy là công cuộc giải phóng Tâm Trí ( Chấn hưng Dân Khí ) để 

cường kiện  đôi bàn Tay và Trí óc của người dân.  

Để yên lòng nhà cầm quyền độc tài, Hoa Kỳ hứa tôn trọng chế độ của nhau.  Mục tiêu 

của Hoa Kỳ là tìm đối tác, cùng làm ăn có Lời và cùng đối tác bảo vệ an ninh để bảo vệ 

quyền lợi của nhau. Đây là lối giúp đỡ trong im lặng để dân tộc nhận ra trách nhiệm 

mình nà vươn lên, không thể ỷ lại vào một ai khác!  

 Việc chuyển hoá chế độ là chuyện của toàn dân về phía đối tác, là bổn phận của 

thành phần yêu nước và toàn dân phải nêu cao Chánh Nghĩa về công cuộc cải tiến 

Dân sinh, nâng cao Dân Trí với những giá trị Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, tất nhiên 

sẽ chấn hưng Dân khí. Khi có đủ ba mặt Sinh, Trí, Khí thì Nội lực Dân tộc lên cao, với 

Chủ đạo Tình yêu và phương châm Công lý xã hội, sẽ giúp Dân tộc chuyển hoá chế độ 

Tham tàn Cường bạo thành chế độ Dân chủ. Khi hiểu được đường lối đó thì những 

người CS  thực sự yêu nước buộc sẽ chuyển hướng theo, ánh sáng về tương lai đã le lói ở 

cuối đường hầm,chỉ còn lại vấn đề “ Lay Tỉnh “ Dân tộc ngủ mê, gây ra tình trạng Vô 

cảm và vô Trách nhiệm liên đới là vấn đề tiên quyết.   

II.- Sự chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ  

Tuy ở phương xa, nhưng Hoa Kỳ đã chuẩn bị chuyển trục về Á Châu. Hoa Kỳ đã có vòng 

đai đối tác bao quanh, cùng chiến hạm án ngư biển Đông, kìm hạm bàn tay tàm thực  của 

“ con Sư tử thức giấc gây ra Hiểm họa Da vàng “ giúp cho nhân dân Việt Nam vững tin 

mà tiến bước trên con đường Giải phóng về mọi mặt.   

 Về mặt Giải phóng Tâm linh thì có Làn gió lành của Đức Giáo Hoàng Francis, 

tinh thần trách nhiệm của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như tinh thần bất khuất của Dân tộc 

chúng ta:.   

 Giải phóng Tâm linh giúp cho Tình yêu  rộng mở, nhận ra bước  đường Chủ đạo, 

 Giải phóng Lý trí để biết đem Công lý vào các ngỏ ngách của cuộc sống xã hội, 

để sống Hòa với nhau, mà chung Lòng, Chúng Trí và cùng góp Sức mà Cứu và Dựng 

nước đã bao thế kỷ suy tàn. 

  Về mặt Kinh tế thì có mặt trận TTP để giúp nâng Dân sinh và Dân Trí của các 

nước nhược tiểu. 

 Về mặt Quân sự thì có 7 nước được Hoa Kỳ huấn luyện và trang bị để các nước 

nhỏ bảo vệ nhau. 

Đây là các hàng rảo cản sức “ Dĩ Cường lăng Nhược “ của  con Sử tử vừa thức giấc 

đang đói  khát, nhưng đang bị bao vây .   

Đặc biệt đây là Cơ hội ngàn năm một thuở cho Dân tộc Việt Nam. 
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III.- Tôn giáo đại kết 

1.- Ngọn gió lành từ Cuộc Tông du của Đức Giáo Hoàng Francis 

Trong cuộc Tông du thế giới lần này ( vào tháng 9 năm 2015 ), Đức Giao Hoàng  đã 

cống hiến cho chúng ta Chủ đạo: “ Sứ mạng của Tình Yêu “ và Niềm Hy vọng vào 

Công Lý.    Với sức mạnh của Tình yêu và Hy vọng vào Công lý , mỗi người chúng ta 

vững tin tiến về phía Trước bằng con đường đối thoại, lắng nghe nhau, hợp tác với nhau  

theo Tình Đồng bào, tìm đến với tất cả mọi thành phần đang cần đến chúng ta. Đó là 

những người bệnh tật, nghèo đói khốn cùng, những kẻ bị áp bức bóc lột, những người 

già, những trẻ em và phụ nữ, những tù nhân. .cũng như những kẻ gây ra bất công xã 

hội.  Họ đang cần đến nhu cầu Tình yêu và Công lý.      Đó là hành trình mỗi người tìm 

đến với nhau hợp tác với nhau trong Tình Đồng bào để giải quyết bất công xã hội gây ra 

nghèo đói, ngu dốt và bất công cũng như những hoạt động làm rối loạn trật tự thiên 

nhiên  làm khổ đau con Người và làm rối loạn Xã hội.   Chúng ta cần phải giải quyết tận 

gốc mọi nan đề.. 

  Qua bài Diễn Văn, Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra cho chúng ta con đường Trung Đạo của 

cuộc Đấu tranh cho Dân tộc: Một Chủ đạo siêu việt vượt lên trên Phải / Trái, Đúng / 

Sai, Thiện / Ác . . .con đường Phật giáo gọi là Bất nhị, con đường Thái hòa,Nho giáo gọi 

là “ Đại Đạo Âm Dương hòa  “ theo Dịch Lý.  

 Chúng tôi trích vài đoạn trong bài Diễn văn của Ngài: 

( Những mục chữ xiên trong ngoặc do chúng tôi đem vào ) 

( Nan đề xã hội ) 

“ Tất cả chúng ta đều biết - và rất ưu tư -  về tình trạng xáo trộn xã hội, chính trị trên 

thế giới hiện nay. Thế giới chúng ta hiện đang xẩy ra những tranh chấp bạo động, 

oán ghét, hận thù ngày càng tăng nhân danh Thiên Chúa và tôn giáo,   

Chúng ta biết rằng không có tôn giáo nào thoát khỏi tình trạng ảo vọng cá nhân hay ý 

thức hệ cực đoan. Điều này có nghĩa là chúng ta phải chú ý đặc biệt đến mọi loại chủ 

nghĩa nền tảng, hoặc thuộc tôn giáo hay bất cứ một loại gì khác. Để cho cân bằng thích 

hợp thì phải chiến đấu tránh Bạo động, không để nó xâm nhập nhân danh Tôn giáo, 

một Ý thức hệ hay một hệ thống Kinh tế mà vẫn tôn trọng tự do Tôn giáo, tự do 

Phán đoán và tự do Cá nhân.  

Nhưng lại có một cám dỗ khác mà chúng ta phải đặc biệt coi chừng là chủ nghĩa Co cụm 

lại thật đơn giản (simplistic reductionism) chỉ biết có Thiện và Ác hoặc chỉ có Phải và 

Tội. Thế giới đương đại -với những vết thương hở ảnh hưởng đến biết bao nhiêu anh chị 

em chúng ta - đòi hỏi chúng ta phải đối đầu với mọi hình thức Phân cực đang chia rẽ 

thế giới thành hai phía. Chúng ta biết rằng - trong khi cố gắng thoát khỏi kẻ Ngoại 

thù - chúng ta lại bị cám dỗ nuôi dưỡng kẻ Nội thù.  
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Để loại trừ ?  ( imitate: Bắt chước ) những kẻ chuyên oán ghét, những chúa bạo động và 

những kẻ sát nhân thì cách tốt nhất là “ chiếm chỗ của chúng “ . Đó là điều mà quí vị, là 

người dân, lại chối bỏ.   

( Đáp đề ) 

Đáp ứng của chúng ta phải là Hòa bình và Công lý thay vì Hy vọng và hàn gắn.  Thế 

giới đòi hỏi chúng ta lấy hết can đảm và thông minh để giải quyết những khủng khoảng 

Kinh tế và Địa dư hiện nay. Ngay cả trong thế giới phát triển, hậu quả của những 

Cấu trúc và Hành động bất công tất cả cũng chỉ là bề ngoài. Cố gắng của chúng ta 

là phải nhắm vào việc bồi đắp Hy vọng, nắn cho ngay những Sai lầm, giữ vững 

những cam kết và nhờ đó kích thích sự thịnh vượng của cá nhân và cả dân tộc. 

Chúng ta phải cùng nhau Tiến tới, đồng một Lòng, trong tinh thần Đổi mới của tình 

Huynh đệ và Kết đoàn, cộng tác với nhau một cách Quảng đại vì Công ích. 

Những thách thức hiện nay đòi hỏi chúng ta phải canh tân Tinh thần cộng tác đó, nó đã 

hoàn thành rất tốt qua lịch sử của Hiệp Chủng Quốc. Tính đa dạng, sự trầm trọng và 

khẩn thiết của những thách đố đó đòi hỏi chúng ta phải lấy ra những nguồn lực và 

tài năng của mình để giải quyết hầu yểm trợ nhau trong khi vẫn tôn trọng mọi Khác 

biệt và sự xác tín của Lương tâm. 

Trên đất nước này, nhiều Giáo phái khác nhau đã góp phần rất lớn trong việc Tạo 

dựng và Lành mạnh xã hội. Điều quan trọng là ngày nay cũng như quá khứ, tiếng 

nói của Niềm tin cần tiếp tục được lắng nghe, vì đó là tiếng nói của tình Huynh đệ và 

tinh Thương yêu; nó nói lên điều Tốt đẹp nhất nơi mỗi người và mỗi xã hội. Sự Hợp 

tác như vậy là một nguồn lực đầy sức mạnh trong trận chiến loại bỏ những hình 

thức Nô lệ mới trên thế giới phát sinh ra từ những Bất công trầm trọng có thể lướt 

thắng được chỉ bằng những Chính sách và hình thức mới về Thỏa hiệp xã hội. 

Đến đây, tôi nghĩ đến lịch sử chính trị của Hiệp Chủng Quốc, ở đó nền Dân chủ đã 

được ăn rễ sâu trong Tâm Trí người dân. Tất cả mọi sinh hoạt chính trị là để phụng 

sự và khuyến khích tính Thiện của con người và dựa trên sự tương kính Nhân phẩm 

của nhau cả nữ giới lẫn nam giới.  

“Chúng ta giữ sự thật này để minh chứng rằng mọi người đều Bình đẳng, và được 

Tạo Hóa phú bẩm cho những quyền Bất khả xâm phạm, đó là quyền Sống, quyền 
Tự do và quyền theo đuổi Hạnh phúc” (Bản tuyên bố độc lập 4 july 1776).  

Nếu chính trị thực sự là để Phụng sự con Người thì nó không thể là Nô lệ cho Kinh tế 

và Tài chính. Thay vào đó, Chính trị là cách biểu lộ những Nhu cầu bắt buộc để Sống 

Chung, để xây dựng Thiện ích chung: cái cộng đồng loại này phải hy sinh những lợi 

ích Đặc biệt để chia sẻ - trong Hòa bình và Công bằng-  Của cải, Lợi ích và Đời sống 

xã hội của nó. Tôi không đánh giá thấp cái khó khăn trong việc này, nhưng tôi khuyến 

khích quí vị cùng cố gắng trong mục đích này. “  

. . .  
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( Công lý xã hội  ) 

“ Đáp ứng theo cung cách con Người, Công bằng và Huynh đệ. Chúng ta cần tránh 

những cám dỗ của thời đại là loại bỏ bất cứ cái gì coi là phiền toái. Hãy nhớ rằng:  

“Hãy làm cho người điều gì mà mình muốn người ta làm cho mình” (Mt 7:12). 

Luật này chỉ cho chúng ta một hướng đi rất rõ ràng.  

 Hãy Đối xử với Tha nhân với cùng một Tình thương và lòng Trắc ẩn như 

chúng ta muốn được họ Đối sử như vậy.  

 Hãy Kiếm cho người những điều mà chúng ta đang Tìm kiếm cho chính 

chúng ta. Chúng ta hãy giúp Tha nhân lớn mạnh như chúng ta mong ước được như 

vậy.  

 Nói gọn ra là nếu chúng ta muốn có An toàn thì hãy cho đi sự An toàn; nếu 

chúng ta muốn Sống, hãy Cho đi sự Sống; nếu chúng ta muốn Có Cơ hội thì hãy 

Ban phát Cơ hội.  

 Cái Thước Chúng ta dùng để Đo Người thì nó sẽ trở thành cái Thước để Đo 

chính chúng ta.  

 Luật này cũng nhắc nhở chúng ta về Trách nhiệm phải Bảo vệ và Che chở 

mạng Sống con Người ở bất cứ giai đoạn nào của đời sống.” 

. . . 

( Nguồn Sức mạnh của Tình yêu để thực thi Công lý xã hội ) 

“ Một quốc gia có thể coi là vĩ đại khi nó bảo vệ Tự do như một TT Lincoln đã làm; 

khi nó cưu mang một nền Văn hóa khả dĩ giúp người dân đạt được “Giấc Mơ” với 

đầy đủ quyền lợi cho những người anh em huynh đệ của nó như một Martin Luther 

King; khi nó tranh đấu cho Công bằng và những kẻ bị Áp bức như một Dorothy 

Day đã làm không biết mệt mỏi; khi niềm tin của một Thomas Merton đã đem lại 

kết quả giúp cho Đối thoại và gieo Hạt giống Hòa bình theo lối chiêm nghiệm. “ 

. . . 

( Trích Diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francis đọc trước Lưỡng viện Hoa Kỳ  

ngày 23 tháng 9  năm 2015 . Bản dịch của Bs Nguyễn Tiến Cảnh ) 

Đó là tinh thần Kitô giáo vào Đời, tinh thần này là nguồn Nội lực của những con 

người “ can đảm ” đã xây dựng nên nền Dân chủ tiên tiến cho Đất nước Hoa Kỳ. Tuy 

đa Đảng  nhưng Nhân dân Hoa Lỳ vẫn giữ Tinh thần Nhất Nguyên của Hiến pháp. 

Nhất Nguyên như hai mặt của ĐồngTiền không thể tách rời, đó  là  “ Tình Yêu và 

Công lý “ hay “ Bác ái và Công bằng “.  
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 Ngày nay nhiều người đang kêu gào Đa Đảng Đa Nguyên. Đa Đảng để phát triển Bản 

sắc riêng của từng Đảng cho phong phú là rất cần, nhưng Đa đảng mà Đa Nguyên thì 

chẳng khác nào trang bị cho Đại khối Dân tộc những lực ngược chiều, mỗi đảng có 

Nguyên khác chiều với các đảng khác, kết quả là Đa Nguyên sẽ xé Dân tộc ra thành 

từng mảnh. Các nước vừa thực hiện cuộc cách mạng nhung đang trải qua những 

bước thăng trầm mà chưa có lối thoát, vì Đa Nguyên mà họ chưa quy tụ được về Nhất 

Nguyên “ Tình yêu và Công lý “.  

2.- Tinh thần Bi Dũng của Phật giáo 

Sau đây là ý tưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma về vai trò của Ngài: “ Chúng ta có thể kết 

luận rằng, loài người có thể sống tốt đẹp mà không cần kêu cứu đến  tín ngưỡng. Điều đó 

có vẻ như một xác nhận bất thường, khi đến từ một nhân vật tôn giáo. Tuy nhiên tôi là 

một người Tây Tạng, trước khi là một Đạt Lai Lạt Ma, và tôi: 

  Là một con Người trước khi là một người Tây Tạng.    Vì vậy trong khi là 

một Đạt Ma Lạt Ma, tôi vẫn có trách nhiệm đặc biệt đối với người Tây Tạng,  

 Và như là một Tăng sĩ, tôi có trách nhiệm đặc biệt đối với sự Hòa hợp Liên 

Tôn xa hơn nữa;  

 Và như là một con Người, tôi có trách nhiệm hơn nữa đối với toàn thể gia 

đình nhân loại, mà thật sự chúng ta đều có.    
 

Và bởi vì đa số “ không thật hành “ Tôn giáo, cho nên tôi quan tâm đến việc cố gắng 

tìm ra một con đường phục vụ toàn nhân loại mà không cần kêu cứu đến tín 

ngưỡng. Giờ đây , tôi tin nếu chúng ta quán xét các tôn giáo chính trên thế giới trên 

phối cảnh rộng lớn nhất, chúng ta sẽ tìm  thấy tất cả - Phật giáo, Thiên Chúa giáo, 

Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, đạo Sikh, đạo Zoroastrian, và các tôn giáo khác 

-   đều hướng về sự giúp đỡ loài người đạt đến các hạnh phúc trường tồn. Và mỗi 

một tôn giáo, theo ý tôi, đều có khả năng thực hiện điều đó. Dưới các trường hợp đó, 

một tập hợp tôn giáo đa dạng ( mỗi đạo rốt ráo cũng chỉ đề cao một số giá trị nền 

tảng chung ) là điều đáng mong cầu và hữu ích “  ( Đạo lý cho Thiên kỷ mới:  Đức Đạt 

Lai Lạt Ma . Văn nghệ xuất bản  tr. 34 – 35 ) 

3.- Di sản Tinh thần Hùng Dũng của Việt Nho 

a.- Văn hoá bất khuất củaViệt Nam 

Đối với Dân Việt Nam, từ cái tên của từng Người, tên Họ, tên Tổ tiên, tên Nước, tên Sông 

Núi, tên Đường sá cầu cống, tên các Đình Chùa Miếu mạo, các Di tích lịch sử, các danh 

từ thuộc Văn hóa gồm Văn học nghệ thuật cũng như tinh hoa Việt đều bằng chữ Nho, chữ 

Nho là linh Ngữ linh Tự giúp đi sâu vào đời sống Tâm linh. Bỏ chữ Nho là bỏ mất tinh 

hoa của nền Văn hoá Việt.Thử viết một bài văn, một luận đề triết học bằng tiếng Việt, 

không vận dụng tới chự Nho xem sao?. Thử tìm xem một thứ Văn hoá nào khác thay vào 

nền Văn hoá Thái hòa, nhưng lại Bất khuất đã được thử thách suốt gần 5000 năm xem 

sao?  Người ta đã tìm ra vết tích của Chữ Khoa đẩu ( chữ con Quăng thuộc nhóm Rồng ) 

ở trong chữ Nho, và chữ Nôm có trước chữ Nho ( nên nhớ Hán Nho là Nho bị cưỡng hiếp 

thành Bá đạo ), đành rằng chúng ta phải kiện chứng thêm..  

b.- Sự khác biệt giữa Hán Nho và Việt Nho 
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Chúng ta thử hỏi tại sao có sự trái khuấy giữa hành động của Nhà cầm quyền Tàu xưa 

nay tự nhận Nho là của riêng Tàu, Tàu bảo họ truyền dạy Nho cho Việt Nam? Có điều 

trái khoắy  là một mặt Tàu luôn tìm cách tiêu diệt Nho ở Việt Nam và ngay ở Tàu cũng có 

đến 5 lần bách hại Nho, và mặt khác Tàu cũng bảo vệ Nho. Đó là điều chúng ta cần lưu 

tâm. 

Qua công trình khai quật của T.G. Kim Định, chúng ta nhận ra có nhiều thứ Nho: Nho 

của Tổ tiên Việt là Nho Vương đạo, được thai nghén từ nền Văn hoá Hoà Bình, gọi là 

Thái Nho, tới Hoàng Nho của Thời Tam Hoàng với bộ sách: Tam phần, Ngũ Điển, Bát 

Sách, Cửu Khâu, Nguyên Nho của Khổng Tử, đến Chu Nho của Nhà Chu thì  Nho đã  

nhiễm phải  thứ  Văn hoá  bạo động  của Du mục, trở  thành ngày càng Bá  đạo như  Hán 

Nho của Hán Vũ Đế, sau đó có mấy lần Nho phục cổ như Đường Nho, Minh Nho và 

Thanh Nho. Nho nào của Tàu cũng như Nho mà cha ông chúng ta ký tụng tuy vẫn mang 

nội dung của Nho nguyên thủy, nhưng lại chứa vết tích bá đạo của Du mục bạo động. 

Đây là món Tạp Pín lù giữa Vương đạo và Bá đạo. Cứ xem lịch sử xâm lăng của Tàu từ 

nhà Tần trở xuống thi rõ mồn một là thứ Hán Nho bá  đạo.  

Tuy mọi Nho đều có chung Nguồn Gốc “ Khoan nhu dĩ giáo, Bất báo vô đạo, Nam 

phương chi cường dã, quân tử Cư Chi . . “của Đại chủng Việt. Nam phương thuộc quẻ 

Ly tức là Viêm phương của Viêm Đế.  Viêm Đế là Tỵ Tổ của Việt Nam. Đây là thứ Nho 

Vương đạo của Việt Nam, Nho biết lấy Dân làm Gốc, còn thứ Nho khác là của các nhà 

cầm quyền Tàu, Nho đã được cài thêm tính chất Bạo động của Du mục vào thành Nho Bá 

đạo, họ tôn quân làm Thiên tử với ngu Trung, ngu Hiếu, trọng Nam kinh nữ, luôn gây 

chiến tranh cướp bóc và bành trướng.  

Cứ đọc qua lịch sử Tàu thì thấy rõ mồm một.   Các nhà cầm quyền Tàu bảo vệ Hán 

Nho bá đạo để cướp bóc bành trướng, nhưng họ ghét và tiêu Diệt Nho Việt Nam vì 

tinh thần Bất khuất của Việt Nho.  Tinh thần Việt Nho đã giúp Việt Nam giữ vững nền 

Độc lập suốt gần 5000 năm. 

4.-Bản chất của Văn hoá Việt Nam 

Trong cuốn “ Người Việt Đất Việt “, Học gỉa Toan Ánh đã viết: “ Văn hóa là đặc tính 

của loài người, và khởi điểm của Văn hóa là con Người. Văn hóa là sản phẩm của con 

Người và công dụng là phụng sự con Người trên  bậc thang tiến hóa.  Một nền Văn 

hóa có giá trị phải là một nền Văn hóa Nhân bản, nghĩa là mọi mục đích phải vì con 

Người, phát huy giá trị con Người, phục vụ con Người.  Nền Văn hoá Việt Nam trải 

qua bao lớp phế hưng, trải bao nhiêu sự tiếp thu, những tinh hoa, những tư tưởng gạn lọc 

đều nhằm mục đích phụng sự Quốc gia và Dân tộc, nghĩa là vào mọi tầng lớp quần 

chúng, đi sát với những tầng lớp này. Nền Văn hóa này là nền Văn hóa: 

 1.-Có năng lực tiếp thu và gạn lọc. 

 2.-Là nền Văn hóa Tự Chủ ( Tự Chủ, tự Lực, tự Cường )  

 3.-Là nền Văn hóa Thống nhất ( Giữa Văn gia < Kinh điển > và Chất gia < Ca 

dao tục ngữ > giúp toàn dân đoàn kết ). 

 4.-Là nền Văn hóa Nhân bản (  Nguồn gốc của Nhân Nghĩa ) 

 5.-Là nền Văn hóa quật cường. “ ( Hệ quả  của Nhân, Nghĩa  ) 
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( Giòng chữ xiên do người viết ghi thêm vào ) 

Đây là hệ quả của Hồn Thiêng Sông Núi. Hồn Thiêng Núi là “ Nhân “, Hồn Thiêng Sông 

là “ Trí “, sống sao cho Nhân Trí hài hoà thì đạt “ Hùng Dũng “: Hùng là sức mạnh 

ngoại khởi thuộc Thể chất, Dũng là sức mạnh nội khởi thuộc Tinh thần. Hùng Dũng là 

tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam.  

Lạc hồn Dân tộc là bỏ Gốc Hồn Thiêng Sông Núi được xây đắp từ Quốc Tổ  Hùng 

vương. Tôn sùng “ Marx, Lénine, Staline, Mao hay bất cứ Hồn lạ nào làm Quốc Tổ thì bị 

Lạc Hồn, Hồn Tổ nào thì Con Cháu nấy, nên xẩy ra tình trạng nhìn Gà hoá Quốc, nhìn 

Đồng bào thành kẻ thù hay người dưng nước lả, do đó trở nên Vô cảm và Thiếu trách 

nhiệm Liên đới.   

Sở dĩ bị Lạc Hồn như vậy là do bị Tàu đánh cắp và đánh tráo Văn hóa, làm cho dân Việt 

Nam tưởng lầm Việt Nam không có Văn hóa, rời truyền cho thứ Văn hoá lộn sòng cho Tổ 

tiên Việt lạc nẻo! Đến thời Pháp thuộc thì lại bị nền Văn minh vật chất quá chóang lòa 

cũng như  độc dược CS làm cho sa đọa. 

5.- Nguồn cơn của sự mất Gốc 

Ngày nay nhiều vị, không hiểu gì tới  âm mưu thâm độc của Tàu là  tiêu diệt Văn hoá bất 

khuất của Việt Nam, đó là Việt Nho, thứ Nho mà Khổng Tử đã có Công thuật lại bằng 

những câu ngắn gọn, quá súc tích, nhưng Khổng Tử chưa tìm ra Cơ cấu và chưa hệ 

thống lại  được, nên các nhà cầm quyền Tàu qua các triều đại  mới cạo sửa xuyên tạc 

cho mất gốc tích Việt  rồi thêm tính chất bạo động của Văn hoá Du mục vào, biến Nho 

thành Hán Nho bá đạo. Tàu nhận Nho làm của riêng mình, rồi vu cho Tứ Di là mọi rợ, cố 

làm cho dân ta mất ý thức Chủ nhân Văn hoá mà cam tâm làm nô lệ.  Các nhà cầm quyền 

xưa của Tàu chỉ muốn tàm thực Việt Nam để nô lệ hóa, ngày nay Trung cộng còn đi xa 

hơn là tiêu diệt Dân tộc Việt Nam bằng mọi phương tiện, ngay từ cái gen của con ngưòi 

bằng độc dược. 

Do sự  mất ý thức qua trường kỳ lịch sử, Dân Việt Nam  tưởng đó là sự thật, ngày này 

nhiều vị trí thức cũng  kết án tư  tưởng Khổng Tữ là nguyên nhân gây ra Nho quan hủ 

bại, mà không dè họ nhấm phải  độc dược Hán Nho mà không hay biết cứ thản nhiên    
chữi rủa Khổng Tữ, không dè lại  Chửi rủa Tỵ Tổ Viêm Đế của dân tộc mình ( Viêm 

Để  là Tỵ tổ của nền Văn hoá: “ Khoan nhu dĩ giáo, Bất báo vô đạo Nam phương chi 

cường dã, quận tử cư chi .. ) . Nam phương  thuộc Hỏa < 火 > ( Trong Ngũ  hành ) 

cũng là  Viêm phương, thuộc quẻ Ly của Kinh Dịch  < Viêm: 焱 : 3 chữ  hỏa > ) 

. 

Kể từ khi theo Văn minh hào nhoáng bề ngoài của Tây phương, vì  ham Mới nới Cũ,  

đánh mất Hồn Thiêng  Sông ( Nghĩa ) Núi ( Nhân ) của Dân tộc, mới có hạng người 

Lạc Hồn Dân tộc, nên mới sa đoạ giúp kẻ thù truyền kiếp tiêu diệt Dân tộc Việt Nam .   

Hồn thiêng Sông Núi Việt đã bị con cháu coi thường, tuy đã mất ý thức, nhưng tinh 

thần đó đã thẩm nhập và nằm yên trong Huyết quản của con dân Việt, nay sự bách hại 

của CSVN, đang giúp lay tỉnh Lương tâm của thành phần yêu nước của Việt Nam 

vùng lên cứu nước.  Đó là nguyên nhân xa thuộc Văn hóa của của Dân tộc mà đảng 

CSVN không hề biết đến. CSVN càng bách hại các nhà yêu nước thì càng làm cho 

Lương tâm con dân Việt  bùng lên, cứ xem tinh thần bất khuất của giới trẻ hiện nay 

thì rõ.  
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6.- Tinh hoa Văn Hóa Việt vửa được khai quật 

Trong kho tàng Văn hóa Việt chưa có Học giả nào nghiên cứu Văn hoá tận nền triết lý 

Nhân sinh, thường các vị chỉ lưu tâm nhiều về Văn học nghệ thuật, mà không nhận ra 

triết lý Nhân sinh, chỉ có Triết gia Kim Định là người Duy nhất  đã tìm ra Cơ Cấu với 

Nội dung về Vũ trụ quan, Nhân sinh quan cùng với Đạt quan siêu thoát an nhiên tự tại 

của Nho mang đậm tính chất Việt hơn hết.   Với khám phá này  không ai có thể cạo sửa 

xuyên tạc làm cho nền Văn hoá Tổ tiên mất “ Vi ngôn Đại Nghĩa “, làm thiêu chột “ tinh 

thần Bất khuất ngàn đời của Giống nòi Việt Nam “.  

Qua 50 năm tìm về nguồn gốc Văn hoá Việt, triết gia Kim Định đã khai quật lên Việt Nho 

và hệ thống hoá theo tinh thần triết lý An Vi. Việt Nho gồm có:  

 1.-Cơ cấu: Bộ Huyền số 2 -3 , 5 

 2.- Nội dung: 

  a.- Vũ trụ quan “ động “ theo Dịch lý ( 2 ) : Âm Dương hoà hay cặp đối 

cực lưỡng nhất. Đây là luật biến hóa trong vũ trụ, với ba luật lớn : Dịch Lý, Giá sắc và 

Loại tụ. 

  b.- Một Nhân sinh quan “ Nhân chủ “ ( số 3 ): 1: Trời, 2: Đất, 3: Người 

: Con người tự Chủ, ( Không Duy Tâm cũng không Duy vật, mà Tâm Vật hòa hai ) 

nên tự Lực, tự Cường. 

  c.- Nguồn Gốc Tâm linh ( số 5 ): Nguồn Sống, ( Nhân ) nguồn Sáng ( 

Nghĩa ) 

 3.- Một lộ đồ: Tu, Tề, Trị , Bình theo Chủ đạo Hòa. 

 4.- Một đạt quan An vi : Vô vi và Hữu vi hài hoà  hay Phong ( Trời ) lưu (Đất )  

Giao hòa. 

Khi đã có một Cơ cấu cùng hệ thống như thế thì Nho không thể bị Xuyên tạc trở thành 

Hán Nho bá đạo. 

 

Với con Người Nhân chủ, với Gốc Tổ “ Nhân Nghĩa “ để kết đoàn, với Lộ đồ theo Chủ 

đạo Hoà để cùng nhau xây dựng các Cơ chế xã hội được quân bình và tiến bộ, chắc sẽ 

đem lại sự no ấm và yên vui cho toàn dân.  Đây mới là cái Chủ đạo Hòa của Dân tộc, 

còn cây đũa Thần cứu con Người và Dân tộc lại nằm trong Tâm Trí của mỗi Đồng 

bào. 

 

Khổ thay, Công trình của Kim Định được ví như lời nói của Emerson “ Très grand, c’est 

très mal compris ““ có thể tạm dịch: Quá lớn lao, nên càng dễ bị hiểu lầm “ 

Nhưng Arthur Schopenhauer lại bảo: “ Every great idea goes three phases before it is 

accepted.  In the first it is rejected, in the Second it is ridiculed, and in the third it is 

held to be self- evident “: Đại khái: mỗi một tư tưởng lớn đều trải qua 3 giai đoan: Giai 

đoạn đầu thì bị từ khước, giai đoạn hai bị chỉ trích, và giai đoạn thứ ba được xem như là 

chuyện đương nhiên. Có lẽ đến nay đã chớm vào giai đoạn thứ ba?. 

Tóm lại các nhà cầm quyền Tàu từ Hiên Viên Hoàng Đế đến Mao Trạch Đông hầu hết là 

những kẻ “ Tham tàn và cường bạo” luôn nuôi mộng cướp bóc và bành trướng, họ là kẻ 
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Thù truyền kiếp của Việt Nam, chính họ làm cho Việt Nam ngóc đầu không nổi. Đó là 

Nguyên Nhân xa đầy đọa dân tộc Việt Nam hàng bao thế kỷ. 

 Việt Nho không phải là một Tôn giáo đúng nghĩa, nhưng là  “ Thông Thiên, Địa, Nhân 

viết Nho “ .  cặp Lưỡng nhất ( dual unit ) là nét Nhất quán của Nho, nét Lưỡng nhất là 

Dịch lý thuộc Thiên lý, là luật Biến dịch của Vũ trụ với muôn loài. 

 7.- Bái vật, Ý hệ, Tâm linh.  

( Kim Định ) 

Theo T.G. Kim Định thì Tâm thức nhân loại đã trải qua ba giai đoạn : Bái vật, Ý hệ và 

Tâm linh.  Tâm linh chính là nguồn Sống và nguồn Sáng hay cũng là Nhân Nghĩa. Tuy 

Nho đã được xuất hiện sớm nhất, cách nay từ 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm, Nho không 

những đã  vượt qua được 2 chặng Bái vật, Ý hệ mà đã tiến lên đợt Tâm linh, trong khi 

các nền Văn hoá khác còn ở đợt Ý hệ.   

  «  Và do đấy mới nhận ra ra rằng với Việt nho thì con đường đi về Dân tộc cũng 

chính là con đường đi về Nhân tộc, tức đi đến chỗ cao quý nhất mà những phần tử ưu tú 

của loài người đều cố gắng hướng về. Dưới ánh sáng Tâm linh chúng ta sẽ thích thú 

nhận ra rằng văn hóa của Việt Nam cổ đại là một kho tàng vô giá, quả là quê hương 

của Văn hóa trung thực mà huyền sử kêu là Văn Lang. Chúng ta sẽ nhận ra rằng 

với Việt Nam thì con đường đi về Dân tộc cũng chính là con đường dẫn về Nhân tộc, 

tức là con đường đưa đến sự nảy nở Bản tính con Người về hết mọi phương diện, 

đến nỗi những bước tiến vượt bực hiện nay trong phương diện khoa học (vi thể, 

uyên tâm) lại trở nên những bản khải hoàn ca của triết lý Việt Nho. Chính vì thế 

cuộc nghiên cứu về Dân tộc nước nhà cũng lại là sự đóng góp vào cuộc cách mạng 

chân thực mà con người hiện đại đang mong ước. 

(*) Đó là ba chặng rút ngắn ( Bái vật, Ý hệ và Tâm linh ) mà chúng tôi đã trình bày 

trong quyển Nguyên Nho theo trực thị. Đến sau, khi càng nghiên cứu càng thấy những 

triết gia lớn hoặc tâm lý gia đề nghị những nấc thang tương tự trong các triết gia như 

August Comte, Grasset, Herder, Vico… tuy số chặng và danh từ có khác nhau, nhưng ý 

hướng chung thì như nhau, nhất là chặng cuối cùng đang cố gắng vươn tới. Nhưng về 

danh từ và thực chất thì bộ ba trong “Triết lý An vi” gọn gàng và đầy đủ hơn cả. 

Đấy là mấy lời báo hiệu cần thiết và đầy hứng khởi cho chúng ta hiện là những 

con người đang mất hết, và đang lăn mạnh vào hố của đoàn lũ, của những con người 

vô phẩm tính vì bị trốc Gốc, nên sẽ là những ứng cử viên tốt nhất cho Tâm bệnh. 

Nếu thiếu một cuộc bừng tỉnh thì không bao lâu người Việt đang sống rải rác khắp 

nơi sẽ tản mác mất hút vào các địa phương cư ngụ, và trở nên một giống vô loài 

chẳng ra cái chi hết, vì thế cần một cuộc Bừng tỉnh. 

 Hãy làm lại cuộc đời. 

 Hãy kiến tạo lại một nước Việt Nam mới. 
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 Một Việt Nam xứng danh là Văn hiến chi bang. 

 Một Việt Nam đi đầu trên con đường tiến hóa. 

 Cuộc khủng hoảng hiện đại của nhân loại chính là một cuộc khủng hoảng về 

Văn hóa mà chưa tìm ra lối thoát. Chúng ta hãy trùng tu nước Văn Lang. 

 Hãy thiết lập một sợi dây tinh thần Văn hóa mạnh mẽ để ràng buộc đoàn 

người Việt. 

 Hãy nhổ người Việt ra khỏi đoàn lũ. 

 Hãy làm cho mọi người Việt ý thức về dân tộc mình, về nguồn gốc nước Văn 

Lang cao quý. 

 Đừng để một tâm hồn Việt nào cô đơn vất vưởng bên ngoài dòng sông của 

Văn hóa dân tộc. Nên nhớ cộng sản đã không truyền bá mạnh trên những dạ dày 

trống rỗng cho bằng những tâm trí cô đơn. 

 Hãy đặt mọi người Việt vào đường hướng Văn hóa dân tộc, để mọi người có 

một Chủ đạo mà theo. 

 Hãy kiến tạo ngay một lớp kẻ sĩ mới, kẻ sĩ đúng tinh thần Dân tộc, thay vào 

lớp “lãnh đạo” đồ bỏ của lớp trí thức vừa qua. Hỡi những Tâm hồn còn máu Văn 

hiến Tiên Rồng hãy đoàn kết lại. 

 Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa Dân tộc, lôi cuốn về cùng một mối tất cả 

con dân Việt đang sống bơ vơ trên khắp hoàn vũ. 

Đó là một nghĩa vụ thiêng liêng mà lúc này hơn lúc nào hết, mọi người Việt cần phải 

nghĩ tới. Đành rằng hiện nay có thể nói hầu như không ai không mong ước điều đó, 

nhưng phần lớn mới là một ước mong vu vơ chưa kết tinh vào được một việc cụ thể nào. 

Cần phải đi mạnh hơn vào đường Hành động. Tuy việc cứu Dân tộc Đất nước là việc quá 

lớn lao phiền toái nhưng ta có thể quả quyết rằng: bước làm được ngay và hết mọi người 

đều làm được là quay về Học hỏi về Nguồn gốc Dân tộc hoặc về Văn hóa Dân tộc. Đó là 

một trong những con đường Gây dựng và Củng cố Tình tự Dân tộc. Hãy cố trở nên Văn 

hiến, những người hi hiến thân tâm cho việc Phục quốc, cho việc Kiến tạo một nước Việt 

Thường vẹn toàn không những Chính trị mà luôn cả Văn hóa bằng cách, trước hết làm 

cho lớn mạnh Sợi dây Linh thiêng ràng buộc mọi người Việt khắp nơi. Đó là điều có thể 

làm liền, và đó cũng là bước sửa soạn cần thiết cho các bước sau được thêm vững. “  

    “ Ước gì chúng ta dời được Đền Quốc Tổ vào trong Tâm Trí mỗi con dân Việt để 

giúp con dân Việt được trẩy hội Đền Hùng hàng ngày, để luôn ghi nhớ tất cả chúng ta  

đều là “ Anh em đồng bào “ và là “ Con Rồng cháu Tiên “ mà tu Nhân luyện Trí cho 

được Hùng Dũng. 

Chúng ta tự hỏi chúng ta còn giữ được tinh thần của con Rồng cháu Tiên nữa không? 
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 Vì : Cháu Tiên phải là kẻ thông tuệ, cao cả.   Con Rồng tất không thể là con người hèn 

yếu. 

 Là Cháu Tiên thì phải cao cả: 

 “ Cao cả là khi con người biết lấy Đạo ( lý ) làm luật, lấy Nhân ái làm cách xử thế, 

lấy Tinh thần làm trọng, và khi đó con đường Tâm linh trở  nên một đường lối tối ư 

quan trọng đi tới lòng Nhân ái, là gốc của con Người.  

 

 Là con Rồng tất không thể yếu hèn . 

 Yếu hèn là khi nhân loại dơ quả đấm lên làm luật, lấy miếng ăn làm lẽ sống duy 

nhất, lấy đấu tranh đâm chém làm vinh quang của mình, nhưng những thứ này 

chuyên tạo ra Bất công, ( do Bất Nghĩa ) gây khổ đau cho con người và làm rối loạn 

xã hội”.                                  ( Những dị biệt. . .  : Kim Định ). 

IV.- Nhất Nguyên Lưỡng cực :  Tình yêu  & Khoa học  

Trong thời đại Khoa học tân tiến này, nhiều vị trí thức cho Khoa học là ( thông suốt ) tất 

cả, không cần đến những gì không rõ ràng khúc chiết như Tình Yêu thuộc lãnh vực Tâm 

linh. Để làm sáng tỏ, chung tôi đề cập tới quan niệm của Đức giáo Hoàng Francis và 

nhà Khoa học lừng danh Einstein: 

 

Trong Thông Điệp “ Laudato Si “, Đức Giao Hoàng Francis đã bảo có sự liên kết chặt 

chẽ giữa Lý trí và Đức tin Tôn giáo ( Pope Francis just proposed an alliance  between 

reason and  faith.) hay nói cách khác giữa Tình yêu và Khoa học tuy nghịch lý, nhưng 

vẫn  có sự liên hệ chặt chẽ.  Tình yêu thì bao la vô hình, không thể chứng minh mà có thể  

cảm nghiệm ( feel ) mà thể nghiệm ( experience ), cha ông ta bảo là Nghĩ lại ( Hướng 

Nội ) ; còn Lý trí, khoa học thì phải Suy nghĩ cho rõ ràng khúc chiết, nên có khả năng 

chứng minh, được gọi là Suy đi, nên khi làm một việc gì đã Suy đi cũng  phải Nghĩ lại 

cho chín chắn, cho cân bằng. Tuy Tình Lý nghịch nhau nhưng có thể Tương tham, hay 

Tình Lý chỉ là Một, Tình và Lý như hai mặt của một đồng tiền.  

Cụ Nguyễn Du đã ví von: “ Bên Ngoài là Lý, nhưng Trong là Tình “  ( Kiều ) 

 

Để thấy rõ thêm mối liên hệ giữa Tình yêu và Khoa học, chúng tôi xin trích lá Thư của 

Khoa học gia Einstein gởi cho con gái Lieserl:   

  

“Khi cha đưa ra Thuyết tương đối, rất ít người có thể hiểu được. Tương tự như vậy, điều 

mà cha sắp tiết lộ với nhân loại bây giờ đây rồi cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành 

kiến của mọi người... 

Có một loại Lực vô cùng mạnh mẽ, mà cho tới nay KHOA HỌC cũng không thể tìm 

ra lời giải đáp chính xác dành cho nó. Lực này bao gồm và chi phối tất cả những lực 

khác. Nó thậm chí còn đứng sau bất kỳ hiện tượng nào được vận hành bởi vũ trụ 

mà chúng ta vẫn chưa thể lí giải. Đó chính là TÌNH YÊU. 

 

Khi những nhà khoa học tìm kiếm một Học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ sót Lực 

vô hình nhưng mạnh mẽ nhất này.  
 Tình yêu là Ánh sáng chiếu rọi những người biết Trao và Nhận nó....( nghịch  

lý: The Law of Giving and Receiving )   

 Tình yêu cũng chính là sức mạnh, bởi nó sinh sôi, nảy nở và giúp con người 
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không bị vùi dập bởi sự Ích kỷ Mù quáng.  

 Tình yêu hé lộ và gợi mở.  

 Vì tình yêu chúng ta sẵn sàng sống, và hy sinh.  

 Tình yêu chính là Thượng đế, và Thượng đế cũng chính là Tình yêu. 

Thứ lực này giải thích cho tất cả mọi điều và mang ý nghĩa đến cho cuộc sống. Tuy nhiên 

chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. Có lẽ do tồn tại một nỗi sợ hãi rằng: đây là loại năng 

lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người không thể học cách điều khiến bất kỳ lúc nào. 

Để có một hình ảnh tượng trưng cho Tình yêu, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn giản 

trong phương trình nổi tiếng nhất của mình. Thay vì sử dụng công thức E = mc2, ta chấp 

nhận rằng, năng lượng hàn gắn thế giới có thể đạt được bằng tình yêu được sản sinh với 

tốc độ ảnh sáng bình phương, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận: Tình yêu 

chính là một lực mạnh vô song, bởi nó không hề có bất kỳ giới hạn nào. 
Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển những nguồn lực trong 

vũ trụ dẫn tới phản tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại 

năng lượng khác… 

 Nếu loại người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta 

muốn bảo vệ thế giới và tất cả những loài hữu tình khác, Tình yêu chính là câu trả 

lời đầu tiên và duy nhất. 

Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để chế tạo một quả bom tình yêu, một thiết bị đủ 

mạnh để hoàn toàn phá huỷ sự ghét bỏ, ích kỷ và tham lam đang tàn phá hành tinh 

này. Nhưng mỗi cả nhân vẫn luôn mang trong mình một chiếc máy phát tình yêu vô 

cùng mạnh mẽ và luôn sẵn sàng để được giải phóng. 

 

Lieserl con yêu, khi chúng ta học cách “ Cho và Nhận “ nguồn năng lượng vũ trụ 

này, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất 

kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là tinh tuý của sự Sống...” 

 

V.- Vực dậy Tinh thần Tôn giáo đại kết 

 

Tiếp theo ý tướng phần trên, ta thấy tuy có nhiều Tôn giáo với những danh từ khác nhau, 

nhưng tinh thần Đạo suy ra thì không khác mấy, chẳng có Đạo nào mà không cổ xuý yêu 

thương và ăn ở công bằng với nhau. Những xích mích tôn giáo là do những kẻ “ Lấy Đạo 

tạo Đời “ mà ra, do có Nói “ yêu thương “  mà Làm “ việc không  công bằng “!         

Xưa nay những cuộc chiến tranh kéo dài trên thế giới, phần đông do xích mích tôn giáo 

mà ra. 

Thật ra, tuy danh xưng là Vạn giáo nhưng giáo nào cũng cũng quy về Nhất Lý cả.   

 

Cái Lý của Vạn giáo, nói theo văn hóa Việt là Yêu thương nhau, Kính trọng nhau, và 

Tương dung mà chấp nhận ăn ở công bằng mà Hoà với nhau, khi đó mỗi người mới là 

một viên gạch xây dựng Hoà bình.  

 

Cứ sống đúng như thế  thì làm sao mà con người Bất Nhân, xã hội Bất Công được.  Đây 

không phải là lý thuyết, chỉ là lý thuyết khi không có thực hành, cũng không phải là ảo 

tưởng, vì chỉ là ảo tưởng là khi không sống với, cho nên sẽ đánh mất cả Đạo lẫn Đời. 

Nếu các tôn giáo sống đúng theo tinh thần của mình mà thực tâm phục vụ con người và  

đất nước thì làm sao mà không đại kết được. 
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Tất cả Tinh hoa trên tuy đã  được viết ra, nhưng vẫn chưa được đem ra giúp  un đúc sự 

sống, giúp cho cuộc sống viên mãn, giúp Dân tộc có đủ Nội lực mà tồn tại và phát triển. 

VI.- Phong trào Dân chủ trong nước đang dấy lên Cơn bão tố Dân chủ 

Ngọn Gió Lành mà Đức Giáo Hoàng Francis đã khơi luồng từ Miền Tây của Hoa Kỳ 

đang thổi băng qua Biển Đông, chắc sẽ gây ra cơn bão tố thành Phong trào xây dựng 

Dân chủ cho Đất nước Việt Nam.    Các yếu tố Nội Ngoại  đã chín muồi, Yếu tố Xoay trục 

về Biển Đông của Hoa Kỳ đang kìm hãm Thế lực “ Dĩ Cường lăng nhược “ của Sư tử 

Phương Đông vừa tỉnh giấc. Sư tử đang bị cô lập bởi đàn cừu vây quanh với lưới Trời 

Công chính. Sư Tử Mẹ và Sư tử Chư hầu đang rơi vào tình trạng như Tây Sở Bá Vương 

xưa trên lưng ngựa, sau lưng là quân địch đuổi gấp, còn trước mặt là con Sông không thể 

vượt qua .   

Còn trong nước thì các Tổ chức Xã hội Dân sự đã được thành hình, ngày càng đông và 

được kết hợp và không ngừng lớn mạnh. Khi nào phong trào lay tỉnh được ý thức của 

mọi Công dân, mọi người  ý thức rõ sự quan trong của Tình Đồng bào, biết lưu tâm và 

chia sẽ trách nhiệm với nhau thì phong trào sẽ biến thanh cuồng phong, sẽ cuốn đi những 

rác rưởi của Bất công do thế lực Hận thù đã gieo rắc trong hàng thế kỷ, đặc biệt là trong 

8 thập niên nay!  

Thế lực “ Thà mất nước chứ không chịu mất Đảng “ đang đuối Lý, những tay cao cấp 

không thể tranh biện với một em bé 14 tuổi, thế lực Công an tuy đông như ruồi nhặng chỉ 

biết dùng dùi Cui trong thế che mặt im lặng hay trong bóng tối. Tư tưởng “ Còn Đảng 

còn Mình “đang bị xói mòn, khi cái đầu xúi gây tội ác đã bị hất xuống ngựa, thì Tay 

chân thực hiện tội ác sẽ đối mặt với  nhân dân trong cơn cuồng nộ! Thế lực công an trị 

đang đến hồi mất tác dụng, lực lượng công an côn đồ nên hiểu rõ việc Làm cũng như sự 

An nguy của mình mà dừng tay lại, cuộc sống dựa trên bạo lực chỉ đem lại tai họa cho 

chính mình và gia đình mình đang tới gần!  

Dầu muốn dầu không, với “ con đường quay về với Dân tộc “ thì đảng CSVN không 

thể cưỡng nổi, chỉ cần đảng CSVN bỏ lối sống “ tham tàn và cường bạo “, vừa “ un 

đúc Nhân Nghĩa “ mà sống hòa cùng Đồng Bào.  Đồng bào chắc hân hoan đón mừng 

những người con hoang trở về với Dân tộc, chứ không thể theo Trung cộng mà về quê 

Mao!.  

PHẦN NĂM 

A.- Mặt trận Tình Yêu và Hận thù 

I.- Chủ Đạo của cuộc Đấu tranh  

Tình Yêu và Hận Thù là cặp đối cực luôn hiện diện với đời sống con Người trong xã hội.  

Mục tiêu của Tình Yêu là Kết hợp, là Cho, là Xây dựng, không loại trừ, kể cả kẻ thù. 

Hành động của Tình yêu là Bất bạo động, nhờ cái Dũng của Tình yêu ( Nghĩa khí chi 

Dũng ) khiến kẻ thù phải Tâm phục mà chuyển hóa thuộc lãnh vực Nội khởi, nên đạt kết 

quả Lưỡng lợi: Hòa 
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Mục tiêu của Hận Thù là Chia rẽ, là Nhận, là đoạt lấy, là tiêu diệt. Hành động của Hận 

Thù là Bạo động để  khống chế hay diệt kẻ thù, cái Hùng của Hận thù,nặng về sức mạnh 

bắp thịt thuộc Ngoại khởi ( Huyết khí chi Dũng ) để tiêu diệt đối phương, đưa tới kết quả 

bên Thắng bên Thua, hai bên đều bị tổn thương. 

Mặt trận Tình Yêu và Hận Thù nay đã đến hồi quyết liệt, quyết liệt không chỉ ở phần vũ 

khí tối tân mà quan trọng là chính ở chỗ biết cách chấp nhận kẻ thù là thành phần không 

bị loại trừ (  những người CS ) , tuy họ đi hoang, nhưng đối với chúng ta thì họ vẫn là 

đồng bào, mặc dầu họ vẫn xem chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. 

 Đức Giáo Hoàng Francis chẳng đã đi thăm các tù nhân, kể cả thành phần bị kết án tử 

hình. Ngài chống án tử hình và chống cách giam giữ tù nhân lâu dài, xem nhà tù là nơi 

giúp họ hoàn lương phục thiện.  Chỉ có Dân tộc anh dũng hay can đảm mới làm được 

nghĩa cử như thế. Tư tưởng loại trừ cực đoan không thể có mặt nơi trận tuyến này, nếu 

muốn diệt cho tới gốc rễ nan đề của con người và xã hội. Chắc có người sẽ kết tội là 

quân tử Tàu, là dại dột, là không tưởng, vì họ quyết ôm cầm lối sống “Ăn miếng trả 

miếng” hay “ Mắt trả mắt, răng trả răng “, vì  không đủ Dũng lực chấp nhận cũng như 

giúp nhau thăng hoa cuộc sống. Không có Dũng lực của đời sống Nội Tâm chúng ta 

không thể hành xử được như thế, nhưng các hoạt động kiên trì trong phong trào vì Chính 

Nghĩa quốc gia sẽ giúp cái Dũng của chúng ta  chóng trưởng thành.   Bao dung, Tha 

thứ, Hỷ xả là đỉnh cao của Dũng lực. 

Tình Yêu và Hận Thù ngày nay đã đạt tới đỉnh cao của nó, có vươn lên, có siêu thoát 

vượt lên trên Lưỡng cực “ Yêu /  Ghét “  bằng Dũng lực của Tha thứ, của Bao dung và 

của Hỷ xả thì mới mong “ chiếm chỗ của nhau”  ( danh từ của Đức Giáo Hoàng ), khi 

đó mới mong hai bên sống Hòa với nhau được. Bên này đẩy Hận thù tới thì bên kia cho 

Tình Yêu.. Qua sự trao đổi ”Cho Nhận đầy đủ “  ( Chiếm chỗ của nhau ) của hai bên 

được thông suốt thì đạt sự chuyển hoá Tâm tư mà Hòa tan vào nhau.       Lấy Tình yêu 

hóa giải Hận thù là việc rất khó đối với những người còn kém đức như chúng ta, do Tình 

yêu chưa đủ mạnh để Hóa giải, cho nên Đức Giáo Hoàng đã nói:“ Để  Bắt chước   ( 

imitate: Bs Tiến Cảnh dịch là Để loại trừ, xem < 4 >  ) những kẻ chuyên oán ghét, những 

chúa bạo động và những kẻ sát nhân thì cách tốt nhất là “ chiếm chỗ của chúng “ . Đó là 

điều mà quí vị, là người dân, lại chối bỏ “. 

Cụm từ “ Để bắt chước “ cũng như “ Chiếm chỗ của chúng “ xem ra khó hiểu. Theo 

thiển kiến  ( có thể sai lầm của tôi, xin quý vị cao kiến chỉ giùm ) thì chúng ta nên bắt 

chước những kẻ bạo động dưới  nhiều hình thức trên là chiếm chỗ của họ, vì họ “ vừa nói 

vừa làm “ đã chiếm chỗ của chúng ta, chỉ khác nhau là họ đem Hận thù và Bất công lan 

tràn khắp nơi thì chúng ta lại đem Yêu thương và Công lý vào Tâm tư mỗi người, vào  

mọi gia đình và mọi ngỏ ngách xã hội bằng cả Lời Nói và Việc Làm.  

Sức mạnh vô biên của Tình yêu và ánh sáng Công lý rạng soi khắp nẻo sẽ Dung hoá sự 

Ích kỳ và Mù quáng của Hận thù.     Sở dĩ họ Hận thù, vì họ đói khát Tình yêu, nếu hai 

bên đều đẩy Hận thù vào nhau thì làm cho sức mạnh Hận thù càng tăng! 

Theo quan niệm Nhất Nguyên lưỡng cực thì Tình Yêu và Hận thù là cặp đối cực như:  
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  Số Âm và số Dương, khi hợp lại thì sẽ được trung hòa thành thành Zéro,  

    Cực Bắc và cực Nam của Nam châm, khi hai từ lực ngược chiều gặp nhau thì 

Giao thoa thành Từ phổ.. 

  Ion – và ion + khi di chuyển ngược chiều trong dây dẫn điện thì sinh ra dòng 

Điện, sức mạnh của dòng Điện là hợp lực của cặp đối cực ion – và ion +, đó  sức mạnh 

của sự Hoà hợp.  

 Dưới tác dụng của sức Quy tâm và Ly tâm các Hành tinh chuyển dộng không 

ngừng trong không gian.   

 Khi sống theo Tình Lý tương tham thì thuận Vợ thuận Chồng.   

Vấn đề là liều lượng hai bên phải tương xứng thích hợp mới đạt kết quả Hòa. Nho bảo, tỷ 

lệ Hòa đó là : Tham Thiên ( 3 Yêu ), Lưỡng Địa  ( 2 ghét ) nhi ỷ  số  “. Tình yêu có thật 

rộng lớn hơn mới dung hóa nổi được Hận thù.  

II.- Mục tiêu của đấu tranh 

Để nhận rõ mục tiêu của cuộc đấu tranh, chúng ta không còn nên quá đặt nặng về vấn đế 

Thắng Thua, mà  quên vấn đề  Công lý, khi có kết quả Thắng Thua thì cuộc đấu tranh tuy 

có ngừng, nhưng mầm mống đấu tranh vẫn còn, cuộc đấu tranh khác sẽ xẩy ra.  Hiện con 

người đang bị khổ đau triền miên vì nạn Bất công trong Gia đình và Xã hội, vậy chỉ có 

Công lý để  sống Hòa với nhau mới giải quyết được vấn đề  Bất công, chỉ có động lực 

của Tình yêu mới thực thi được Công lý, còn Hận thù thì chỉ gây ra bất công như CSVN 

đã làm trong gần thế kỷ nay.  Khi đem Tình yêu thực thi Công lý xã hội thì  con Người 

và xã hội mới Hoà bình, khi có Hoà bình thì con người mới Hạnh phúc. Vây mục tiêu 

của cuộc đấu tranh là Hạnh phúc cho con Người trong Xã hội tương đối hoà bình, 

chứ không nhằm chém giết nhau để dành thế Hơn Thua. 

III.- Tổ chức Lực lượng đấu tranh  

Hiện nay cuộc đấu tranh với chế độ CSVN thuộc về toàn dân để chuyển hoá từ chế độ 

Độc tài qua chế độ Dân chủ để mưu phúc lợi cho toàn dân, chứ không là cuộc cách 

mạng đổ máu.  Mặt khác chế độ  được thay thế là chế độ Dân chủ thực sự chứ không chỉ 

nhân danh như chế độ Dân chủ nhân dân chuyên chính của CSVN. Trong chế độ này mỗi 

người dân đều có Vị trí, Trách nhiệm và Quyền lợi tuơng xứng để đóng vai làm Chủ của 

chính mình, Gia đình mình, Cộng đồng mình và Đất nước mình cũng như Vị thế Liên lập 

của Đất nước mình trong Cộng đồng nhân loại.   Để thành lực lượng  thì phải có tổ chức 

, tổ chức của những thành phần phải tự rèn luyện cho có Tư cách và khả năng làm Chủ 

cùng chung lãnh vực sinh hoạt để giúp nhau và nâng cao mọi mặt của cuộc sống, để làm 

trọn vai trò của mình, đó là tổ chức Xã hội Dân sự ngày nay, - động lực của Chế độ 

Dân chủ - chứ không có tổ chức Giai cấp như đảng CSVN.   Các hoạt động của các 

thành phần mang danh Tôn giáo, đảng phái nếu không đứng trên lập trường công dân để 

phục vụ con người và công ích thì thường gây ra chia rẽ rất tai hại. 
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Với chủ đạo «  Nhân quyền, Tự do và Dân Chủ « (hay danh xưng khác là Tình Yêu và 

Công lý ) , các tổ chức Xã hội Dân sự giúp nhau thực thi Công lý xã hội với nhau trong 

sinh hoạt hàng ngày và nhất là giúp chuyển hoá  đảng CSVN hoàn lương, mở lối cho họ 

trở về với Chính Nghĩa của Dân tộc, thành phần gây ra bất công tày trời cho xã hội, ai 

có công thì được chiếu cố hợp Tình hợp Lý, ai có tội thì được luật pháp công minh xét xử.  

 Các tổ chức xã hội dân sự phải thực hiện Công lý xã hội ngay trong đời sống hàng ngày 

của mình, đồng thời đòi hỏi CSVN phải chấm dứt hành động Bất công.   Các thành viên 

trong các Tổ chức Xã hội dân sự vừa Học vừa Làm vừa Giúp nhau, lấy việc hoạt động 

tích cực để đào luyện Tư cách và khả năng hầu hoàn thành Lý tưởng Công lý xã hội 

trong lãnh vực của mình. Đây là lối hoạt động để đào luyện nên người lãnh đạo được gọi 

là «  Thời thế tạo anh hùng « ,phong trào Dân chủ chắp cánh cho anh hùng giúp mọi 

người vươn lên, trổi dậy, đừng mất công ngóng trông vô ích đấng Minh quân « Anh hùng 

tạo Thời thế « . Hai vị áo vải Lê Lợi và Nguyễn Huệ là những nhân vật điển hình, là quan 

thầy muôn thuở của Dân tộc cũng như người thợ điện Lech Vasela của Ba Lan là gương 

sáng nên theo. 

IV.- Sinh Hoạt của Lực lượng đấu tranh  

Tổ chức lực lượng và chương trình đấu tranh của Tổ chức Xã hội Dân sự  tuỳ thuộc vào 

Chiến thuật của những nhà làm Chính trị thích hợp với tình hình thực tế, nhưng mỗi 

người không quên mang theo hành trang Tình Yêu và Công lý  của Đức Giáo Hoàng, 

tinh thần trách nhiệm công dân của Đức Đạt Lai Lạt Ma, kèm theo 8 nguyên tắc hướng 

dẫn của Thánh Gandhi về  Tinh thần đấu tranh Bất Bạo động »: 

 1. Hãy thay đổi chính mình. Sự vĩ đại của con người không nằm ở khả năng tái 

tạo thế giới, mà ở khả năng tái tạo chính bản thân mình.  

 2. Chính bạn là người chủ! Không ai có thể làm cho tôi tổn thương, trừ phi tôi 

cho phép điều đó.  

 3. Tha thứ: Kẻ yếu chẳng thể nào biết tha thứ bởi tha thứ là phẩm chất của kẻ 

mạnh.   

 4. Không hành động, bạn chẳng thể đi đến đâu “Một gam hành động thì vẫn 

hơn một tấn giáo điều.  

 5. Kiên gan bền chí: Ban đầu, mọi người không thèm chú ý đến bạn. Sau đó, họ 

cười nhạo bạn. Rồi họ chống lại bạn. Nhưng sau cùng, bạn là người chiến thắng.  

 

 6. Nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác: Chỉ khi một người phát triển đến mức 

sẵn sàng cống hiến vì phúc lợi của đồng loại thì người đó mới trở nên vĩ đại.  

 7. Hãy là con người đích thực của mình: Hạnh phúc chỉ đạt được khi những gì 

bạn nghĩ, những gị bạn nói và những gì bạn làm hài hòa với nhau.   
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 8. Không ngừng phát triển: Bản chất của cuộc sống là không ngừng vận động 

và phát triển. Thế nên, sẽ là một sai lầm to lớn nếu ta cứ khư khư bám giữ những giáo 

điều. »  

Hy vọng với những thuận lợi trên, phong trào của Tổ chức Xã hội Dân sự ngày một lan  

rộng trong và ngoài nước, mỗi người đều ra tay đóng góp  cho cuộc đấu tranh toàn diện, 

ai có phương tiện gì, ai có khả năng nào thì đóng góp thứ đó, có thế thì phong trào mới 

lớn mạnh, đủ  để dẹp Thù trong Giặc ngoài mà xây dựng lại cơ đồ đổ nát ! 

Qua sự đấu tranh theo Chủ đạo trên, chúng ta mới tẩy rửa được nhau, giúp nhau trưởng 

thành cả hai phương diện Tư cách và Khả năng, tất khó khăn nào chúng ta cũng vượt 

qua được. 

Mọi ngưòi phải luôn bám sát vào Chủ đạo, chứ Khi đi lệch Hướng chung thì cuộc đấu 

tranh sẽ không đi tới đâu, có khi con dẫm  vào vết chân của CS. Trong hai yếu tố Chủ 

đạo ( Chiến lược ) và Chiến thuật thì Chủ đạo là quan trọng hàng đầu. Chủ đạo là 

Đường hướng và Dũng lực của cuộc Đấu tranh, chứ không là lý thuyết lăng nhăng. 

PHẦN KẾT LUẬN 

I.- Cuộc Cờ Thế giới  

Cuộc chiến giữa Tình yêu và Hận thù là cuộc chiến triền miên của Nhân loại, thường thì 

«  Mạnh được yếu thua «   hay «  Cá Lớn nuốt Cá Bé « hay những người mảnh khảnh 

khéo léo thường bị những kẻ thô bạo đánh bại ( : Partout the Delicat est vaincu par le 

Grossier.  )    Thế mà trong lịch sử Việt Nam đã có 7 lần  quân Tàu vĩ đại đã bị bại nhục 

bởi  nước Việt Nam bé nhỏ hơn mười mấy lần ! 

Cha ông chúng ta  đã dùng  Chiến lược «  Chí Nhân và Đại Nghĩa «  cùng với Chiến 

thuật «  Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường » để thủ thắng. Ngày nay chúng 

ta còn có trợ lực của sức mạnh của Tình Yêu và Công lý của Kitô giáo, cùng Dũng lực 

của Từ Bi Trí tuệ của Phật giáo với phương cách đấu tranh Bất bạo động của Thánh 

Gandhi.   

Chúng ta đã thua cuộc vì bỏ quên Gốc Tổ, nên bị Lạc Hồn Dân tộc, mà sa vào tình 

trạng » Việc người thì Sáng việc mình thì Quáng « , « Khôn Độc Dại Đàn ‘ cũng như 

«  Tham Dĩa bỏ Mâm », nên chưa đoàn kết rộng rãi với nhau mà vùng lên vực dậy 

được. 

Nay các tổ chức Xã hội Dân sự đang  vận động làm sao cho mỗi một chúng ta Tỉnh thức 

nhận rõ được Mục tiêu và thực hiện tốt Phương thức đấu tranh thì chắc chắn chúng ta sẽ  

tới Đích. Tỉnh thức đòi hỏi mỗi người phải vượt lên trên những Yêu / Ghét, những dị biệt 

nhỏ nhặt cùng với những ân oán đã qua  để nhìn thấy mọi sự Nơi đây và Bây giờ  được «  

như là «  ( as is ), có thế, công cuộc lớn lao của chúng ta mới đi đúng Hướng và Cách 

thực hiện có hiệu quả. 

  II.-Lưới Trời bủa rộng đang hỗ trợ chúng ta 
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Ngoài sự hỗ trợ Tinh thần của Tôn giáo đại kết, hiện nay chúng ta còn có 3 cái lưới Trời 

lồng lộng  bủa giăng khắp nơi, đang giúp chúng ta sống được Thuận Thiên.:   

1.- Mạng lưới internet 

 Là một không gian hở, cung cấp tin tức đa chiều, cả phần Đào luyện lẫn Thông tin ( 

formation & information ), đã phá bức màn sắt, bức màn tre, những Tin tức giúp chúng 

ta  soi rõ và loại trừ những ác quả do chế độ CS cũng như các chế độ Độc tài gây ra cho 

nhân loại, đồng thời cung cấp  phương thức Đào luyện giúp  sức hữu hiệu cho thế lực «  

Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường  “ sàng sẩy những bất công xã hội do thế 

lực “ Dĩ Cường lăng Nhược “ gây ra. 

2.- Nạn Di dân 

 Không kể sự thiên di của nhân lại thời tiền sử, mà  cách đây hơn ba thiên kỷ, nạn nhân 

bị áp bức từ Âu châu vượt sóng  qua Mỹ châu, lập nên Đất nước Hoa Kỳ,  tiếp tới nạn 

nhân CS từ Việt Nam cũng băng qua Đại Dương tới các nước Tây phương.  Ngày nay, tới 

nạn Di dân từ Trung Đông, Châu Phi tràn qua Âu châu. Đây là dịp cho cho con người ở 

những địa phương khác nhau trên Địa cầu, có cơ hội tiếp xúc với nhau, hiểu nhũng dị 

biệt của nhau, thông cảm nhau, sống chung mà Hòa với nhau. 

Hiện tượng Di dân tố cáo cách ăn ở bất công của các chế độ độc tài kể cả  thành phần bị 

áp bức, cùng sự nguỵ hại của chiến tranh, việc này “ buộc “  nhân loại biết chấp nhận sự 

dị biệt của nhau, thông cảm nỗi đau của nhau mà sống hoà với nhau, xem mọi người đều 

là công dân thế giới, nếu không, thì khi “ Bò chết thì Trâu cũng bị lột da “ .  

Sự di cư phần nào cũng giúp cho các chủng tộc trên thế giới sống trộn lẫn với nhau, để 

hiểu biết nhau và thông cảm nhau, để giúp mọi người nhận ra vai trò công dân thế giới 

của mình cùng mối liên hệ với nhau.   Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ là một điển hình. 

  Nhờ cuộc di cư tỵ nạn mà Dân tộc chúng ta đã có mặt khắp nơi trên thế giới, con dân 

chúng ta đã có cơ hội học tập được tinh  hoa của tứ phương, có dư khả năng giúp Dân 

tộc chúng ta vươn lên lớn mạnh khi có thời cơ. 

3.- Môi Trường thiên nhiên 

Đến giai đoạn công kỹ nghệ phát triển, nhu cầu năng lượng rất cao, các nước kỹ nghệ 

vùng lên dành nguồn năng lượng để phát triển và chiếm ưu thế, gây xáo trộn xã hội kể cả 

chiến tranh nguyên tử, nếu tính trạng đó xẩy ra thì nhân loại bị tiêu diệt tức khắc. 

Khi có được năng lượng nhiều thì các nước lại lăn lưng vào con đường “ Thượng hạ 

giao tranh lợi “ vì tham lam, sản xuất bừa bãi, việc phí phạm  làm cạn kiệt tài nguyên 

thiên nhiên, nhất là những phần phế thải làm ô nhiễm môi trường sống, đưa nhân loại 

đến cảnh tự diệt lần lần.  

Công cuộc cải thiện môi trường giúp chúng ta ý thức rõ ràng về mối Liên hệ giữa mọi 

Người với nhau, giữa các Nước trên thế giới cũng như sự liên hệ giữa con Người với 

Muôn loài, nhất là với Thượng Đế.  Thượng Đế đã sáng tạo ra « Vạn vật đồng nhất 

thể « và «  Vạn vật tương liên «, nên cuộc sống nghịch Thiên tất sẽ «  Giả vong «    . 

Làm công cuộc này cũng là gây ý thức trách nhiệm Liên đới chung, cũng là thể hiện 

Tình Yêu và Công lý đối với loài người và vạn vật.  Trên hết công cuộc này giúp nhân 

loại tồn tại lâu dài và phát triển lành mạnh. 

“ Mới hay muôn sự tại Trời 
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“ Trờí  kia bắt phải làm người có Thân! “ 

( Kiều . Nguyễn Du )  

Vì bị bị nô lệ và áp bức lâu ngày, sống trong sự nghèo khó khiến thành phần này đánh 

mất cái Tâm, còn thành phần đi áp bức cũng chỉ còn cái Thân: cái Thân mất Ý thức về 

Tình con Người, nên mới bị Tham, Sân, Si hay Satan điều khiển, đánh mất sự Tiết độ (no 

more, no less: moderation  ) trong mọi lãnh vực, làm điều quá đáng, lạm dụng mọi thứ ( 

Abuse everything )  nên thế giới mắc nạn! 

Xem thế lưới Trời tuy thưa, nhưng sẽ không để lọt con cá “  tham lam và cường bạo”  

nào! 

III.- Chủ Đạo Quốc gia  

Có lẽ đến đây chắc nhiều vị sẽ thất vọng, vì khi đọc xong chẳng thấy có những hành động 

cụ thể cũng như sách lược khả thi để tiến hành công cuộc đấu tranh cho chóng thành 

công.    Thưa như trên đã trình bày, bài viết chỉ có mục đích tìm ra một Chủ đạo Hòa cho 

Dân tộc :  Chủ đạo về: 

  1.- Con Người Nhân chủ, con Người có Tư cách và Khả năng tự chế, giúp  sống 

Hoà với nhau mà làm Chủ đất nước.Do đó ai ai cũng phải tu dưỡng Tư cách và Khả 

năng của mình.  

 2.- Một Dân tộc biết Kết đoàn theo Tinh thần Nhân Nghĩa: Nhân là Tình Yêu và 

lòng Bao dung, Nghĩa là lẻ sống Công chính để hành xữ công bằng với nhau . Tình thần 

Bác ái, Công bằng hay Từ bi, Trí tuệ đều mang bản chất Hòa nên cũng là nguồn gốc cho 

sự đoàn kết.Tinh thần Tôn giáo đại kết sẽ chắp cánh cho Dân tộc chúng ta . 

 3.- Một Lộ đồ xây dựng các Cơ chế xã hội  trên nền tảng Văn hoá Thái hòa theo 

Dịch lý của Dân tộc để  vừa Tiến bộ  và vừa Quân bình, tránh khủng hoảng. 

  Về Chính trị thì phải điều hoà được hai mặt Nhân quyền và Dân quyền 

  Về Giáo dục phải điều hòa được hai mặt Thành Nhân và Thành Thân    

   Về Kinh tế thì phải điều hoà được hai mặt Quyền Tư hữu và Quyền Công 

Hữu. 

  Về Xã hội  thì phải điều hòa được hai mặt Dân Sinh và Dân Trí. 

 4.- Một Đạt quan An vi: Không Vô vi và Hữu vi mà là Vô Hữu hài hoà , nên cuộc 

sống đạt Phong lưu An nhiên, Tự tại.  Với tinh thần An vi, nên không để bị Cưỡng hành 

mà làm Nô lệ, không quá Lợi hành đưa tới Thượng hạ giao tranh lợi, chém giết nhau, mà 

An hành nghĩa là với việc Đại Nghĩa thì nhất quyết làm,còn việc Phi Nghĩa thì lại nhất 

quyết Không, do đó mà tâm hồn luôn an nhiên tự tại.  

. . . 
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IV.- Chính trị Lạc Hướng  

Chế độ chính trị nào không định vị được con Người trong vũ trụ ( vị  trí  con Ngưòi 

Nhân chủ có Thân Tâm hài hòa ) , thì không mưu cầu được nhu cầu căn bản cho con 

Người:  Con Người với nhu cầu Cơm no, Áo ấm, Gia đình thuận hòa êm ấm, và  Xã hội 

là môi trường cung cấp Cơ hội và Phương tiện cho cá nhân trau dồi Nhân phẩm tức là  

Tư cách và khả năng, thì chế độ đó là Tà trị.   

Tà trị, vì Định Hướng sai.  Con Người mất Hướng thì rơi vào con đường khổ lụy, Dân 

tộc mất Hướng thì bị phân hóa, khi mất Hướng đi thì Dân tộc chẳng khác nào con thuyền 

trên đại Dương sóng gió mà không có La Bàn. 

Cứ xem Con Người của CS được Định Hướng là “ con vật Kinh tế “,do đó lập Đảng 

cùng nhau dùng mưu Cướp Của của thế giới. CS cũng định hướng Chế độ XHCN, nhưng 

Chế độ XHCN chỉ là cái mồi Lừa đảo ảo tưởng để lừa dân ít học làm nô lệ mà Cướp, nên 

Xảo Hết Chỗ Nói.   

Cái Hướng của Quốc gia thuộc Chiến lược Quốc gia, còn Chiến thuật là chương trình 

hành động cụ thể dựa trên Tinh thần Chiến lược để thực hiện Công lý xã hội, khi có 

Chiến lược thì các chính trị gia và chuyên viên các ngành dựa theo tình hình cụ thể của 

đất nước và thế giới mà vạch ra Chiến thuật  mà cùng nhau mưu phúc lợi cho toàn Dân.   

Xem thế đừng có khinh thường Hướng hay Chủ Đạo của Đất nước, mà cứ cổ vũ “ Đa 

Nguyên đa Đảng “ theo kiểu “ Tự do Vô Hồi Vô Hướng “  mà rơi vào tình trạng Lạc 

Hướng .  Chủ đạo là Đường hướng chung của Dân tộc. Chủ đạo hay Chiến lược của Hoa 

Kỳ là Tinh thần Bác ái và Công bằng được khắc ghi vào trong Hiến pháp. Cơ quan cần 

cân nảy mực cho Chủ đạo là Tối cao Pháp viện. 

Chưa có Hiến pháp Dân chủ để toàn dân quy chiếu, chưa có Tối cao pháp viện để cầm 

cân nảy mực, mà chạy đua theo Đa Nguyên Đa Đảng vô Hướng, tranh dành hơn thua 

nhau một cách nhỏ nhặt,  thì mọi cố gắng chung có cơ  được cuốn trôi  theo giòng nước 

lũ ! 

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho Nhân dân Việt Nam, biết quay lại 

với nhau, sống theo Tình thần “ Nhân Nghĩa “ của Đồng bào, với tinh thần Tôn giáo 

đại kết, un đúc Nội lực, bỏ đi những ân oán nhỏ nhặt, lưỡng thứ cho nhau, kết đoàn 

với nhau trong Tinh thần Chung và Hành động đa phương, hướng vào Đại cuộc, 

vươn lên vực dậy mà thoát  nạn Thù Trong Giặc Ngoài mà xây dựng đời sống Tự do, 

No, Ấm  và an vui cho toàn dân. 

 Phương Đông nặng về Tâm linh, Phương Tây thiên về Khoa học, nay là lúc Đông Tây 

gặp gỡ, hai lãnh vực Tâm linh và Khoa học liên kết với nhau, qua sự  gặp gỡ  hai bên   

nhận thấy sự  Đồng Dị , Ưu Khuyết của nhau, thông cảm nhau, học hỏi Ưu điểm của 

nhau, bổ sung Khuyết điểm cho nhau, có thế con Người  mới sống hoà với nhau theo 

Sứ mạng Tình Yêu và hành xử theo Công lý được. Hy vọng nhân loại sẽ được sống 

yên ổn vui vẻ  bên nhau.  

Trân trọng, 
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Việt Nhân 
---                                           ------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

( ** ) Sự  thật về nhân vật Hồ Chí Minh đã được phơi bầy trước ánh sáng. 

  

Báo điện tử của đảng CSVN đã xác nhận Nguyễn Ái Quốc ‘đã bị ám sát vào giữa năm 1932’ tại Hồng 

Kông. 

Được biết, tác giả đã viết ra văn kiện trên chính là ông Hà Huy Tập, tổng bí thư đời thứ 3 của đảng cộng 

sản Việt Nam, nhiệm kỳ 1937-1938, bị Pháp xử bắn năm 1941. 

Người thay thế ông Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Quang trong ‘quân đội giải phóng nhân dân Trung 

Quốc’tức Hồ Tập Chương, chính là Hồ chí Minh sau này và thân xác vẫn còn nằm trong lăng mộ tại Ba 

Đình Hà Nội. 

Như vậy, đảng cộng sản hiện đang ướp xác và cúng bái ai trong lăng Ba Đình? Phải chăng đó là một trùm 

gián điệp hoàn hảo nhất của Trung Cộng ?? 

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tài liệu Tham khảo 

Bộ sách  ( 33 cuốn ) :  «  Việt Nho và triết lý An Vi «  của T.G. Kim Định 

Bộ sách « Văn hoá Dân tộc » của Việt Nhân và Nguyễn Quang 

trên: vietnamvanhien.net 

Xin xem  Các bài :  ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 )      

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

( 1 ) : 15 Câu hỏi của Ts Nguyễn Anh Tuấn 

   1.- Lãnh tụ Hồ Chí Minh là người Tàu hay người Việt Nam ? Tại sao suốt đời “bác Hồ” 

phải che dấu rất kỹ gốc gác của mình ?     

   2-   Nếu “bác Hồ” là người Việt Nam thì tại sao đảng CSVN phải hóa trang, huyền 

thoại hóa và thần thánh hóa “bác”, phải chăng để người dân Việt tin tưởng, tôn kính, 

phục tùng tuyệt đối, và không còn ai dám thắc mắc về gốc gác của “bác” nữa hay sao ? 

   3.- Tại sao “bác Hồ” lại dặn  “đảng” và các đảng viên CSVN: “tất cả phải tuân thủ tuyệt 

đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc “ ? 

   4.-Tại sao “cụ Hồ” muốn can thiệp để cứu một người ân nhân của “cụ” là bà Nguyễn 

Thị Năm, nhưng vì Ủy Ban Cải Cách Ruộng Đất đã quyết định đem bà này ra đấu tố và 

xử bắn nên “Hồ chủ tịch” cũng không dám can thiệp. Tại sao là lãnh tụ tối cao của Việt 

Nam mà phải sợ uy quyền của Ban Cố Vấn Trung Quốc ? 
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   5-  Tại sao lãnh đạo đảng CSVN lại tuyên bố: “chúng ta sẵn sàng hy sinh đến giọt máu 

cuối cùng của người dân Việt cuối cùng để chiến thắng ? Như vậy mục đích cách mạng 

vô sản tại Việt Nam  phải chăng là tiêu diệt hết người dân Việt Nam, chứ đâu phải cứu 

dân cứu nước Việt Nam ? 

   6-  Tại sao Hồ Chí Minh và “đảng”của ông tìm mọi cách để tiêu diệt thẳng tay tất cả 

các nhà ái quốc chân chính nhất, tiêu diệt hết nhân tài, tiêu diệt hết các đảng phái quốc 

gia, và tiêu diệt luôn những thành phần trí thức ưu tú của Việt Nam ? Phải chăng mệnh 

lệnh này đến từ Mao Trạch Đông và đảng CS Trung Quốc để VN không bao giờ ngóc 

đầu lên được, phải không ? 

   7-  Tại sao HCM và đảng CSVN trong cách mạng vô sản chỉ chủ trương phá hoại triệt 

để và phá hoạn toàn diện con người và xã hội Việt Nam, mà chưa bao giờ có một đường 

lối nào để xây dựng cho dân cho nước Việt Nam ? Phải chăng đây là chủ trương cố tình 

làm cho toàn dân Việt rơi vào vực thẳm đói nghèo, sợ hãi và hoàn toàn suy liệt trên tất cả 

mọi phương diện mà không thể nào ra được ? 

   8-   Hồ Chí Minh có tên là Lý Thụy, một thiếu tá trong Bát Lộ Quân giải phóng Hoa 

Lục, người đã nhận mệnh lệnh của Mao Trạch Đông đến VN đế thành lập đảng CSĐD 

vào 1930. Vậy “đảng” này là  người Tàu hay người Việt Nam ? Nếu  nói “đảng” này của 

Việt Nam thì tại sao phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố Vấn Trung Quốc ? 

   9-  Tại sao HCM và đảng CSVN dương cao ngọn cờ kháng chiến để tranh đấu cho độc 

lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam; trong khi chính bản thân HCM và  đảng 

CSVN lại hoàn toàn không có độc lập-tự do trong mọi suy tư và hành động ? 

   10-Tại sao sau chiến thắng Điện Biên Phủ về Tiếp thu Hà Nội vào 1954. Trong suốt 10 

năm hòa bình (1954-1964), HCM và đảng CSVN đã chẳng xây dựng được gì, và chỉ xô 

đảy 17 triệu dân, từ Hà Nội đến các vùng nông thôn khắp Miền Bắc rơi vào khốn cùng, 

sợ hãi, chia lìa và đói nghèo khủng khiếp; thế mà HCM và CSVN vẫn tìm mọi cách gây 

ra chiến tranh để tiến chiếm MN. Rồi sau đó đem cái uy quyền bạo lực thô bạo, đem cái 

đói nghèo, đem những huyền thoại giả dối, đem cái hủ lậu dốt nát, đem những thói gian 

tham ích kỷ, và đem luôn những thất bại ê chề của cách mạng vô sản từ Miền Bắc vào 

Miền Nam. Như thế là “giải phóng” hay sao ? 

   11-  Phải chăng đảng CSVN  là con đẻ của đảng CS Trung Quốc nên mới bắt toàn dân 

Việt Nam “phải sống theo gương bác Hồ”, nhưng “bác” là người Tàu, đó là một con 

người muôn mặt, luôn che dấu gốc gác, cực kỳ gian manh quỉ quái trong mọi thủ đoạn, 

suốt đời sống trong đam mê quyền lực và, là hiện thân của bạo lực, hận thù, dối trá và 

phá hoại của cách mạng vô sản đã theo gương Mao Trạch Đông trong mọi suy nghĩ và 

hành động. Một con người như vậy mà bắt toàn dân Việt Nam “phải sống theo gương bác 

Hồ” thì được ích gì ? 

      12-  Nhìn lại chân dung của Tổng Thống Ngô Đìng Diệm và “chủ tịch Hồ Chí Minh” 

trong cách mạng vô sản tại Miền Bắc,và cách mạng dân chủ tại Miền Nam. Ai- và cuộc 

cách mạng nào đã bảo vệ được độc lập-tự do và hạnh phúc ấm no cho người dân Việt, ai- 

và cuộc cách mạng nào đã làm mất độc lập, tự do và hạnh phúc của người dân Việt? 

     13-  Đạo đức Ngô Đình Diệm và đạo đức Hồ Chí Minh khác nhau như thế nào ? 

Trước hai tấm gương của hai nhà cách mạng này. Một bên chủ trương cách mạng xây 

dựng triệt để và toàn diện cho dân cho nước; bên còn lại chủ trương phá hoại triệt để và 

toàn diện con người và đất nước. Người dân Việt nên sống theo gương nào ? 
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     14-  Cuộc cách mạng vô sản do HCM và đảng CSVN chủ trương tại Miền Bắc 1954-

1964 đã hoàn toàn thất bại và tan vỡ thê thảm,vì cuộc cách mạng này đã xô đảy 17 triệu 

dân  Miền Bắc vào vực thẳm của khốn cùng , sợ hãi kinh hoàng và nghèo đói xác sơ mà 

không thể nào ra được; trong khi đó, cuộc cách mạng dân chủ tại Miền Nam do TT Ngô 

Đình Diệm chủ trương đã xây nên quốc gia Miền Nam thành Hòn Ngọc Viễn Đông , và 

đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc ấm no cho 15 triệu dân Miền Nam. Khi một cuộc 

cách mạng đã thảm bại vì ấu trĩ, ảo tưởng và mê sảng trong quyền uy của bạo lực thì nó 

đang cần cách mạng dân chủ Miền Nam giải phóng nó ra khỏi ảo tưởng cách mạng vô 

sản và đói nghèo ? Vì thế, cách mạng dân chủ tại Miền Nam đã và đang thực sự Giải 

Phóng Miền Bắc bằng cách xây cho Miền Bắc Việt Nam một Hòn Ngọc Viễn Đông nữa. 

Phải chăng đây là đòi hỏi tất yếu của lịch sử VN vào thời hậu cộng sản ? 

       15- Sau khi HCM và Việt Minh cướp chính quyền, một chính quyền hợp pháp, hợp 

hiến và chính thống Việt Nam vào 1945, họ đã bức tử Hà Nội vào 1954-1964. Sau đó  

HCM và đảng CSVN gây chiến tranh tiến chiếm Miền Nam và đã bức tử luôn Hòn Ngọc 

Viễn Đông vào 30 thánh 4, 1975 để cuối cùng xô đảy 15 triệu dân Miền Nam vào vòng 

nô lệ hãi hùng của CS.  Nếu TT Diệm không bị lật đổ và không bị  thảm sát vào tháng 

11,1963 thì CSVN có chiếm được Miền Nam không ?  Nhưng sau khi đã chiếm và bức tử 

nền Cộng Hòa Việt Nam từ 40 năm qua, cách mạng CS cũng tự chứng minh là hoàn toàn 

thất bại và tan vỡ luôn tại Miền Nam trên tất cả mọi phương diện nên mới lâm vào cảnh 

nước mất nhà tan như hôm nay. Phải chăng vì những người CSVN và người dân “phải 

sống theo gương  bác Hồ” nên xã hội Việt Nam thống nhất rơi vào hỗn loạn mà không 

làm sao ổn định được, bởi vì bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại theo gương “bác Hồ” 

đã ăn sâu, lan rộng và trở thành thói quen của đời sống Việt Nam  và cuối cùng xé dân 

tộc Việt Nam thành triệu mảnh tan tác vô cùng đau thương. Vì thế, câu hỏi chót được đặt 

ra là: người dân Việt phải hướng về cuộc cách mạng nào để có thể tìm  ra một sinh lộ và 

đoàn kết quốc gia, Cách Mạng Vô Sản hay Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng (Grassroot 

Democracy) ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( 2 ) : TƯ DUY TẬP THỂ 

  

 
Tư duy tập thể 

 

2016 

Việt Nam bừng tỉnh 

Đón nhận thời cơ vàng 

 

Hà Nội, tháng 9 – 2015 

Tìm lời giải tốt nhất cho Việt Nam 

 

Tất cả những gì đã xẩy ra trên đất Việt Nam suốt gần một thế kỷ vừa qua nói lên điều gì ?  

Nói lên rằng, Việt Nam là nạn nhân của các thế lực và của những con người  tham lam, 

độc ác, tàn bạo trên thế gian. Nếu họ không biết hổi hận, tất yếu luật Trời sẽ trừng phạt 
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họ đích đáng. Việt Nam, những nạn nhân, lẽ đương nhiên Trời Phật có mắt, sẽ mở đường 

dẫn lối và cứu nhân độ thế. Xin hãy lần lượt đọc các bài viết sau đây. 

 

Kính gửi Quý Vị 

  

 Việt Nam hiện đang quyết tâm hội nhập đầy đủ toàn diện với thế giới văn 

minh 

 Trải qua bao dằn vặt và một quá trình dài thuyết phục lẫn nhau khá gay go, bền bỉ, 

nay dường như ba bề bốn bên đều nhất trí là phải “Quyết tâm thay đổi toàn diện Đất 

nước”, và bởi vì, cuối cùng các nước đã nhận ra rằng nhân tố quyết định nhất để một 

đất nước phát triển thuận lợi, nhanh chóng, chính là thể chế văn minh tiến bộ, vì 

vậy Đảng ta đã “Quyết tâm thay đổi nốt cả thể chế chính trị” để có thể hòa nhịp với 

việc đã đổi mới các lĩnh vực khác của xã hội, và hội nhập đồng bộ với Thế giới văn minh 

trên tinh thần trước mắt vẫn tôn trọng sự chủ trì của Đảng CSVN. Nay dường như 

về thực chất VN ta đang rất mềm dẻo thực hiện đường lối của Đảng CS “Thay đổi thể 

chế chính trị như thế nào để đất nước hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp, xã hội trở lại 

lành mạnh hơn, phát triển nhanh và vững chắc hơn, đồng thời đảm bảo được nhiệm vụ 

bảo vệ độc lập toàn vẹn đất nước, từ đó tạo nền móng vững chắc để phát triển tiếp”. 

Hưởng ứng lời kêu gọi góp ý của Đảng CS, sau đây là tập hợp những suy tư và kiến 

nghị liên quan đến quốc tế và trong nước đã gửi đi lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng từ 

mấy tháng nay, sau khi hiệu chỉnh sơ bộ, cũng đã kịp thời gửi tới các cấp lãnh đạo cao 

nhất.  

Nay xin gửi mọi người cùng tham khảo và góp ý hoàn thiện tiếp. 

 

 

Phần một: 

Nhìn ra toàn cầu 

 

Tất cả mọi “Siêu quyền lực” của các nước lớn 

hãy tỉnh ngộ lại 

(Kiến nghị này đã được công khai kính gửi đến Tổng thư ký LHQ,  

 lãnh đạo tất cả nước cùng nhân dân toàn  

hành tinh từ khi xẩy ra hiện tượng Ukraine) 

 

Loài người dứt khoát có thể sống hòa bình hạnh phúc 

nếu biết nghe theo tiếng gọi của trái tim nhân đạo! 

 

 Những sự kiện xấu đang diễn ra trên thế giới chứng tỏ Loài người vẫn tiếp tục 

phạm vào những sai lầm lớn. Chính sự ngạo mạn, đi cùng sự kém minh triết và phi nhân 

đạo của những kẻ chiến thắng nên đã cố ý hoặc vô tình tạo ra chủ nghĩa bành chướng bá 

quyền các kiểu, chủ nghĩa phát xít, tệ sùng bái cá nhân, các căn bệnh “cực đoan – chia rẽ” 

trước đây và chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa bành chướng bá quyền hiện đại ngày nay. 

Tất cả dường như đang muốn tàn phá Trái Đất và tiêu diệt dần mòn Loài người. Muốn 

làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục,  trước hết ta hãy xem, Loài người đã và 

đang phạm những sai lầm cụ thể nào ? 
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 Thứ nhất là về thể chế chính trị, Loài người luôn giao động giữa 2 cực đoan: 

Hoặc là quá lạm dụng tự do dân chủ (thậm chí tự do hết cỡ, như chủ thuyết tự do mới), 

hoặc là tập trung chuyên chế mù quáng (thậm chí trở thành phát xít, khi các nước độc tài 

đã lớn mạnh hoặc bị đe dọa sụp đổ). Hai thái cực này đã từng lần lượt thay thế nhau và 

luôn luôn đối đầu gay gắt chủ yếu vì lợi ích cá nhân hay dân tộc hẹp hòi. 

 Thứ hai là kiên định nguyên tắc mạnh được, yếu thua, thực chất là “Luật rừng”, 

bỏ qua tính NGƯỜI từ bi bác ái, nhân đạo, bên thắng ngạo mạn và cường bạo vượt quá 

cái giới hạn mà bên thua có thể chịu đựng được, dẫn đến tình trạng đối đầu sung đột “một 

mất một còn”, dù thậm chí bề ngoài có thể vẫn bắt tay nhau hữu nghị, hòa hoãn, mềm dẻo 

. . . 

 Thứ ba là lẫn lộn các học thuyết quan trọng nhất, trong đó rõ nhất là học thuyết 

Mác – Lê (bản chất là Chia rẽ và Cực đoan) với học thuyết Hồ Chí Minh (mà cái gốc là 

Đoàn kết và Sáng tạo) (Xin tham khảo tài liệu của Viện SENA, 35, Điện Biên Phủ, Hà 

Nội). 

 Thứ tư là quá thiên về tiến hóa phát triển số lượng, bỏ qua hướng phát triển 

chất lượng (thậm chí nhắm mắt để cho chất lượng cuộc sống số đông trở nên tồi tệ, nó 

bào mòn, phá hoại trở lại chất lượng của mọi thiểu số quyền lực). Đó là do: Lòng tham 

không đáy (Đã giầu “nứt đố, đổ vách” vẫn không thấy đủ; Đó là do có lòng vị kỷ quá cao, 

không kiềm chế được lòng tham, hoặc tư duy chiến lược có sai lầm. 

 Thứ năm là bị lôi cuốn quá mạnh về hướng phát triển vật chất đơn thuần, lãng 

quên, thậm chí phá hoại phát triển tinh thần (phá hoại cuộc sống có văn hóa, tính nhân 

văn, lòng nhân đạo). Nói cách khác: Luôn bị lôi cuốn rất lệch theo hướng phát triển Trí 

tuệ lý trí (IQ), quá lơ là hướng phát triển Trí tuệ xúc cảm (IE).  

 Tổng hợp lại:  

Nguyên nhân chính  là Loài người còn vừa quá nhầm lẫn, vừa rất bồng bột, 

chưa nhận ra chính mình đang tiêu diệt mình, đang chịu để có sự vi phạm Nhân 

quyền giữa các nước, trên cả phạm vi thế giới. Cụ thể là:  
 

1/ Đang vô tình kích thích sự cạnh tranh và phân liệt giầu nghèo quá cái ngưỡng 

an toàn (mà bên thua còn có thể chịu đựng được), thậm chí chủ tâm kích thích cho Thế 

giới đại loạn, tưởng nhầm rằng như vậy là để bản thân có thể hưởng lợi, hay “đại trị” 

được nước khác; 

2/ Là con người mà nhiều nơi lại hành động thiếu trí tuệ, u mê điên rồ ngu xi như 

con vật; 

3/ Say xưa thiếu cảnh giác lao vào các công nghệ mới GNR như công nghệ robot, 

công nghệ gene, và công nghệ nano (Robotics + Genetics + Nanotechnology ) bởi chúng 

có thể đang đe dọa làm biến dạng tự nhiên ở mức cao nhất mà Loài người chưa lường 

hết, cứ cắm đầu “sáng tạo” kiếm lời và mua vui trước mắt. Ví dụ: Trước đây là bom hạt 

nhân, nay lại đang chạy đua tạo ra trí tuệ nhân tạo để trang bị cho người máy (vì người 

máy không có trái tim người, nên rồi chúng có thể sẽ thống trị lại loài người); 

 

Vậy để sửa sai, nên thế nào ? 

Trên thế giới đã có những nhà hiền triết nói rất rõ rồi: 

 Đức Phật Thích Ca đã nói: “Kẻ thù lớn nhất của mỗi đời người là chính mình” (tất 

cả lỗi lầm tai họa đều bắt nguồn đầu tiên từ chính con người, từ bản thân mình, 

dù vô tình), “Hãy tinh tấn (minh triết) để tự thoát khỏi khổ đau”; 
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 Platon cũng nói: “Điều cao cả nhất của cuộc sống là học làm người”, “Học để 

biết cái điều mà con người phải tìm đến” (chẳng hạn tìm đến sự minh triết, cần 

bằng, hài hòa, lòng nhân đạo, biết kiềm chế và các bên cùng thắng); 

 Sau mấy chục năm đi tìm đường cứu nước, đã sống và làm việc tại các thuộc địa, 

tìm hiểu sự thật tại các trung tâm TBCN và CSCN lớn nhất thế giới, tiếp súc với 

đủ các loại người, từ những nhân vật có tên tuổi trên thế giới, đến anh công nhân 

làm việc trên boong tầu, hoặc dưới tầng hầm nhà hàng, nên có cái khác với hầu 

hết tất cả những lãnh đạo lớn khác trên thế giới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu lòng Từ 

bi của Phật Thích Ca, tính Bác ái của Chúa Giêsu, phép Biện chứng của Kark 

Mac, chủ nghĩa Tam dân (Dân chủ, Dân quyền và Dân sinh) của Tôn Trung Sơn, 

Hồ Chí Minh đã nhận ra “Kẻ thù lớn nhất của mỗi đời người là chính mình” và 

cần phải “Học để biết cái điều mà con người phải tìm đến”, nên Người đã nói: 

Nếu các Vị ấy mà sống lại, họ sẽ là những người bạn tốt của nhau, còn tôi xin 

nguyện là người học trò của các Vị ấy. Vì vậy, cuối cùng, Hồ Chí Minh đã “Học 

được cái điều mà con người phải tìm đến” là “Đoàn kết, đại đoàn kết. Trân 

trọng, liên kết, thống nhất các mặt khác biệt, kể cả đối lập, để thực hiện mục 

tiêu chung: Hòa bình, Độc lập,Tự do, Dân chủ, Bình đẳng và Hạnh phúc”. 

“Trong khi cần đoàn kết để thực hiện mục tiêu chung mà cứ kêu gọi đấu tranh giai 

cấp (cứ trừ khử lẫn nhau) là một điều ngu ngốc” . . .Tuy nhiên trước thế kỷ XXI, 

Hồ Chí Minh đã là thiểu số thảm hại, kể cả trên đất Việt Nam, ngay giữa các cộng 

sự của Ngưởi và trên toàn thế giới, bao gồm cả TBCN và CSCN, đều chưa đủ 

minh triết để nhận ra những chân lý tổng quát mới mẻ này (Chúng ta không nên 

tin vào mọi kịch bản bịa đặt như thật hòng phá hoại thành công của sự nghiệp giải 

phóng dân tộc của nhân dân ta). 

 Cụ thể hóa ra như sau: 

1/ Hãy chắt lọc những điều tốt, loại bỏ những điều xấu của cả CNTB lẫn 

của CNXH, trong đó đảm bảo cạnh tranh tự do dân chủ trong công bằng bình 

đẳng xã hội tuân theo pháp luật, điều tiết phát triển cân đối hài hòa giữa Tri thức 

lý trí (IQ) và Tri thức xúc cảm .(IE) . . 

2/ Loại bỏ triết lý Thắng – Thua, thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc triết lý “Các 

bên cùng Thắng” trên cơ sở luật pháp quốc tế, lòng nhân đạo phổ quát và mọi 

đối tượng được thụ hưởng công bằng bình đẳng dựa trên kết quả đóng góp 

công và của có thực của mỗi bên.  
3/ Từ bỏ học thuyết Mác – Lê (Chia rẽ - Cực đoan).Phổ cập tư tưởng đạo 

đức Hồ Chí Minh (Đoàn kết – Sáng tạo). 

4/ Nếu các nước phát triển sau muốn vượt phương Tây hiện nay, thì 

không thể lặp lại con đường của phương Tây đã trải qua (như TQ của Mao 

Trạch Đông và Tập Cận Bình đang làm, dù có thay đổi về hình thức bề ngoài với 

nhiều mưu cao kế sâu hơn). Còn nếu phương Tây muốn giữ vững ngọn cờ dẫn 

đầu thế giới văn minh của mình, thì không thể vẫn làm như kiểu cũ, như đã 

làm từ hôm nay trở về trước, mà cần thông minh, sáng tạo chuyển thật mạnh, thật 

dũng cảm, thật bản chất, như lời răn của các tiền bối của Loài người, như là/ và có 

thể theo kịp – tương ứng với - những thứ tuyệt diệu mà họ đã sáng tạo ra bởi IQ 

cao trong công nghệ thông tin và các kỹ thuật cao cấp khác của họ, (và đã từng vô 

tình giúp cho phần thế giới còn lạc hậu lâu nay đang vận dụng cho mục tiêu còn 
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rất lạc hậu, thậm chí rất dã man của thế giới còn lạc hậu này).Cuối cùng, xin xem 

điểm 5 sau đây.  

5/ Chừng nào Thế giới đã “phẳng”, đã hội nhập Toàn cầu, Trái đất đã thu 

nhỏ (bởi đã có InterNet và máy bay với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh và còn 

nhanh hơn thế) nên đã trở thành “một ngôi Làng”, thì ta nên áp dụng có sáng tạo 

cách tổ chức quản lý của một quốc gia tiên tiến (do Liên hiệp quốc sẽ tuyển chọn) 

cho ngôi “làng toàn cầu” này. Nghĩa là nên sớm tiến tới thành lập hệ thống pháp 

quyền toàn cầu phục vụ phương thức “các bên cùng thắng” để tạo dựng cộng 

đồng hòa bình dân chủ hạnh phúc nhằm mục tiêu hướng tới của toàn Nhân loại 

thế kỷ XXI: không phải là “tàn sát nhau để sâu xé cái bánh Trái Đất đã có”, 

mà chính là “làm cho cái bánh Trái Đất to hơn để chia nhau hợp lý hơn”. Sau 

khi, hoặc đồng thời với, việc dọn dẹp vứt đi các rác rưởi, xây dựng lại Hành tinh 

xanh, toàn Nhân loại sẽ hòa bình cùng vận dụng các Trí tuệ IQ cao và Tri tuệ IE 

minh triết hơn để tiến nhanh vào Vũ trụ. 

 

 Toàn thế giới hãy sớm tỉnh ngộ lại, từ bỏ những thứ “cũ kỹ hư hỏng” và 

cương quyết ra tay dành lấy những gì “mới mẻ tốt tươi”. Mỹ hiện vẫn đang đứng 

đầu toàn cầu, nên Mỹ cần “thức tỉnh” lại trước tiên, hãy chủ động kêu gọi trước hết 

các nước lớn phải thừa nhận những chân lý hiển nhiên nói trên và ngồi lại bàn cách 

triển khai. Liên hiệp quốc cần nhận rõ vai trò là bà đỡ đón nhận thế giới kiểu mới 

này.  

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 4, 2015 

          Tư duy Tập thể 

 

 

 

Phần hai: 

Đối với nước ta 

Bài 1: 

 

Kính gửi Bộ Chính trị Đảng CSVN 

 

 Để chuẩn bị Đại hội Đảng XII, về cơ bản các Đ/C Bộ Chính trị đã hiểu hết cả, rõ 

hơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ xin phản ánh thêm mấy ý ngắn sau đây theo sự khuyến 

khích của Bộ Chính trị: 

1. Chúng ta luôn nêu cao và ca ngợi hết lời tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh. Vậy 

mà chúng ta không làm đúng tư tưởng đường lối HCM, vì sự ngược đời như vậy 

nên Đảng mới mất lòng tin trong dân và bạn bè thế giới. Chính vì Đổi mới nửa 

vời, chưa có Thể chế chính trị tiến bộ, nên tình trạng đất nước và nội bộ đảng mới 

gặp rối ren, bê bối như hiện nay. Đảng đã nhận ra thì cần quyết tâm khắc phục. 

2. Nhưng để khắc phục, thì lâu nay chúng ta lại tiếp tục xa vào cái nhầm lẫn khác: 

Một là, Chúng ta lẫn lộn việc nói đúng, nói thật lòng trong nội bộ cho Đảng và 

Dân tin với việc Đảng bị buộc phải làm ngoại giao, chiến thuật, thủ đoạn, chủ 

yếu là tìm cách hòa dịu lấy lòng chỉ với một mình Trung Quốc để tránh chiến 

tranh. Có nghĩa lãnh đạo Đảng cũng vô tình nhầm lẫn “đóng kịch” cả với 
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ngay trong nội bộ Đảng và với Nhân dân. Chúng ta không thể bịp được TQ, vì 

họ còn bị sai lầm nặng về thể chế hơn ta và nhiều tai họa là do chính họ đã gây ra 

cho chúng ta, nhưng hậu quả của sự mềm dẻo sách lược đối ngoại (không nói thật 

với nhau ngay trong nội bộ) là lại làm toàn Đảng và nhân dân hoang mang 

giữa thật và giả  Còn nếu quả đúng vẫn “Kiên trì” (nghĩa nôm là cương quyết 

ngồi yên chỗ cũ) với cả trong nội bộ như hiện nay, như văn kiện Đại hội Đảng 

đã công bố, làm đảng viên chân thực và nhân dân ta hoang mang, kể cả bạn bè 

muốn giúp VN, từ Hoa Kỳ trở đi, chẳng hiểu thực hư ra thế nào, Đảng có lấp lửng 

định sau này “qua cầu rút ván” như TQ, có thực sự tin tư tưởng đường lối đạo đức 

Hồ Chí Minh, và có đúng là muốn phủ nhận “vạn vật biến đổi không ngừng” của 

CN Mác hay không. Nếu vẫn tin vào mưu ma chước quỷ của TQ, thì TQ sẽ chiếm 

được VN mà không cần phải gây chiến tranh. Hai là, chúng ta tự biết, và cả thế 

giới văn minh tử tế khuyên Việt Nam phải ỔN ĐỊNH, rồi thế giới văn minh sẽ 

cùng giúp VN giải quyết tất cả. Song vấn đề là, cần giữ Ổn định bẳng thực chất 

nội tâm đạo đức trong sạch của Đảng và bằng văn hóa của Nhân dân, bằng sự từ 

bỏ Độc quyền đảng trị để Dân chủ hóa, vì Dân vì Nước thực sự, chứ không phải 

bằng tăng cường mọi sáng kiến, thủ đoạn dẹp bất bình, lấy cớ dẹp “các thế lực thù 

địch” để lừa dối kích động lực lượng CA nhân dân đàn áp sự chống đối tự phát 

trước sai lầm của đảng và chính quyền ở các nơi như hiện nay. Vì làm như vậy 

càng thổi bùng sự bất bình lên, càng chống lại mục tiêu ỔN ĐỊNH mà thôi ! Đó 

chính là thực chất 2 mối lo trực tiếp của nhân dân hiện nay. Trong khi quy 

luật là: Nước nào đi ngược lại trào lưu tiến hóa của Nhân loại, như mấy nước 

hùng mạnh ghê gớm Đức Ý, Nhật đầu thế kỷ XX trước đây, dù nay có thêm mưu 

lược “Tôn tử”, thì rồi cuối cùng cũng thua toàn thể Loài người. Ác giả tất ác báo. 

Hãy chứng minh rằng Đảng ta sẽ dũng cảm yên tâm công khai thực lòng đi với 

toàn Thế giới văn minh, chứ không chịu e nể phụ thuộc riêng một mình TQ. 

 

3. Đảng ta có thể chỉ cần sửa tối thiểu ngay mấy cái chốt nhất trong văn kiện Đại 

hội: Nhấn mạnh chỉ Trung thành với tư tưởng đường lối của VN, của lãnh tụ 

Hồ Chí Minh, lấy lại tên Đảng lao động VN, tên nước là VNDCCH hay Đại 

Việt, không cần nhắc đến CN Mác – Lê và XHCN ở bất cứ chỗ nào trong văn 

kiện nữa, như vậy sẽ đáp ứng nguyện vọng tất cả mọi người trong và ngoài nước. 

Trên tinh thần đó sẽ chỉ sửa thêm ngay mấy chỗ trong báo cáo chính trị, Cương 

lĩnh, Điều lệ, . . .cho thích hợp hơn để kịp thời gian làm Đại hội XII như dự kiến. 

Để góp phần “Giác ngộ” “Thức tỉnh” cả khối lớn đảng viên, TƯ UV, và Đại biểu 

quốc hội, để họ tập trung ỦNG HỘ chủ trương Đổi mới toàn diện của Bộ Chính 

trị, xin phép được trình bầy đầy đủ dài dòng hơn như sau đây. 

 

Bài 2:  

 

Kính gửi 

Các ủy viên Trung ương đảng CSVN 

và các Đại biểu Quốc hội 

  

Kính thưa các Đồng chí 
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 Năm 2008, tôi đã gửi cho Obama, lúc đó đang tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ, bản 

phân tích và góp ý kiến với nước Mỹ mà tôi đã viết từ năm 2003 (đã đăng trên Tạp chí Khoa học 

và Tổ quốc), rằng thế giới đa cực cân bằng là một điều rất khó, trong khi nước Mỹ đang có đầy 

đủ điều kiện để được thế giới tuyển chọn trở thành nước đứng đầu toàn cầu, nếu nước Mỹ quan 

tâm đến những vấn đề sống còn của tất cả Nhân loại. Và Obama đã vui vẻ trả lời chấp nhận. Đầu 

năm nay 2015, tôi đã làm thơ chúc Tết cả nước, trong đó có đoạn đầu  mừng Xuân này như sau: 

 

“Thánh thần” từ tầm cao vũ trụ nhìn xuống 

Đã thừa nhận Việt Nam là đất nước anh hùng: 

Trong khi thế giới còn đang loạn ly chia rẽ khắp nơi 

Mà Việt Nam vẫn hòa bình, ổn định chung tay xốc tới. 

. . . . . 

 

 Nhắc lại chút xíu như vậy để các Đ/C tin rằng, tôi có tinh thần xây dựng và vẫn còn minh 

mẫn. 

 

 Thay mặt một nhóm anh em bạn bè trí thức xin kính gửi các Đồng chí mấy ý kiến rất 

nghiêm túc xây dựng vì Dân, vì Nước  sau đây: 

 

  Tình hình trong nước đang yêu cầu rất gắt gao và tình hình thế giới lại đang rất thuận 

lợi, cho phép Đảng ta có thể hoàn thành nốt việc Đổi mới Thể chế chính trị mà Đồng chí 

Trường Chinh đã mở đầu. Đấy chính là điều kiện rất tốt để giữ được ỔN ĐỊNH chính trị xã 

hội, an ủi linh hồn hàng triệu những người con Đât Việt đã ngã xuống vì Tổ quốc, lại đại 

đoàn kết hơn nữa được nội bộ Đảng, và giữa Đảng với toàn dân, tận dụng tối đa hơn nữa 

được sự ủng hộ của thế giới, từ đó củng cố, giữ vững, cải cách và phát triển hiện đại hóa 

được đất nước càng thêm thuận lợi. 

 

 Xin trình bầy nôm na để những ai không chuyên về lý luận triết học nhưng lại có trọng 

trách rất lớn trong việc bàn bạc và quyết định đường lối lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đầy rủi 

ro bất trắc của thế giới hiện nay những lý do tại sao Đảng ta cần cương quyết hoàn thành thắng 

lợi Đổi mới Thể chế chính trị để đảm bảo ỔN ĐỊNH đất nước bắt đầu từ ngay trong Đại hội 

lần này: 

 

 1. Dựa trên lý luận của CN Mác – Lê (vừa qua đã là cơ sở của quan điểm “kiên trì” 

trong Đảng). Xin nói rất nôm na vắn tắt vào ngay bản chất vấn đề: 

 

- Mọi nước đều phải trải qua giai đoạn phát triển TBCN,; Và các nước TB tiên tiến nhất sẽ 

tiến lên CNXH trước tiên; 

- CNXH chỉ chiến thắng CNTB khi năng suất lao động của CNXH cao hơn năng suất LĐ 

của CNTB; 

- Các nước XHCN chậm phát triển chỉ có thể bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN nếu được 

các nước XHCN phát triển tiên tiến giúp đỡ. 

 

 Như vậy rất hiển nhiên, theo chính ngay CN Mác – Lê thì trong điều kiện thực tế VN và 

quốc tế hiện nay, Việt nam (với năng suất lao động còn thấp loại nhất thế giới, sau đó lại không 

còn phe XHCN giúp đỡ) nên VN không thể bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN để tiến ngay lên 
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văn minh hiện đại được. Vả lại, nên nhớ, CNTB chính là thành quả đấu tranh phát triển vô 

cùng gian khổ của cả Loài người, nên CNTB chính là sản phẩm của tất cả Nhân loại, chứ 

không phải của riêng cá nhân hay một nhóm người nào; hiện nay các nước TB văn minh đang 

từng bước trở thành lực lượng nòng cốt và là chỗ dựa quan trọng chủ lực cho các nước 

nhược tiểu trên toàn thế giới giải quyết các khó khăn của họ. (Nên hiện nay toàn thế giới 

chậm tiến, ai cũng muốn đến các nước TBCN văn minh để tham quan học tập và làm ăn sinh 

sống).Vì vậy từ trong thâm tâm, chúng ta không thể chê bai, coi thường CNTB hiện đại, càng 

không thể cứ sai lầm coi CNTB là kẻ thù như trước đây. Đó chính là quan điểm duy vật về vạn 

vật biến đổi không ngừng và quan điểm văn minh hiện đại về đổi mới mà chính Đảng đang yêu 

cầu quán triệt. Còn CNCS thì sao? Đó là sản phẩm chỉ của một nhóm người rất nhiệt tình sốt 

sắng, nhưng còn rất nhiều khiếm khuyết trong biện pháp triển khai, và đến nay tất cả toàn 

Đảng (từ Tổng BT) và toàn Dân ta (từ Chủ tịch nước), kể cả ông bạn láng giềng “4 tốt”cũng 

chẳng hiểu CNXH là thế nào, bởi hiện nay chẳng ở đâu trên thế giới đã có CNXH để chúng 

ta, một nước đi sau, có thể tới đó để tham quan học tập? Một vô lý khác nữa rất rõ là: Trong 

khi các nước TB giầu có tiên tiến nhất trên thế giới (đã có đầy đủ 4 yếu tố chính: Thể chế chính 

trị dân chủ đa nguyên; Nhà nước pháp quyền tam quyền phân lập; Thị trường tự do có quản lý 

điều tiết; Xã hội dân sự lành mạnh) mà vẫn chưa đủ chín muồi để tiến lên xây dựng “CNXH”, 

còn nước ta (theo mọi thống kê chính thức của thế giới) là một nước nghèo, chậm phát triển, 

chưa tạo dựng nổi được 4 yếu tố cơ bản của CNTB, mà lại cứ cố tình “kiên trì” xây dựng CNXH 

bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Quả tình, vì vị nể, kính trọng một dân tộc anh hùng trong đấu 

tranh vì độc lập tự do trước đây, nên thế giới văn minh cũng tế nhị, vui vẻ thông cảm cho cái sự 

“ảo tưởng” mơ mộng tốt đẹp của chúng ta, và vì để tập trung cùng hướng tới mục đích rộng lớn 

hơn.Điều lạc hậu ngộ nhận đó làm hại chính nước ta, nên thế giới có người đã nói mỉa mai rằng, 

“Việt Nam không muốn phát triển”.Vì vậy mới có sự ví von nôm na cho dễ hiểu rằng: “Kiên trì” 

định hướng tiến lên Tiến sỹ (CNXH đích thực) là rất đúng, song hiện nay còn đang học cấp 2 

(Tiền TBCN), thì hãy yên tâm phấn đấu hoàn thành chương trình cấp III (TBCN văn minh như 

phương Tây) trước đã.Chính vì vậy hầu hết phe nhóm “kiên trì” bây giờ cũng đã thực sự 

nhận ra sự nhầm lẫn ảo tưởng nói trên. Vả lại, nếu họ mà chấp nhận “thua” cả Loài người 

thì cũng không có gì là đáng xấu hổ! 

 

 2.Dựa trên quan điểm chỉ “Đổi mới kinh tế”là đủ: 

 Thực tế thứ nhất, Cách mạng nước ta đã bị động lẫn lộn, đốt cháy giai đoạn, làm 

chồng lấn Cách mạng dân tộc dân chủ đa nguyên (do lãnh tụ Hồ Chí Minh khởi xướng) với 

cách mạng XHCN độc đảng toàn trị (bị ép từ LX và TQ, chính thức vội vàng từ Đ/C Lê 

Duẩn), đã làm cho cách mạng và xã hội Việt Nam sau thời chiến tranh đã trở thành một mớ hỗn 

tạp, sai lầm. Thực tế thứ hai: Hậu quả sự lẫn lộn hỗn tạp đốt cháy giai đoạn đó đã dẫn đến 

khủng hoảng kinh tế xã hội đe dọa sụp đổ nên bắt buộc Đảng ta đã phải Đổi mới kinh tế theo 

Nghị quyết Đại hội VI (Đ/C Trường Chinh quyết định táo bạo). Nhưng tại sao VN đổi mới mãi 

mà không thành công, thậm chí còn dẫn đến suy thoái mất ổn định chính trị xã hội hơn 

nữa, kinh tế hiện nay đang bị nguy cơ đứng sau cả Căm pu chia? Bởi vì chúng ta đã không 

muốn Đổi mới toàn diện. Nói khác đi: Việt Nam đã quay lại ngồi vào cái “ghế” phát triển 

“Tiền tư bản chủ nghĩa” từ sau NQ TƯ 6 nhưng vẫn giữ sự lãnh đạo độc quyền toàn trị mất 

dân chủ của một đảng, là Đảng CSVN, tức lại ngồi luôn cả cái “ghế” XHCN. . Có nghĩa 

chúng ta đã tự tạo ra trạng thái mâu thuẫn đầu Ngô, mình Sở, hay nói theo cách nói của Bác 

Hồ: Ngồi cùng lúc trên 2 cái ghế  tất sẽ bị ngã. Bởi vì:  
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 Độc quyền đảng trị một mình nắm chặt cả 4 yếu tố then chốt của TBCN để làm theo 

ý mình, không cho ai được cạnh tranh, phản biện, không có cơ chế độc lập kiểm soát, 

không coi trọng mục tiêu (dân giầu, nước mạnh), chỉ chăm chú kiên trì biện pháp lạc hậu 

(chuyên chính vô sản lệch về bảo vệ quyền lợi ích kỷ của cá nhân và của các nhóm lợi ích!), 

(mà ngay hôm nay đây, chứng cớ mất dân chủ đang thể hiện rất rành rành: Bộ Chính trị đã chỉ 

đạo soạn đường lối chủ trương phát triển đất nước và cơ cấu nhân sự lãnh đạo cách mạng giai 

đoạn sắp tới, mà còn quy định không cho ngay các đại biểu đại hội của mình không được phát 

biểu ngoài dự thảo và không được đề cử, ứng cử ngay tại đại hội các cấp), nên do đó, sự độc 

đoán rất vô tình mấy chục năm vừa qua đã tạo ra hàng vạn ông “vua” lớn nhỏ, không chỉ 

là nguyên nhân GốC đã làm hư hỏng, thui chột trí tuệ một bộ phận khá lớn hệ thống lãnh 

đạo của  Đảng và Chính quyền, mà còn lây lan, làm tồi tệ suy thoái trầm trọng cả nền văn 

hiến vốn rất tốt đẹp của đất nước, và làm nước ta ngày càng tụt hậu so với các nước ngay 

trong khu vực như thế giới và chính Đảng ta đã từng thừa nhận. Năng suất lao động của VN 

vấn là loại thấp trên thế giới, vậy cớ sao chỉ riêng “năng suất lao động” trong lĩnh vực chính 

trị - quản lý đất nước thì lại tự cho mình là cao hơn trình độ (năng suất lao động chính trị) của 

các nước TB văn minh ? Thật là nực cười ! 

 

 Xin các Đ/C cho biết, có đúng là trong nước ta đã và đang diễn ra các nghịch lý như trên 

hay không ? Thế giới tiến lên như vũ bão, còn ta ‘Kiên trì” (Kiên là cương quyết, quả cảm; Trì là 

ngồi, giữ nguyên). Vậy tại sao trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, lần này chúng ta lại vẫn cứ 

“kiên trì” thể chế cũ ? Vì ai, và vì cái gì ? 

 

 Tất cả những sai phạm nhiều lần đó làm chúng ta không chỉ đã bỏ qua nhiều thời cơ 

vàng để có thể đưa đất nước ta vốn anh hùng quả cảm vươn lên ngang tầm với 5 Con Rồng 

Châu Á, mà còn bị suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng, thụt lùi trong xếp hạng kinh tế, bị thế 

giới phê phán, lên án nặng nề về nhân quyền. 

 

 Tuy nhiên thực chất Đảng ta đã nhận ra rằng, Việt Nam cần Đổi mới hoàn toàn tư duy, 

cần tự đặt nước ta đúng vị trí trên thang bậc tiến hóa chung của cả Loài người, tức là cần 

thừa nhận thực tế VN chưa đủ các điều kiện (năng suất lao động và trình độ văn hóa xã hội, 

thiếu 4 yếu tố cơ bản) để tiến lên xây dựng CNXH đích thực theo đúng lý luận của CN Mác – 

Lê, mà mới đang đủ điều kiện để tiếp tục xây dựng phát triển đồng bộ, nghiêm chỉnh có 

chất lượng một nước TBCN văn minh mang tên “Việt nam Dân chủ Cộng hòa” mạnh giầu 
, Sau đó, Đảng ta, vì không hề hèn yếu kém cỏi, sẽ tự do dân chủ bình đẳng cùng 1, 2 đảng phái 

giầu trí tuệ khác nữa thi đua cạnh tranh nhau để được nhân dân VN lựa chọn trao cho quyền lãnh 

đạo Đất nước theo nhiệm kỳ để tiến tiếp lên văn minh hiện đại. Đó chính là cốt lõi tư tưởng Hồ 

Chí Minh mà đảng ta vẫn luôn nhấn mạnh là phải học tập. 

--- 

Vậy Trở ngại bao trùm hiện nay của chúng ta không phải là còn chưa sáng tỏ về mặt 

lý luận triết học nữa, mà sự cản trở đang nằm ngay trong khả năng hoàn thành sự thay đổi 

sao cho vẫn giữ được HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH, BẢO VỆ ĐƯỢC CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC, 

ĐẢNG TA VẪN LÀM CHỦ ĐƯỢC TÌNH HÌNH? 

 

  

 Trở ngại chính về mặt thực tiễn: 1/ Đối nội:Vì cả nước ta đã đi vào con đường nhầm 

lẫn mấy chục năm, nên phần tốt đẹp truyền thống của đất nước ta, của con người VN ta đã bị 
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động phai lạt. Nhận thức sai, tư duy quán tính trì trệ của Đảng ta, của xã hội ta, và thực tế rất rối 

rắm phức tạp hiện nay của đất nước và khu vực . . . chính là sức cản lớn nhất của Đổi mới toàn 

diện. Nên nhiệm vụ hàng đầu số một bây giờ là phải giải quyết về nhận thức cho đứng vai trò 

của thể chế chính trị, như ở trên đã phân tích. Cần nhận thức rõ: Đổi mới toàn diện thông qua 

xây dựng 4 yếu tố cơ bản, trong đó quan trọng nhất là Cương lĩnh, Hiến pháp, luật pháp, 

cơ chế và các quy định cụ thể (chứ không chỉ kêu gọi huấn thị suông hoặc ra các loại nghị 

quyết độc quyền đảng trị rất tùy tiện như lâu nay vẫn làm). Đổi mới phải thực lòng trong nội 

bộ. Nếu cương lĩnh đảng, hiến pháp, luật pháp và cơ chế đúng đắn, tiến bộ thì rất tự nhiên bộ 

máy đảng và nhà nước sẽ bớt cồng kềnh, đảng và chính phủ sẽ phát hiện, chọn lựa được cán bộ 

lãnh đạo các cấp có tài năng trình độ hơn, nhà nước sẽ không phải dùng rất nhiều biện pháp 

phụ trợ đàn áp rất phức tạp tốn kém mất lòng dân để giữ ỔN ĐỊNH bề ngoài thông qua 

kiểm tra, kiểm soát, nắm dư luận (vì các chi bộ cơ sở và các đoàn thể quần chúng hiện nay đã trở 

nên bất lực, thậm chí vì họ cũng “diễn biến hòa bình” nên họ cũng trở thành đối tượng bị phái 

“Kiên trì” kiểm soát (!) . .Để giữ gìn anh ninh trật tự và động viên tinh thần, tập hợp được lực 

lượng phát triển đất nước không thể chỉ chú trọng ôn lại lịch sử cách mạng, chống lại “lực lượng 

thù địch” sai lầm và quá nhiều tốn kém như hiện nay, mà cần tập trung Đổi mới kìp thời toàn 

diện Thể chế để được vào và theo được TPP, huy động đảng và nhân dân phát triển mạnh văn 

hóa lành mạnh, kinh tế thị trường có điều tiết và kiểm soát, làm tốt đẹp xã hội và khôi phục đạo 

đức làm Người. Khi đó hoạt động kinh tế xã hội sẽ hiệu quả hơn lên rất nhanh, đất nước sẽ giầu 

có, lương bổng cho viên chức đủ cao để không còn cần liều mạng tham nhũng tiêu cực tràn lan 

như hiện nay, và nạn mua bán biên chế, chức vụ, chuyển chỗ, tranh chức tranh quyền làm bộ 

máy đảng - chính quyền chồng chéo xộc sệch, công kềnh và hư hỏng v. v. . .cũng sẽ sớm được 

loại trừ. 

Khi xã hội đã trở về trạng thái bình thường như mọi nước văn minh bình thường thì nhân 

dân ta vốn rất thông minh dũng cảm (vẫn được nói vui là Do Thái phương Đông) sẽ tự họ, dẫn 

đầu là giới nhân sĩ trí thức và doanh nhân, sẽ biết học tập các nước mà vươn lên văn minh hiện 

đại. Các nhà doanh nghiệp sẽ hoàn toàn tập trung vào cạnh tranh tài năng trí tuệ công khai, 

không cần mưu mô chui luồn chạy chọt đầu tư tiền của sức lực vào hệ thống các quan tham 

nhũng tiêu cực như hiện nay nữa.Từ đó việc giữ được sự ỔN ĐỊNH xã hội để TIẾN LÊN - đuổi 

theo 5 con Rồng và các nước văn minh phương Tây –  chắc chắn sẽ thực hiện được. Và do đó 

chính lãnh đạo Đảng ta, các quan chức Chính phủ chúng ta cũng mới chắc chắn sẽ được sống 

yên ổn tiếp tục làm việc cho đến khi về an dưỡng hạnh phúc tuổi già. 2/ Đối ngoại: Rõ ràng hiện 

nay tất cả các nước đều ủng hộ Việt Nam ta, ta chỉ còn lo một mình Trung Quốc chống phá, vì 

họ không muốn ta ổn định tiến lên trước họ, bởi vì như vậy họ sẽ khó thực hiện sớm được ý đồ 

tổng quát Đại bá của họ. Nếu toàn dân không hoang mang chia rẽ như hiện nay, mà đoàn kết 

đồng tâm vì mục tiêu dân giầu nước mạnh, thì TQ sẽ không dám liều mạng xâm lược VN. 

Trở ngại chính về mặt triển khai cụ thể hiện nay là chúng ta chỉ có nhiều chuyên gia 

“xây dựng CNXH” dở dở ương ương, chưa có đủ chuyên gia thật giỏi, chuyên về phát triển 

TBCN và tình báo quốc tế, nhất là ta lại muốn tham gia TPP, thì chúng ta phải thực sự cầu thị, 

một mặt phải nghiêm chỉnh thực tâm học tập lý luận và tổ chức triển khai CNTB ở những nước 

TB tiên tiến, mặt khác chúng ta nên mời những chuyên gia giỏi ở những nước TB tiên tiến sang 

giúp đỡ cố vấn cho nước ta (điều rất tiếc là trước đây khi chúng ta còn U MÊ, choáng ngợp vì 

chiến thắng, bỏ qua tấm thịnh tình của ông Lý Quang Diệu. Nay xin gợi ý nhỏ: Những chuyên 

gia XHDC Bắc Âu, Israen, Singapore . .lãnh đạo tầm quốc tế như ông Tony Blaire, Bill Clinton 

.v v., và tầm chuyên ngành như ông Bill Gette . . .là rất đáng quý; Trước đây chính ông Bill 

Gette đã định sang giúp ta, nhưng bấy giờ cũng đã phải thất vọng ra về như ông Lý Quang 
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Diệu). (Ngược lại, chúng ta cũng có thể gửi tới giúp các nước đã đến đỉnh cao nhất của CNTB 

những chuyên gia hiểu nghiêm chỉnh về lý luận XHCN đích thực, nhưng lại có thực tiến thất bại 

trong xây dựng cụ thể; nắm được phần đúng đắn của CN Mác, nhưng ở nước ta chưa có điều 

kiện triển khai, để sang tư vấn cho các nước TBCN đã ở đỉnh cao, giúp họ tránh sai lầm khi tiến 

lên CNXH như chúng ta đã mắc phải, ví dụ như Đ/C Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn). 

 

 Một số gợi ý cụ thể để cùng bàn: 

1. Trên thực tế Đảng ta đã có đổi mới về chính trị, như đã chấp nhận “đa nguyên” ở trong Đảng, 

thậm chí ngay trong Bộ Chính trị; đã để mọi công dân được công khai thẳng thắn nêu ý kiến, 

Đảng ta đã bắt tay thực lòng với ASEAN,Mỹ, Nhật . .  đó chính là đã bắt đầu có Đổi mới thẻ 

chế chính trị về thực chất. Nhưng rất nhiều vấn đề phát triển yêu cầu Đảng ta phải đổi mới cả 

về hình thức trên văn bản nhà nước nữa. Ví dụ: Nếu Đảng ta vẫn giữ cái tên là Đảng CSVN, nhà 

nước vẫn mang tên CHXHCN VN thì bản thân điều đó tạo cảm giác trong đảng và trong nhân 

dân là “vẫn còn chần trừ hy vọng” hay sao ?, dẫn đến tiếp tục tư duy Đổi mới nửa vời; đối với 

thế giới sẽ tạo ra sự mơ hồ lầm lẫn và nghi hoặc trong hợp tác với nước ta, chẳng hạn họ vấn 

sợ VN sẽ “qua cầu rút ván” như TQ đối với Nga trước đây và Hoa Kỳ vừa qua. . .Mặt khác ta 

đang rất muốn tham gia TPP, vậy thì làm sao dưới chế độ độc quyền lãnh đạo chặt chẽ của Đảng 

CSVN hiện nay lại có thể thỏa mãn những yêu cầu của một nền kinh tế năng động sáng tạo kiểu 

TPP (hoàn tòan TBCN hiện đại)? Cho nên, nếu vừa rồi Đảng đã cho mở “Diến đàn Kinh tế VN 

2015” do Bộ KH và ĐT chủ trì, thì nay Đảng cũng nên cho mở thêm các “Diến đàn chính trị 

VN 2015”, và 2016, cho toàn dân được dân chủ công khai bàn bạc chính trị với Đảng, dưới 

sự chủ trì của những tổ chức nhân dân Đổi mới tiến bộ. 

 

2.  Công khai minh bạch và giải trình là chìa khóa của ổn định, dân chủ, bình đẳng và văn 

minh của TBCN phương Tây. Bí mật, dấu diếm không cho nhân dân biết, chỉ bàn trong 

nội bộ mọi chuyện . . . chính là không Tin Dân, tạo khe hở lớn nhất của CNXH mô hình 

Stalin, tạo ra suy thoái đạo đức và kìm hãm phát triển. Chính vì lẽ đó mà các Đảng CS ở các 

nước phương Tây tuy vấn tự do tồn tại, nhưng không phát triển và giành thắng lợi được. 

Bí mật, tức không công khai dân chủ, chính là nguyên nhân lớn nhất đã giúp tạo ra mọi thủ đoạn 

tranh dành quyền lực hãm hại nhau, triệt tiêu mọi sáng kiến trí tuệ, và tạo ra nguyên nhân tốt 

nhất cho kẻ địch mưu cao kế sâu hơn chúng ta trà trộn lồng vào và bịa đặt bóp méo sự thật nhằm 

phá hoại và thống trị chúng ta.Vì vậy dứt khoát là chúng ta phải thực hiện Công khai Dân 

chủ thật sự dù giai đoạn đầu có thể làm một số người bị thiệt thòi. Cần dân chủ với mọi lớp 

người, nhất là giới nhân sĩ trí thức. Lãnh đạo không giám tiêp súc cới mở, hội thảo trực tiếp với 

giới trí thức chính là vì lãnh đạo chưa thực sự cầu thị, chưa dũng cảm. Cho nên lãnh đạo cần có 

cố vấn TBCN lão luyện trợ giúp là vì vậy… 

- Về đối ngoại: Là một nước nhỏ, chưa đủ mạnh, nên suốt từ năm 1945 đến nay, thực tế buộc 

VN đã phải RÂT KHÉO LÉO trèo chống để tồn tại độc lập giữa các thế lực hùng mạnh trên thế 

giới để HÒA BÌNH và PHÁT TRIỂN. Trên thực tế không ai cho không ai, nhất là những người 

đã có tiếng là tham lam, độc ác. Vì vậy, cho đến nay, Nhân dân ta, Đảng ta cố gắng coi chuyện 

hợp tác viện trợ cũ là nên ghi nhận, nhưng vì bên nào cũng đã thu được thắng lợi tương xứng 

với đóng góp của mình, vì vậy việc biết ơn cần có giới hạn. Vấn đề là bây giờ nên sử lý BÀI 

TOÁN TÔNG THỂ quốc tế thế nào cho tối ưu? Xin nói ngắn gọn nhất: 

 

- Trên bình diện tiến hóa văn minh của thế giới hiện đại, trên thực tế sức mạnh và uy 

tín quốc tế, và nhất là trên biểu hiện hành động cụ thể ngay hiện nay của Hoa Kỳ và 
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Trung Quốc đối với nước ta, thì chúng ta nên “liên minh thực sự” với nước nào thì 

có lợi hơn cho tương lai Dân tộc? Chỉ xét trên hai yếu tố: Dân tộc và Thể chế . . thì 

hiện nay nước Mỹ rõ ràng được Thế giới tin theo nhiều nhất.  

- Hiện nay, như kết quả điều tra thế giới thì có tới trên 70% người VN cảm tình với Hoa 

Kỳ. Vì vậy, chắc chắn có thể đến 90% người Việt Nam chúng ta đồng tình Đổi mới thể 

chế chính trị! Khi đó có thể gần tới 100% người VN sẽ đồng ý liên minh, hợp tác chiến 

lược với nước Mỹ. 

- Từ đó VN không thể sợ mất ÔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ , trái lại khi đã đi đúng quy luật, 

xã hội sẽ trở lại đoàn kết, YÊN ỔN SẠCH SẼ, đất nước sẽ MẠNH MẼ TIẾN LÊN, và vị 

thế lãnh đạo của Đảng sẽ được nâng cao hơn trước ! Chỉ cần xem xét thêm: 

- Điều cần thận trọng thứ nhất là thái độ của Đảng và Nhân dân đối với tài sản tham 

nhũng trước đây của cán bộ đảng viên, và đối với hiện trạng lạc hậu, mắc mứu tệ nạn sai lầm 

rắc rối khác ĐÃ XẨY RA của Đất nước (Ví dụ: Đụng độ trong thu hồi đất cho các DA (điều 

chỉnh lại đường lối công hữu = vô chủ); Thái độ đúng đối với các DA nước ngoài, đặc biệt là 

các DA lớn đã chót giao cho TQ; Chủ động mở mang sản xuất nông nghiệp vùng sâu vùng 

xa kết hợp giải quyết công ăn việc làm; Phương hướng tiết kiệm mạnh chi tiêu ngân sách, 

trong đó thu gọn biên chế hành chính Đảng và Chính phủ; Vấn đề nghề cá Biển Đông v.v . . 

Đây cũng chính là các vấn đề thiết thân Đại hội Đảng cần bàn về chủ trương lớn. Như tôi đã 

nói: Tất cả chúng ta, dù nặng hay nhẹ, đều là nạn nhân của sai lầm của các Thể chế chính trị 

cũ (khởi đầu là CN Thực dân, CN đế quốc, phát xít, CNCS và CN bành chướng xâm lược). 

Do đó Đảng và Nhân dân rất nên có thái độ khoan dung, kêu gọi “tư bản đỏ” cung tiến một 

phần để xây dựng đất nước, và từ nay sống nghiêm túc hơn theo Thể chế mới, Đảng và 

Chính phủ không nên để cho họ thiệt thòi không đáng có. Còn những vấn đề khác, dù khó 

khăn mấy, nếu “Đầu suôi, thì Đuôi sẽ lọt”.  

- Điều cần thận trọng thứ hai là thái độ của chúng ta đối với phản ứng của Trung Quốc. 

Hầu hết các Đ/C Bộ Chính trị chắc đã được biết, còn tôi được biết rằng, thủa xưa, khi ta 

sang TQ đàm phán về viện trợ, thì sau những cái bắt tay hữu hảo, là sự “mặc cả” rất 

sòng phẳng chặt chẽ từ phía TQ. Không hữu nghị như công bố công khai và như nhân 

dân tưởng tượng bấy lâu nay đâu ! ! ! (Chính vì không công khai minh bạch, và chính là 

do cần giữ quan hệ tốt với nước bạn (vì mục tiêu cao cả lâu dài hơn của nước ta), nên 

Đảng CSVN ta buộc phải ngậm đắng nuốt cay mà bí mật, mà các sự kiện liên quan từ 

cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là một thí dụ điển hình). Nhưng vì bài toán 

tổng thể toàn cục lâu dài của TQ, chứ không phải chỉ vì VN chịu “nghe theo”,“cúi luồn”, 

hay “bán nước” như nhiều người hiểu nhầm, mà vừa qua TQ dám hung hăng hoặc phải 

đấu dịu với Thế giới. 

- Nên nhớ: Đổi mới của Gooc Ba Chốp thất bại, bởi vì: Môi trường trong nước rất không 

thuận lợi, không được tập dượt Đổi mới. Cộng với thù địch trên thế giới đã đẩy thêm cho 

LX tan rã luôn. Còn Đổi mới của VN hiện nay đã khác hẳn: Nhân dân đã được tập 

dượt đổi mới và đang chờ đợi làm tiếp. (Vừa qua, bởi vì nhân dân đã mất lòng tin, nên 

người dân trở nên chán nản cũng bắt chước các quan tham, và sau đó rất nhiều người còn 

tham lam tồi tệ phá phách vô đạo đức hơn). Nhưng nếu Đảng cương quyết nghiêm chỉnh 

trở lại, thì Nhân dân lại quay trở lại đoàn kết chung quanh Đảng ngay. Hai là Môi 

trường thế giới, với bài toán tổng thể toàn cầu, chưa bao giờ thuận lợi cho VN như 

hôm nay, bởi rất nhiều nước ủng hộ giai đoạn Đổi mới toàn diện của VN, đặc biệt là 

Hoa Kỳ, ĐNÁ, Nhật Bản, Úc, Ấn độ, EU, Nam Hàn . . .kể cả các bạn chiến hữu Nga và 

Đông Âu từ xa xưa.  



 

60 

 

--- 

 Vậy Hãy “làm bừng tỉnh” tạo phấn khởi 

 

 Vẫn biết: Tất cả những sự kiện lịch sử và thành công vĩ đại trên đất nước ta kéo dài suốt 

từ năm 1945 đến năm 1975 được toàn thế giới ghi nhận và hoan hỷ là dưới sự lãnh đạo của 

Chính phủ VNDCCH và của Đảng Lao Động VN, theo tư tưởng của Hồ Chí Minh.  

 Tuy nhiên, Sau mấy chục năm bị buộc phải độc đảng toàn trị ở một nước từ phong 

kiến thoát thai, nên tệ quan liêu, cửa quyền, độc đoán, tham nhũng, tiêu cực đã quá ăn sâu vào 

nếp nghĩ và nếp sông từ trong Đảng lan tỏa ra toàn dân, vì vậy chúng ta không thể Đổi mới 

âm thầm, lặng lẽ, mà cần tạo ra một BƯỚC NGOẶT CÔNG KHAI sẽ gây ấn tượng mạnh 

“làm bừng tỉnh” tạo phấn khởi toàn Đảng, toàn Dân, nhằm cương quyết dứt điểm TỪ BỎ 

NẾP TƯ DUY BÁ QUYỀN CŨ của Đảng và Chính quyền từ Trung ương đến tận mọi Chi 

bộ. Và đấy chính là một đòi hỏi cấp thiết vì Đảng, để toàn Dân, toàn Đảng tin và quốc tế văn 

minh, trước hết là ASEAN, cũng tin, mà Đất nước vẫn dưới sự chủ trì đổi mới của Đảng ta, 

đó chính mới là điều kiện để ỔN ĐỊNH chính trị xã hội , để  ỔN ĐỊNH phát triển và bảo vệ 

thành công đất nước.  

    

  Đại hội Đảng XII chính là thời cơ để cho Đảng “làm bừng tỉnh” và tạo phấn khởi 

cho toàn Đảng và toàn Dân đổi mới toàn diện đất nước. 

  

  

  Tóm lại: 

  Tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt trong Nam hay ngoài Bắc, trong nước, hay 

ngoài nước, đều là nạn nhân xấu số của những thế lực tham lam, tàn bạo, độc ác trên thế giới gần 

một thế kỷ qua. Chúng ta hãy bỏ qua quá khứ đau thương để cùng tham gia vào quá trình khôi 

phục, phát triển và bảo vệ đất nước thông qua 3 nội dung chủ yếu sau đây:  

 1.Mục tiêu của VN hiện nay là hoàn thành việc xây dựng nước VN Dân chủ Cộng 

hòa theo tư tưởng đường lối của chính VN. Đây chính là một “Mục tiêu vừa tầm với” của 

VN trong điều kiện trong nước và thế giới hiện nay. Từ thực tế đó cần đưa Đảng CSVN trở về là 

Đảng Lao động VN. 

 

 2. Ngoài các đối tác chiến lược khác, bắt buộc chúng ta phải hợp tác toàn diện và 

chiến lược có hiệu quả thiết thực với Hoa Kỳ, tham gia vào TPP. Để hợp tác có hiệu quả 

thật sự với Hoa Kỳ, tránh phải thua thiệt lớn khi tham gia tổ chức TPP này, bắt buộc chúng 

ta phải cùng cơ chế, thể chế quản lý đất nước và phương thức giao dịch (cùng hội cùng 

thuyền, ngồi cùng một thứ ghế) với họ. (Chúng ta vẫn hợp tác phát triển hữu nghị với nhân 

dân Trung Quốc, nhưng không thể bắt chước kiểu làm của Đảng CS Trung Quốc, bởi hoàn 

cảnh điều kiện và mục tiêu của họ khác với của nước ta)  

  
 3.Tham khảo tối đa kiến nghị đề xuất rất sâu sắc và đầy đủ của Ông Nguyễn Mạnh 

Can (nguyên Phó ban tổ chức TƯ Đảng CSVN) vừa gửi Bộ Chính trị, của các Lão thành 

cách mạng khác, của các Tập thể nhân sĩ trí thức, các Viện SENA, VIDS và Diễn đàn Lý 

luận Phát triển.  

 

Thực hiện 3 kiến nghị trên đây cũng chính là vì sự tồn tại vững mạnh của một 

Đảng đã có nhiều công lao với Đất nước trước kia.  
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Mong Đ/C Nguyễn Phú Trọng có đủ minh triết và dũng cảm tạo bước ngoặt hoàn 

thành Đổi mới toàn diện trong Đại hội Đảng XII để trở thành một nhân vật lịch sử như Đ/C 

Trường Chinh trước đây đã làm. 

--- 

 

 Trên thế giới, Chủ nghĩa Mác – Lê hiện nay đã chịu đứng sang một bên một cách hòa 

bình. Việt Nam ta hãy tập trung trên nền tảng tư tường đường lối Hồ Chí Minh, giữ vững Ổn 

định, Đoàn kết và Sáng tạo, Hòa giải và Yêu thương đề dẹp bỏ ”những cái cũ kỹ hư hỏng”, tạo 

dựng “những cái mới mẻ tốt tươi” và bảo vệ nó, cả trong nước lẫn trên trường quốc tế, để xây 

dựng một Đất nước VN hòa bình hạnh phúc văn minh. Có thể nói, chiến tranh kéo dài trên đất 

Việt Nam suốt mấy chục năm qua là biểu hiện của một trong nhiều sự “U MÊ” lầm lẫn trong 

quá khứ của toàn Nhân loại, thì nay,hầu hết các nước văn minh trên thế giới đang đoàn kết và 

ủng hộ Việt Nam thì lại là một trong những biểu tượng “THỨC TỈNH” sáng suốt của toàn thế 

giới thế kỷ XXI này.   

Điều quan trọng tột đỉnh hiện nay là trí tuệ và văn hóa LÀM NGƯỜI, là tấm lòng nhân đạo 

của VN và bầu bạn thế giới.  

Chúng ta nên nhớ Hégel (và chính Anghen đã nhắc lại) khi bàn về “biện chứng của sự 

phát triển” đã báo trước: “Mỗi bước tiến mới sẽ tất yếu biểu hiện ra như là một sự xúc phạm tới 

cái thiêng liêng (CNCS), là một sự nổi loạn chống lại trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được 

tập quán thần thánh hoá(CNXH)”. Việt Nam và Hoa Kỳ đang giúp nhau – và giúp cả thế giới – 

“bừng tỉnh” để nhận ra: “Trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được tập quán cũ thần thánh hoá!” 

từ đó sẽ hòa bình, ổn định cùng nhau tìm ra những cái “mới mẻ tốt tươi”. 

Điều rõ nhất làm chúng ta vui mừng tin tưởng là: Gần một nửa thế giới nhầm lẫn, nay đã 

và đang “thức tỉnh”. Điều còn đặc biệt hơn: Chắc chắn Việt Nam – một đất nước điển hình trong 

thế giới chậm phát triển đã anh dũng đấu tranh giành độc lập, tự do, tiến bộ, và Hoa Kỳ - một đất 

nước đi tiên phong xây dựng nền văn minh Nhân loại, là 2 nước đang chung tay góp sức dẫn đầu 

sự “thức tỉnh” và đang hiệp lực vươn lên CÙNG CÁC NƯỚC TIẾN BỘ đưa thế giới hướng tới 

hòa bình, ổn định và văn minh hơn. Đúng như Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngẫm Kiểu Việt 

Nam: 

“Trời còn để có hôm nay 

Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” 

 

 Đại hội Đảng lần thứ XII chính là thời điểm duy nhất còn lại để Đ/C Nguyễn Phú 

Trọng và các Đ/C TƯ noi theo Đ/C Trường Chinh thực hiện tiếp và hoàn thành công cuộc đổi 

mới Thể chế chính trị nhằm kết thúc thắng lợi hoàn toàn nhiệm vụ Cách mạng tháng 8 “Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa” mà Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khởi xướng, tạo đà cho Đất nước tiến 

bước tiếp theo. Đảng ta không thể bỏ lỡ Thời cơ vàng một lần nữa! 

                                                          Hà Nội, ngày 16 háng 9 

năm 205 

                      Tư duy 

Tập thể 
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         Bài 3:       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2015. 

 

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị 

 

Kính thưa các Đồng chí!  

 

Đất nước ta, Đảng ta đang đứng trước Cơ hội Lớn chưa từng có. Cơ hội này không tự 

nhiên đến, mà do nhiều yếu tố mang lại, trong đó trước hết là quá trình phấn đấu không ngừng 

nghỉ của dân tộc ta và Đảng lãnh đạo từ năm 1930 đến nay. Chính vì thế, chúng ta có sứ mệnh 

phải bằng mọi cách biến Cơ hội Lớn thành Hiện thực Lớn, đưa đất nước thoát vòng lạc hậu, tiến 

cùng Thế giới. 

 

Để góp phần thực hiện sứ mệnh lớn lao này xin trình bày 9 việc cần chú ý khi  

soạn thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII: 

 

1. Thực sự Đổi mới Tư duy bằng việc không vay mượn các tư tưởng ngoại lai, 

mà xác định tư tưởng Hồ Chí Minh với cốt lõi là Dân chủ, Đoàn kết, Sáng tạo làm kim chỉ nam 

cho việc Đổi mới đất nước và Đổi mới Đảng lãnh đạo.  

 

2. Lấy Xây dựng, Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu cao nhất của Đảng, cũng 

như là cơ sở xây dựng quan hệ bình đẳng với Mỹ, Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. 

 

3. Để tạo điều kiện Đổi mới đất nước, cũng như Đổi mới Đảng, cần đổi tên Nước, đổi tên Đảng 

như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm. 

 

4. Vì đất nước ta, Đảng ta cần sớm có một Tổng Bí thư xứng đáng là cánh chim đầu đàn, bất kể 

đó là người miền Nam, miền Trung hay miền Bắc, người lớn tuổi hay còn trẻ..., cho nên cần có 

tiêu chí mới để chọn lãnh đạo thay cho tiêu chí cũ đã lỗi thời, cũng như cần thống nhất chức 

danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước.  

 

5. Để tránh biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ của thế giới, nhất là của Trung Quốc, cần 

thay chủ trương “đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” bằng “đưa nước ta 

thành Quốc gia Văn hóa, có nền Kinh tế Tiên tiến”. 

 

6. Xác định việc “Xây dựng Môi trường Văn hóa” (như Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

9/6/2014 của Hội nghị TW 9, khóa XI), là giải pháp cốt lõi đưa Việt Nam thoát vòng lạc hậu, 

tiến cùng thế giới , với 5 nguồn động lực mới là tinh thần Yêu nước, Thượng tôn Dân chủ, Đoàn 

kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế, Thúc đẩy Sáng tạo.  
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7. Chú trọng cả “Chống Lãng phí” và “Chống Tham nhũng”. “Lãng phí” đã và đang là căn bệnh 

xã hội nguy hiểm trong đó điển hình là lãng phí các nguồn lực do sự chồng chéo giữa hai hệ 

thống Đảng và Chính phủ. 

 

8. Áp dụng tinh hoa nhân loại như Kinh tế Thị trường thực sự, tôn trọng và xây dựng cơ chế độc 

lập giữa Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp, trong đó đặc biệt chú trọng tính độc lập của Tư pháp. 

 

9. Sớm xây dựng Lý luận mới bắt nguồn từ niềm tin “Đoàn kết sẽ Thành công”  

và “Niềm tin chiến lược”, thay thế cho Lý luận cũ bắt nguồn từ niềm tin “Đấu tranh giai cấp là 

động lực phát triển xã hội”.  

 

Kính thưa các Đồng chí! 

 

Thực tiễn 40 năm qua chỉ rõ, việc xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, vay mượn tư tưởng và các 

nguồn lực bên ngoài đã không tạo ra được động lực mới, mà chỉ dẫn đất nước đến nguy cơ 

khủng hoảng toàn diện, từ niềm tin đến môi trường, kinh tế, xã hội. 

 

Trong 40 năm qua chúng ta đã nỗ lực hết sức để vá víu, “sửa lại” tình trạng này, song càng cố 

gắng khoảng cách giữa Việt Nam với các nước càng xa vời. Thực tiễn cho thấy, chỉ Thay cũ, 

Đổi mới tức Đổi mới thực sự mới có thể thoát được suy sụp.Không ít ý kiến và dư luận cho rằng, 

việc biên soạn Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII vẫn đi theo vết xe đổ, tức là vẫn giữ nguyên, 

chỉ tìm cách “Sửa lại” cái cũ. Nếu quả như thế thì hết sức nguy hiểm cho đất nước ta, cho Đảng 

ta. Trên cơ sở dứt khoát coi Đảng ta là “Đảng Việt Nam” như Bác Hồ từng nói 70 năm trước, tức 

là chỉ “đại diện cho quyền lợi dân tộc”, quyền lợi Tổ quốc, xin các đồng chí cho phép: 

 

1. Thành lập Bộ phận thứ 2 để biên soạn các Dự thảo văn kiện trình Đại hội theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Tùy nhu cầu, bộ phận này sẽ hoạt động độc lập hoặc phối hợp với bộ phận đã có. Như 

vậy là mỗi văn kiện ít nhất sẽ có hai bộ để nhân dân góp ý và để Đại hội XII chọn một. 

 

2. Nòng cốt Bộ phận thứ 2 là những trí thức có tâm, có tài ở trong Đảng và ngoài Đảng, ở trong 

nước và ngoài nước. Bộ phận này không chỉ soạn thảo mà còn theo dõi việc thực hiện Chủ 

trương, Chiến lược để đề xuất giải pháp, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  

 

3. Tôi xin nhận trách nhiệm là một trong những người trực tiếp chọn lựa cán bộ và tham gia phụ 

trách bộ phận này.  

 

Xin gửi các Đồng chí lời chào Quyết tâm Đổi mới đất nước và Quyết tâm Đổi mới Đảng. Kính 

chúc các Đồng chí và Gia đình nhiều Sức khỏe, An lành, Thành công  

                     Nguyễn Mạnh Can 

 

 Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, 

 Ủy viên chuyên trách Tiểu ban Tổng kết Công tác  

 Xây dựng Đảng do Bộ Chính trị Khóa VII thành lập.  

Đt: 0913514162; Email: manhcan28@yahoo.com; 
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  ( 3 ) : 
Full text of Pope Francis' speech to US Congress 

Pope takes his case for action on the death penalty, climate change and immigration to 

US Congress in historic speech. 

24 Sep 2015 15:55 GMT | Politics, Religion, United States 

 
Francis said the world should not be fearful of foreigners, because "most of us were once 

foreigners." [EPA] 

Please find below the full text of Pope Francis’ address to the Joint Session of the United 

States Congress: 

Mr. Vice-President, 

Mr. Speaker, 

Honourable Members of Congress, 

Dear Friends, 

I am most grateful for your invitation to address this Joint Session of Congress in “the 

land of the free and the home of the brave”. I would like to think that the reason for this is 

that I too am a son of this great continent, from which we have all received so much and 

toward which we share a common responsibility. 

Each son or daughter of a given country has a mission, a personal and social 

responsibility. Your own responsibility as members of Congress is to enable this country, 

by your legislative activity, to grow as a nation. You are the face of its people, their 

representatives. You are called to defend and preserve the dignity of your fellow citizens 

in the tireless and demanding pursuit of the common good, for this is the chief aim of all 

politics. 

A political society endures when it seeks, as a vocation, to satisfy common needs by 

stimulating the growth of all its members, especially those in situations of greater 

vulnerability or risk. Legislative activity is always based on care for the people. To this 

you have been invited, called and convened by those who elected you. 

http://www.aljazeera.com/topics/categories/politics.html
http://www.aljazeera.com/topics/subjects/religion.html
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Yours is a work which makes me reflect in two ways on the figure of Moses. On the one 

hand, the patriarch and lawgiver of the people of Israel symbolises the need of peoples to 

keep alive their sense of unity by means of just legislation. On the other, the figure of 

Moses leads us directly to God and thus to the transcendent dignity of the human being. 

Moses provides us with a good synthesis of your work: you are asked to protect, by 

means of the law, the image and likeness fashioned by God on every human face. 

Today I would like not only to address you, but through you the entire people of the 

United States. Here, together with their representatives, I would like to take this 

opportunity to dialogue with the many thousands of men and women who strive each day 

to do an honest day’s work, to bring home their daily bread, to save money and –one step 

at a time – to build a better life for their families. 

These are men and women who are not concerned simply with paying their taxes, but in 

their own quiet way sustain the life of society. They generate solidarity by their actions, 

and they create organisations which offer a helping hand to those most in need. 

I would also like to enter into dialogue with the many elderly persons who are a 

storehouse of wisdom forged by experience, and who seek in many ways, especially 

through volunteer work, to share their stories and their insights. I know that many of 

them are retired, but still active; they keep working to build up this land. 

I also want to dialogue with all those young people who are working to realise their great 

and noble aspirations, who are not led astray by facile proposals, and who face difficult 

situations, often as a result of immaturity on the part of many adults. I wish to dialogue 

with all of you, and I would like to do so through the historical memory of your people. 

Personal tribute to great Americans 

My visit takes place at a time when men and women of good will are marking the 

anniversaries of several great Americans. The complexities of history and the reality of 

human weakness notwithstanding, these men and women, for all their many differences 

and limitations, were able by hard work and self-sacrifice – some at the cost of their lives 

– to build a better future. 

They shaped fundamental values which will endure forever in the spirit of the American 

people. A people with this spirit can live through many crises, tensions and conflicts, 

while always finding the resources to move forward, and to do so with dignity. These 

men and women offer us a way of seeing and interpreting reality. In honouring their 

memory, we are inspired, even amid conflicts, and in the here and now of each day, to 

draw upon our deepest cultural reserves. 

I would like to mention four of these Americans: Abraham Lincoln, Martin Luther King, 

Dorothy Day and Thomas Merton. 
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This year marks the one hundred and fiftieth anniversary of the assassination of 

President Abraham Lincoln, the guardian of liberty, who laboured tirelessly that “this 

nation, under God, [might] have a new birth of freedom”. Building a future of freedom 

requires love of the common good and cooperation in a spirit of subsidiarity and 

solidarity. 

All of us are quite aware of, and deeply worried by, the disturbing social and political 

situation of the world today. Our world is increasingly a place of violent conflict, hatred 

and brutal atrocities, committed even in the name of God and of religion. We know that 

no religion is immune from forms of individual delusion or ideological extremism. 

This means that we must be especially attentive to every type of fundamentalism, 

whether religious or of any other kind. A delicate balance is required to combat violence 

perpetrated in the name of a religion, an ideology or an economic system, while also 

safeguarding religious freedom, intellectual freedom and individual freedoms. 

But there is another temptation which we must especially guard against: the simplistic 

reductionism which sees only good or evil; or, if you will, the righteous and sinners. The 

contemporary world, with its open wounds which affect so many of our brothers and 

sisters, demands that we confront every form of polarization which would divide it into 

these two camps. We know that in the attempt to be freed of the enemy without, we 

can be tempted to feed the enemy within. To imitate the hatred and violence of tyrants 

and murderers is the best way to take their place. That is something which you, as a 

people, reject. 

Our response must instead be one of hope and healing, of peace and justice. We are 

asked to summon the courage and the intelligence to resolve today’s many geopolitical 

and economic crises. Even in the developed world, the effects of unjust structures and 

actions are all too apparent. 

Our efforts must aim at restoring hope, righting wrongs, maintaining commitments, 

and thus promoting the well-being of individuals and of peoples. We must move 

forward together, as one, in a renewed spirit of fraternity and solidarity, 

cooperating generously for the common good. 

The challenges facing us today call for a renewal of that spirit of cooperation, which 

has accomplished so much good throughout the history of the United States. The 

complexity, the gravity and the urgency of these challenges demand that we pool our 

resources and talents, and resolve to support one another, with respect for our 

differences and our convictions of conscience. 

'Voice of faith' 

In this land, the various religious denominations have greatly contributed to 

building and strengthening society. It is important that today, as in the past, the 

voice of faith continue to be heard, for it is a voice of fraternity and love, which tries 
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to bring out the best in each person and in each society. Such cooperation is a 

powerful resource in the battle to eliminate new global forms of slavery, born of 

grave injustices which can be overcome only through new policies and new forms of 

social consensus. 

Here I think of the political history of the United States, where democracy is deeply 

rooted in the mind of the American people. All political activity must serve and promote 

the good of the human person and be based on respect for his or her dignity. “We hold 

these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed 

by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty 

and the pursuit of happiness” (Declaration of Independence, 4 July 1776). 

If politics must truly be at the service of the human person, it follows that it cannot be a 

slave to the economy and finance. Politics is, instead, an expression of our compelling 

need to live as one, in order to build as one the greatest common good: that of a 

community which sacrifices particular interests in order to share, in justice and peace, its 

goods, its interests, its social life. I do not underestimate the difficulty that this involves, 

but I encourage you in this effort. 

Here too I think of the march which Martin Luther King led from Selma to 

Montgomery 50 years ago as part of the campaign to fulfill his “dream” of full civil and 

political rights for African Americans. That dream continues to inspire us all. 

I am happy that America continues to be, for many, a land of “dreams”. Dreams which 

lead to action, to participation, to commitment. Dreams which awaken what is deepest 

and truest in the life of a people. 

In recent centuries, millions of people came to this land to pursue their dream of building 

a future in freedom. We, the people of this continent, are not fearful of foreigners, 

because most of us were once foreigners. I say this to you as the son of immigrants, 

knowing that so many of you are also descended from immigrants. Tragically, the rights 

of those who were here long before us were not always respected. For those peoples and 

their nations, from the heart of American democracy, I wish to reaffirm my highest 

esteem and appreciation. Those first contacts were often turbulent and violent, but it is 

difficult to judge the past by the criteria of the present. 

Nonetheless, when the stranger in our midst appeals to us, we must not repeat the sins 

and the errors of the past. We must resolve now to live as nobly and as justly as possible, 

as we educate new generations not to turn their back on our “neighbors” and everything 

around us. Building a nation calls us to recognise that we must constantly relate to others, 

rejecting a mindset of hostility in order to adopt one of reciprocal subsidiarity, in a 

constant effort to do our best. I am confident that we can do this. 

Refugee crisis 
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Our world is facing a refugee crisis of a magnitude not seen since the Second World War. 

This presents us with great challenges and many hard decisions. On this continent, too, 

thousands of persons are led to travel north in search of a better life for themselves and 

for their loved ones, in search of greater opportunities. Is this not what we want for our 

own children? 

We must not be taken aback by their numbers, but rather view them as persons, seeing 

their faces and listening to their stories, trying to respond as best we can to their situation. 

To respond in a way which is always humane, just and fraternal. We need to avoid a 

common temptation nowadays: to discard whatever proves troublesome. Let us 

remember the Golden Rule: “Do unto others as you would have them do unto you” (Mt 

7:12). 

This Rule points us in a clear direction. Let us treat others with the same passion and 

compassion with which we want to be treated. Let us seek for others the same 

possibilities which we seek for ourselves. Let us help others to grow, as we would like to 

be helped ourselves. In a word, if we want security, let us give security; if we want life, 

let us give life; if we want opportunities, let us provide opportunities. The yardstick we 

use for others will be the yardstick which time will use for us. The Golden Rule also 

reminds us of our responsibility to protect and defend human life at every stage of its 

development. 

This conviction has led me, from the beginning of my ministry, to advocate at different 

levels for the global abolition of the death penalty. I am convinced that this way is the 

best, since every life is sacred, every human person is endowed with an inalienable 

dignity, and society can only benefit from the rehabilitation of those convicted of crimes. 

Recently my brother bishops here in the United States renewed their call for the abolition 

of the death penalty. Not only do I support them, but I also offer encouragement to all 

those who are convinced that a just and necessary punishment must never exclude the 

dimension of hope and the goal of rehabilitation. 

In these times when social concerns are so important, I cannot fail to mention the Servant 

of God Dorothy Day, who founded the Catholic Worker Movement. Her social activism, 

her passion for justice and for the cause of the oppressed, were inspired by the Gospel, 

her faith, and the example of the saints. 

How much progress has been made in this area in so many parts of the world! How much 

has been done in these first years of the third millennium to raise people out of extreme 

poverty! I know that you share my conviction that much more still needs to be done, and 

that in times of crisis and economic hardship a spirit of global solidarity must not be lost. 

At the same time I would encourage you to keep in mind all those people around us who 

are trapped in a cycle of poverty. They too need to be given hope. The fight against 

poverty and hunger must be fought constantly and on many fronts, especially in its 

causes. I know that many Americans today, as in the past, are working to deal with this 

problem. 
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It goes without saying that part of this great effort is the creation and distribution of 

wealth. The right use of natural resources, the proper application of technology and the 

harnessing of the spirit of enterprise are essential elements of an economy which seeks to 

be modern, inclusive and sustainable. “Business is a noble vocation, directed to 

producing wealth and improving the world. It can be a fruitful source of prosperity for the 

area in which it operates, especially if it sees the creation of jobs as an essential part of its 

service to the common good” (Laudato Si’, 129). 

This common good also includes the earth, a central theme of the encyclical which I 

recently wrote in order to “enter into dialogue with all people about our common home” 

(ibid., 3). “We need a conversation which includes everyone, since the environmental 

challenge we are undergoing, and its human roots, concern and affect us all” (ibid., 14). 

In Laudato Si’, I call for a courageous and responsible effort to “redirect our steps” (ibid., 

61), and to avert the most serious effects of the environmental deterioration caused by 

human activity. I am convinced that we can make a difference, I'm sure and I have no 

doubt that the United States – and this Congress – have an important role to play. Now is 

the time for courageous actions and strategies, aimed at implementing a “culture of 

care” (ibid., 231) and “an integrated approach to combating poverty, restoring 

dignity to the excluded, and at the same time protecting nature” (ibid., 139). “We 

have the freedom needed to limit and direct technology” (ibid., 112); “to devise 

intelligent ways of… developing and limiting our power” (ibid., 78); and to put 

technology “at the service of another type of progress, one which is healthier, more 

human, more social, more integral” (ibid., 112). In this regard, I am confident that 

America’s outstanding academic and research institutions can make a vital 

contribution in the years ahead. 

A century ago, at the beginning of the Great War, which Pope Benedict XV termed a 

“pointless slaughter”, another notable American was born: the Cistercian monk Thomas 

Merton. He remains a source of spiritual inspiration and a guide for many people. In his 

autobiography he wrote: “I came into the world. Free by nature, in the image of God, 

I was nevertheless the prisoner of my own violence and my own selfishness, in the 

image of the world into which I was born. That world was the picture of Hell, full of 

men like myself, loving God, and yet hating him; born to love him, living instead in 

fear of hopeless self-contradictory hungers”. Merton was above all a man of prayer, a 

thinker who challenged the certitudes of his time and opened new horizons for souls and 

for the Church. He was also a man of dialogue, a promoter of peace between peoples 

and religions. 

From this perspective of dialogue, I would like to recognize the efforts made in recent 

months to help overcome historic differences linked to painful episodes of the past. It is 

my duty to build bridges and to help all men and women, in any way possible, to do the 

same. When countries which have been at odds resume the path of dialogue – a dialogue 

which may have been interrupted for the most legitimate of reasons – new opportunities 

open up for all. 
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This has required, and requires, courage and daring, which is not the same as 

irresponsibility. A good political leader is one who, with the interests of all in mind, 

seizes the moment in a spirit of openness and pragmatism. A good political leader always 

opts to initiate processes rather than possessing spaces (cf. Evangelii Gaudium, 222-223). 

Dialogue and peace 

Being at the service of dialogue and peace also means being truly determined to minimise 

and, in the long term, to end the many armed conflicts throughout our world. Here we 

have to ask ourselves: Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict 

untold suffering on individuals and society? Sadly, the answer, as we all know, is simply 

for money: money that is drenched in blood, often innocent blood. In the face of this 

shameful and culpable silence, it is our duty to confront the problem and to stop the arms 

trade. 

Three sons and a daughter of this land, four individuals and four dreams: Lincoln, liberty; 

Martin Luther King, liberty in plurality and non-exclusion; Dorothy Day, social justice 

and the rights of persons; and Thomas Merton, the capacity for dialogue and openness to 

God. 

Four representatives of the American people. 

I will end my visit to your country in Philadelphia, where I will take part in the World 

Meeting of Families. It is my wish that throughout my visit the family should be a 

recurrent theme. How essential the family has been to the building of this country! And 

how worthy it remains of our support and encouragement! Yet I cannot hide my concern 

for the family, which is threatened, perhaps as never before, from within and without. 

Fundamental relationships are being called into question, as is the very basis of marriage 

and the family. I can only reiterate the importance and, above all, the richness and the 

beauty of family life. 

In particular, I would like to call attention to those family members who are the most 

vulnerable, the young. For many of them, a future filled with countless possibilities 

beckons, yet so many others seem disoriented and aimless, trapped in a hopeless maze of 

violence, abuse and despair. Their problems are our problems. We cannot avoid them. 

We need to face them together, to talk about them and to seek effective solutions rather 

than getting bogged down in discussions. At the risk of oversimplifying, we might say 

that we live in a culture which pressures young people not to start a family, because they 

lack possibilities for the future. Yet this same culture presents others with so many 

options that they too are dissuaded from starting a family. 

A nation can be considered great when it defends liberty as Lincoln did, when it fosters a 

culture which enables people to “dream” of full rights for all their brothers and sisters, as 

Martin Luther King sought to do; when it strives for justice and the cause of the 

oppressed, as Dorothy Day did by her tireless work, the fruit of a faith which becomes 

dialogue and sows peace in the contemplative style of Thomas Merton. 
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In these remarks I have sought to present some of the richness of your cultural heritage, 

of the spirit of the American people. It is my desire that this spirit continue to develop 

and grow, so that as many young people as possible can inherit and dwell in a land which 

has inspired so many people to dream. 

God bless America! 

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( 4 ) :   Phung Trong Kiet <kietbxl@hotmail.com> 
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Bài đọc suy gẫm: Người Tàu thôn tính Việt Nam “Chỉ Là Vấn Đề Thời Gian”. Câu nói 

của ông cố vấn Ngô Đình Nhu là một viễn kiến chính trị sâu sắc. Blog 16 mời quý bạn 

đọc theo dõi bài viết “Quan điểm của ông Ngô Đình Nhu và hiểm họa xâm lăng của 

Trung cộng” qua bài viết của Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu, người có quá trình 30 năm giảng 

dạy và nghiên cứu về các vấn đề chính trị Việt Nam tại một số các viện đại học, các viện 

nghiên cứu, các bảo tàng viện và thư viện tại Việt Nam, Úc, Hoa Kỳ và Âu châu… Hình 

ảnh chỉ là minh họa. 

    

  

 

Khi hay tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, Cố Tổng Thống Tưởng Giới Thạch 

của Trung Hoa Dân Quốc, đã nhận xét:  

Người Mỹ có trách nhiệm nặng nề trong việc vụ ám sát xấu xa này. Trung Hoa Dân 

Quốc mất đi một đồng chí tâm đầu ý hợp… Tôi khâm phục ông Diệm, ông xứng đáng 

là một lãnh tụ lớn của Á Châu, Việt Nam có lẽ phải mất đến 100 năm nữa mới tìm 

được một lãnh tụ cao quí như vậy.[1].  

Nhưng khi đọc xong tác phẩm Chính Đề Việt Nam của ông Ngô Đình Nhu[2], tôi nghĩ 

cần phải thêm vào lời nhận xét đó, Việt Nam có lẽ phải mất đến 100 năm hay nhiều 

hơn nữa mới tìm được một nhà lãnh đạo có viễn kiến chính trị sâu sắc như ông Nhu..  

Thực vậy, đối với cá nhân người viết, sau hơn 30 năm giảng dạy và nghiên cứu về các 

vấn đề chính trị Việt Nam tại một số các viện đại học, các viện nghiên cứu, các bảo tàng 

viện và thư viện tại Việt Nam, Úc, Hoa Kỳ và Âu châu.. người viết được các đồng nghiệp 

và các chuyên gia quốc tế về Việt Nam đã dành cho một chút cảm tình và nễ trọng về kiến 

thức chuyên môn và sự khổ công đọc sách. Tuy nhiên, với tất cả sự thận trọng  

cần thiết của một người nghiên cứu lịch sử, người viết phải thành thật công nhận rằng, 

trong tất cả những sách nghiên cứu mà người viết đã có dịp đọc trong hơn 30 năm qua vì 

sở thích hay vì nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu đòi buộc phải đọc bằng Việt, Pháp và 

Anh ngữ, chưa có một tác phẩm nào, thể hiện một sự tổng hợp bao quát và rất giá trị về 

các vấn đề chính trị thế giới trong hơn 200 năm qua, để rồi sau đó đưa ra những viễn 

kiến chính trị vô cùng sâu sắc để làm Kim Chỉ Nam Phát Triển cho Việt Nam cũng như 

các Quốc Gia Chậm Tiến trên thế giới, như tác phẩm này của ông Nhu. Có lẽ phải nói 

đây là một đóng góp quí báu vào kho tàng tư tưởng chính trị thế giới. Và giả dụ rằng, 

nếu có thể sống thêm 100 năm nữa để đọc sách, người viết nghĩ rằng không thể nào có 

được một óc tổng hợp bao quát, đứng đắn và một viễn kiến chính trị sâu sắc thần kỳ 

như tác giả của quyển Chinh Đề Việt Nam.  

Vì tác phẩm nguyên bản bằng Pháp ngữ, và người viết tin rằng dịch giả đã rất xuất sắc 

trong khi chuyễn ngữ, vì ấn bản Việt ngữ đã diễn tả một cách hết sức lưu loát những khía 

cạnh sâu sắc và phức tạp của các vấn đề. Tuy nhiên, những người đã quen tiếp cận với 

lối hành văn của ông Nhu qua các diễn văn mà Ông đã soạn thảo cho Tổng Thống Diệm 

trong suốt 9 năm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa,[3] chắc chắn sẽ thấy rằng cách hành văn 

trau chuốt, chính xác, nghiêm túc, sắc bén và chặt chẻ của ông Nhu mà bản dịch không 

thể nào thể hiện được.  

Tuy nhiên, người viết muốn độc giả trực tiếp tiếp cận, một phần nào, với cách luận giải 

và trình bày độc đáo của ông Nhu về các vấn đề chính trị Việt Nam và quốc tế, nên người 

viết đã quyết định trích nguyên văn những phần trong Chính Đề Việt Nam liên quan dến 

chủ đề của bài viết này. Và người viết sẽ hạn chế tối đa phần đưa ra những diễn giải và 
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nhận xét riêng tư của mình.  

Về nội dung tác phẩm, có lẽ phần cuốn hút được sự ngưỡng mộ nhất của người viết là, 

trước đây gần nữa thế kỷ, ông Nhu đã nhận xét Liên Sô sẽ tự giải thể để làm hòa với Tây 

Phương và Trung Cộng sẽ thất bại trong việc sử dụng chủ nghĩa Cộng Sản để phát triển 

kinh tế, cũng như Âu Châu sẽ tập hợp lạii với nhau trong một khối thống nhất như Khối 

Liên Hiệp Âu Châu ngày nay. Nhưng điều hấp dẫn hơn nữa, ông Nhu đã không đưa ra 

những lời tiên đoán như một người thầy bói hay một chiêm tinh gia, trái lại, ông đã đưa 

ra những phán đoán của mình, sau khi đã phân tích và tổng hợp các dữ kiện lich sử và 

các biến cố chính trị thế giới, một cách khoa học, khách quan và vô tư. Chính vì vậy, 

người viết nghĩ rằng tập sách này sẽ có một mãnh lực vô cùng hấp dẫn đối với các nhà 

lãnh đạo Việt Nam và các quốc gia chậm tiến Á Phi, nếu họ thực sự mong muốn xây 

dựng và phát triển đất nước, theo một đường lối khoa hoc, thực tiển và hợp lý nhất.  

Ví tác phẩm bao quát nhiều vấn đề lớn lao liên quan đến kinh nghiệm phát triển kinh tế 

của Nhật Bản, Liên sô, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.. và cả trường hợp của Trung Cộng nữa. 

Đó là những đề tài quá lớn cho bài viết này. Do đó, người viết nghĩ rằng, vấn đề thời sự 

nóng bỏng nhất hiện nay là vấn đề Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, các hải 

đảo Hoàng Sa & Trường Sa cùng vùng Cao Nguyên Trung Phần. Chúng ta thử tìm xem, 

gần 50 năm trước đây, ông Nhu đã tiên đoán hiểm họa này ra sao, đã kiểm điểm lại 

chinh sách ngoại giao sai lầm của chúng ta như thế nào và phương sách nào phải theo 

đuổi để chống lại Trung Cộng, để chúng ta có thể thấy được kiến thức uyên bác của một 

chính trị gia và cũng là một học giả lỗi lạc của thời đại chúng ta . 

 

Sự Thiển Cận Của Nhà Cầm quyền Hà Nội.  
Sự xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam có tính cách trường kỳ, nhưng những nhà 

lãnh đạo Hà Nội vì thiển cận và vì quyền lợi hẹp hòi của Đảng Cộng Sản và cũng có thể 

vì quyền lợi cá nhân ích kỷ của những vị lãnh đạo, đã không ý thức hiểm họa xâm lăng 

khiếp hãi đó của Trung Quốc, họ đã xem nhẹ quyền lợi của quốc gia, dân tộc, đã liên kết 

với Trung Cộng và Liên Sô, đánh mất đi cơ hội ngàn năm một thuở, là khai thác những 

mâu thuẫn giữa hai khối Tây Phương và Liên Sô sau Thế Chiến Thứ Hai, để khôi phục 

độc lập và nhận viện trợ của cả hai khối để phát triển dân tộc…như Ấn Độ. Trái lại, việc 

cam tâm làm chư hầu cho Trung Cộng và Liên Sô đã đưa Việt Nam vào cuộc chiến tranh 

với Tây Phương một cách vô nghĩa và phi lý, và đã đem lai một hậu quả vô cùng khủng 

khiếp cho cả dân tộc, đó là sự hủy diệt toàn bộ sinh lực của quốc gia, cả về phương diện 

tinh thần lẫn vật chất và sinh mang của người Việt, trong suốt hơn 30 năm… Nhưng còn 

tệ hại hơn nữa, là sự nhận viện trợ đó từ Trung Cộng đã là tiền đề để rước họa xâm lăng 

từ phương Bắc vào Việt Nam ngày nay.  

Từ những năm đầu của thập niên 1960, ông Nhu đã nhìn thấu suốt được hiểm họa xâm 

lăng truyền kiếp đó như sau:  

Trong lịch sử bang giao, giữa chúng ta và Trung Hoa, các biến cố xảy ra đều do hai tâm 

lý đối chọi nhau. Từ năm 972, sau khi đã nhìn nhận độc lập của Việt Nam rồi, lúc nào 

Trung Hoa cũng nghĩ rằng đã mất một phần lãnh thổ quốc gia, và lúc nào cũng khai thác 

mọi cơ hội đưa đến, để thâu hồi phần đất mà Trung Hoa xem như là của họ. Bên kia, Việt 

Nam lúc nào cũng nỗ lực mang xương máu ra để bảo vệ nền độc lập của mình. Tất cả các 

sự kiện, xảy ra giữa hai quốc gia, đều do sự khác nhau của hai quan niệm trên.  

Ngay năm 981, nghĩa là vừa ba năm sau khi đã nhìn nhận độc lập của Việt Nam, Tống 

triều thừa lúc nội chính Việt Nam có biến, vì Đinh Tiên Hoàng vừa mất, và sự kế vị 
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không giải quyết được, gởi sang Việt Nam hai đạo quân, do đường thuỷ và đường bộ, để 

đặt lại nền thống trị của Trung Hoa.  

Ý cố định của Trung Hoa là đặt lại nền thống trị và không lúc nào Trung Hoa thỏa mãn 

với sự thần phục và triều cống của chúng ta. Ngay những lúc mà quân đội chúng ta hùng 

cường nhất, và chiến thắng quân đội Trung Hoa, thì các nhà lãnh đạo của Việt Nam cũng 

khôn ngoan, tìm cách thỏa thuận với Trung Hoa và tự đặt mình vào chế độ thuộc quốc. 

Nhưng, điều mà Trung Hoa muốn không phải là Việt Nam chỉ thần phục và triều cống. 

Trung Hoa, suốt gần một ngàn năm lịch sử, lúc nào cũng muốn lấy lại mảnh đất mà 

Trung Hoa coi như bị tạm mất.  

Trong 900 năm, từ năm 939 đến năm 1840, khi Tây phương tấn công vào xã hội Đông Á 

làm cho những mâu thuẫn, nội bộ của xã hội này, tạm ngưng hoạt động, Trung Hoa đã 

bảy lần toan chiếm lại nước Việt Nam. Hai lần do nhà Tống chủ trương, ba lần nhà 

Nguyên, một lần nhà Minh và một lần nhà Thanh. Một hành động liên tục như vậy, nhất 

định có nghĩa là tất cả các triều đại Trung Hoa đều theo đuổi một chính sách, đặt lại nền 

thống trị trên lãnh thổ Việt Nam. Chính sách này do một điều kiện địa dư và kinh tế ấn 

định: lưu vực sông Hồng Hà là đướng thoát ra biển thiên nhiên của các tỉnh Tây Nam của 

Trung Hoa, và ngược lại cũng là con đường xâm nhập cho các đạo quân chinh phục vào 

nội địa Trung Hoa. Đã như vậy thì, ngay bây giờ, ý định của Trung Cộng vẫn là muốn 

thôn tính, nếu không phải hết nước Việt Nam, thì ít ra cũng Bắc phần. Cũng chỉ vì lý do 

này mà, năm 1883, Lý Hồng Chương, thừa lúc Tự Đức cầu viện để chống Pháp, đã, thay 

vì gởi quân sang giúp một nước cùng một văn hóa để chống ngoại xâm, và thay vì cứu 

viện một thuộc quốc mà Trung Hoa đáng lý ra có nhiệm vụ bảo vệ, lại thương thuyết một 

kế hoạch chia cắt Việt Nam với Pháp, Trung Hoa dành cho mình các phần đất gồm các 

vùng bao bọc lưu vực sông Hồng Hà để lấy đường ra biển. Và ngay Chính phủ Tưởng 

Giới Thạch năm 1945, dành phần giải giới quân đội Nhật Bản từ vĩ tuyến 16 trở lên phía 

Bắc[4], cũng vì lý do trên.  

Xem thế đủ biết rằng, đối với dân tộc chúng ta họa xâm lăng là một mối đe dọa thường 

xuyên. (tr. 166)  

Do đó, Trung Hoa của Mao Trạch Đông, cũng như Trung Hoa của các triều đại Nguyên, 

Tống, Minh, Thanh là một đe dọa truyền kiếp.  

 

Sùng Bái Chủ Nghĩa Cộng Sản là một Sai Lầm Nghiêm Trọng  

Trong khi Liên Sô và Trung Cộng xem chủ nghĩa Cộng Sản như là phương tiện tranh đấu 

để qui tụ các nước nhược tiểu Á Phi vào đồng minh với họ, chống lại sự bao vây của Tây 

Phương nhằm giúp họ phát triển kinh tế của đất nước họ, thì Cộng Sản Việt Nam sùng 

bái chủ nghĩa Cộng Sản như là một chân lý để cải tạo xã hội và xây dựng đất nước. Chính 

vì sự thiếu sáng suốt của nhà cầm quyến Hà Nội đã khiến Việt Nam phải bị chia cắt làm 2 

miền vào năm 1954, mất đi cơ hội ngàn năm một thuở, để xây dựng đất nước và củng cố 

độc lập để chống ngoại xâm.  

 

Ông Nhu đã luận giải nan đề đó như sau:  
Nhưng chúng ta cũng còn nhớ rằng Nga Sô sở dĩ liên kết với các thuộc địa của Tây 

phương là bởi vì Nga Sô cần có đồng minh trong công cuộc chiến đấu trường kỳ và vĩ đại 

với Tây phương, mà mục đích trước hết và trên hết, là phát triển dân tộc Nga. Tính cách 

thiêng liêng giữa các đồng chí của lý tưởng cách mạng xã hội thế giới chỉ là một tín hiệu 

tập hợp qui tụ kẻ thù của Tây phương vào một mặt trận phục vụ một chiến lược tranh đấu 
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của dân tộc Nga. Ngày nay, mục đích phát triển của Nga đã đạt. Sự thay thế các giá trị 

tiêu chuẩn chiến lược và giai đoạn của Nga Sô bằng những giá trị tiêu chuẩn, di sản của 

văn minh nhân loại, như chúng ta đã thấy trong một đoạn trên, là một bằng cớ hùng biện 

nhất, soi sáng lập trường của Nga. Trung Cộng tố cáo Nga phản bội chủ nghĩa Các-Mác 

Lê-Nin vì những sự kiện trên. Trung Cộng lại muốn thay thế Nga, nhân danh chủ nghĩa 

Các-Mác Lê Nin hô hào qui tụ các nước kém mở mang, để phục vụ công cuộc phát triển 

cho dân tộc Trung Hoa. Ngày nào mục đích phát triển đã đạt, thì cuộc đồng minh mới 

này do Trung Cộng đề xướng cũng không còn hiệu lực đối với Trung Cộng, cũng như 

cuộc đồng minh trước đây do Nga đề xướng, ngày nay, không còn hiệu lực đối với Nga. 

Và mục đích cuối cùng của cuộc tranh đấu vẫn là mục đích dân tộc.  

Nhiều nhà lãnh đạo Á Đông mà quốc gia cũng đã bị Đế quốc thống trị, đã đủ sáng suốt để 

nhìn thấu thâm ý chiến lược của Nga Sô. Gandhi và Nehru, từ chối sự đồng minh với 

Cộng Sản vì lý do trên.(tr. 201)  

Chúng ta chưa có một tài liệu hay một triệu chứng nào chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo 

miền Bắc hiện nay đã nhận thức các điều kiện trên. Ngược lại, các thư lại chính trị của 

miền Bắc còn đang ca tụng như là những chân lý những giá trị tiêu chuẩn chiến lược và 

giai đoạn mà Nga Sô đã bỏ. Như thế thì có lẽ dân tộc chúng ta còn phải bất hạnh mục 

kích các nhà lãnh đạo miền Bắc của chúng ta tôn thờ như một chân lý, một lý thuyết mà 

Nga Sô và Trung Cộng chỉ dùng làm một phương tiện tranh đấu và Nga Sô bắt đầu sa 

thải khi mục đích phát triển đã đạt.  

Như thế thì, giả sử mà người Pháp có thật sự thi hành một chính sách trả thuộc địa, như 

người Anh, đối với Việt Nam, thì các nhà lãnh đạo miền Bắc cũng chưa chắc đã đưa 

chúng ta ra được ngoài vòng chi phối trực tiếp của hai khối để khai thác mâu thuẫn mà 

phát triển dân tộc.  

Trong hoàn cảnh mà cuộc tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương chi phối nặng nề hành 

động chính trị của các quốc gia nhỏ, lập trường Cộng Sản, lệ thuộc Trung Cộng, của các 

nhà lãnh đạo miền Bắc, đương nhiên gây phản ứng của Tây phương và sự phân chia lãnh 

thổ cũng không tránh được.  

Như vậy, tư cách Cộng Sản của các nhà lãnh đạo miền Bắc là một điều kiện thuận lợi 

giúp cho người Pháp thi hành những toan tính chính trị của họ ở Việt Nam. Và lập trường 

Cộng Sản lệ thuộc Nga Sô và Trung Cộng là một nguyên nhân của sự phân chia lãnh thổ 

Việt Nam, trong khung cảnh chính trị của thế giới, sau Đại chiến thứ hai, do sự tranh 

chấp giữa Nga Sô và Tây phương chi phối.  

Tóm lại nguyên nhân sâu xa của sự phân chia lãnh thổ Việt Nam ngày nay là chính sách 

thuộc địa của Pháp và lập trường Cộng Sản lệ thuộc Nga Sô và Trung Cộng của các nhà 

lãnh đạo miền Bắc.  

Trong thực tế, sự phân chia đã nảy mầm khi hai quốc gia Tây phương Anh và Mỹ, để dọn 

đường cho một giải pháp chấm dứt sự bế tắc của Pháp ở Việt Nam, nhìn nhận và bắt dầu 

viện trợ cho quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, viện trợ quân sự và kinh tế đều qua tay chính 

phủ Pháp. Và một phần lớn, đã được sử dụng trực tiếp hay gián tiếp trong công cuộc tái 

thiết nước Pháp đã bị chiến tranh tàn phá. Thời gian qua, xét kỹ thì thời kỳ này lại là thời 

kỳ mà những thủ đoạn chính trị của Pháp ở xứ này mang đến nhiều kết qảu nhất.  

Bên khối Cộng Sản, Nga và Trung Cộng cũng nhìn nhận Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam 

và cũng bắt đầu viện trợ.  

Từ đây, chiến cuộc Việt Nam, biến thành một chiến trường quân sự và địa phương của 

cuộc tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương. Những mâu thuẫn giữa Nga Sô và Tây 
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phương mà, đúng lý ra, phải được dùng để phát triển dân tộc, lại trở thành những khí giới 

gieo rắc sự chết cho toàn dân. Những yếu tố của một cơ hội phát triển đã biến thành 

những khí cụ của một tai họa.  

Đồng thời, điều này vô cùng quan trọng cho chúng ta, sự chi phối của Trung Hoa, và sau 

lưng sự chi phối, sự đe dọa xâm lăng của Trung Hoa, mà chúng ta đã biết là vô cùng nặng 

nề, một cách liên tục, cho chúng ta trong hơn tám trăm năm, tạm thời đình chỉ trong gần 

một thế kỷ Pháp thuộc, đã bắt đầu hoạt động trở lại dưới các hình thức viện trợ và cố vấn 

quân sự cho quân đội của Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam.  

Chúng ta thừa hiểu rằng sự phát triển của Tàu, là mục đích trước và trên hết trong mọi 

cuộc Đồng Minh hiện nay của các nhà lãnh đạo Trung Cộng, cũng như sự phát triển của 

Nga là mục đích trước và trên hết trong mọi cuộc Đồng Minh trước đây của các nhà lãnh 

đạo Nga. (tr. 202 -204).  

Nhưng Hà Nội còn phạm những lỗi lầm nghiệm trong hơn nữa, khi quyết định dụng võ 

lưc để thôn tính miền Nam, đã dẫn tới việc trực tiếp đụng độ quân sự với Hoa Kỳ, khiến 

miền Bắc đã khánh tận và kệt quệ trong cuộc chiến tranh chống Pháp càng lún sâu trong 

cảnh tượng hoàn toàn đỗ nát và hoang tàn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, mà ngày 

nay, qua hành động gần như van nài của Hà Nội để xin lập lại bang giao với Hoa Kỳ vào 

năm 1996, ai còn chút lương tri bình thường cũng thấy rằng cuộc chiến đó là hoàn toàn 

vô lý và xuẫn động, mà nguy hiểm hơn nữa là trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho Trung 

Cộng tự do xâm lăng Việt Nam, vì Mỹ đã không còn hiện diện ở miền Nam, để ngăn 

chặn sự bành trướng của Trung Cộng.  

Trong tác phẩm Chinh Đề Việt Nam, hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng ngày nay cũng 

đã được báo động cách đây gần 50 năm:  

Sự lệ thuộc nói trên và sự chia đôi lãnh thổ đã tạo hoàn cảnh cho sự chi phối và sự toan 

thống trị của nước Tàu đối với Việt Nam tái hiện dũng mãnh, sau gần một thế kỷ vắng 

mặt. Ký ức của những thời kỳ thống trị tàn khốc của Tàu đối với chúng ta còn ghi trong 

mỗi trang lịch sử của dân tộc và trong mỗi tế bào của thân thể chúng ta.  

Các nhà lãnh đạo miến Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt 

chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng 

những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của 

dân tộc.  

Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì 

hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng 

của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà 

Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề 

thời gian.  

Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát 

khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm một lối thoát cho các nhà lãnh 

đạo Cộng Sản Bắc Việt, khi họ ý thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nào 

họ vẫn tiếp tục thực hiện ý định xâm chiếm miền Nam thì họ vẫn còn chịu sự chi phối 

của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng, thay vì chính sách sống chung hòa 

bình của Nga Sô.  

Vì vậy cho nên, sự mất còn của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định 

sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn 

này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy trì lối 

thoát cho miền Bắc và cứu dân tộc khỏi ách trống trị một lần nữa. (tr.212). 
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Chính Sách Ngoại Giao  
Có lẽ, trong quá khứ, chúng ta quá sùng bái văn hóa Khổng Mạnh và quá lệ thuộc về 

chính trị đối với các Hoàng Đế Trung Quốc, nên chúng ta đã không xây dựng được một 

đường lối ngoại giao khoáng đạt như Nhật Bản để có thể cứu nguy cho đất nước, khi dân 

tộc bị nạn ngoại xâm. Ông Nhu đã kiểm điểm sự thất bại nặng nể của chính sách ngoại 

giao của các vua chúa ngày xưa qua những dòng dưới đây:  

Họa xâm lăng đe dọa dân tộc chúng ta đến nỗi, trong suốt một ngàn năm lịch sử từ ngày 

lập quốc, trở thành một ám ảnh cho tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta. Và do đó mà 

lịch sử ngoại giao của chúng ta lúc nào cũng bị chi phối bởi một tâm lý thuộc quốc.  

Hai lần Lý Thường Kiệt và Nguyễn Huệ tìm cách đả phá không khí lệ thuộc đó. Nhưng 

mặc dầu những chiến công lừng lẫy và tài ngoại giao rất khéo, hai nhà lãnh đạo trứ danh 

của dân tộc vẫn phải khuất phục trước thực tế.  

Tâm lý thuộc quốc đè nặng, chẳng những trên sự bang giao, giữa chúng ta và Trung Hoa, 

lại còn lan tràn sang lĩnh vực bang giao giữa chúng ta và các nước láng giềng. Nếu, đối 

với Trung Hoa, chúng ta là thuộc quốc, thì đối với các nước chung quanh, chúng ta lại 

muốn họ là thuộc quốc. Tâm lý đó làm cho sự bang giao, giữa chúng ta và các nước láng 

giềng, lúc nào cũng gay go. Đã đành rằng công cuộc Nam tiến của chúng ta, là một công 

trình mà dân tộc đã thực hiện được. Nhưng chúng ta còn thiếu tài liệu để cho các sử gia 

có thể xét đoán xem, nếu chính sách ngoại giao của chúng ta khoáng đạt hơn, tựa trên 

những nguyên tắc phong phú hơn thì, có lẽ sự bành trướng của chúng ta sẽ không một 

chiều như vậy. Ví dụ, một câu hỏi mà chúng ta không thể tránh được: chúng ta là một dân 

tộc ở sát bờ biển, nhưng sao nghệ thuật vượt biển của chúng ta không phát triển? Nếu 

chính sách ngoại giao của chúng ta phong phú hơn, và không bó hẹp vào một đường lối 

duy nhất, có lẽ sự bành trướng của dân tộc chúng ta, đã sớm phát ra nhiều ngõ, và sinh 

lực của chúng ta không phải chỉ dồn vào mỗi một công cuộc Nam tiến. Nước chúng ta ở 

vào giữa hai nền văn minh Trung Hoa và Ấn Độ. Với một chính sách ngoại giao khoáng 

đạt hơn, sự liên lạc quốc tế của chúng ta có lẽ đã rộng rãi hơn, và do đó, vị trí của chúng 

ta sẽ, đương nhiên, được củng cố bằng những biện pháp dồi dào và hữu hiệu hơn.  

Nhưng thực tế là vậy đó. Họa xâm lăng của Trung Hoa đè nặng vào đời sống của dân tộc 

chúng ta, đến nỗi, tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta đều bị ám ảnh bởi sự đe dọa đó. 

Và, để đối phó lại, họ chỉ có hai con đường, một là thần phục Trung Hoa, hai là mở rộng 

bờ cõi về phía Nam.  

Sở dĩ, khi bị Tây phương tấn công, mà các nhà lãnh đạo Triều Nguyễn của chúng ta lúc 

bấy giờ, không có đủ khả năng quan niệm một cuộc ngoại giao rộng rãi, để khai thác mâu 

thuẫn giữa các cường quốc Tây phương, là vì các nhà lãnh đạo của chúng ta không lúc 

nào vùng vẫy, đả phá nỗi không khí tâm lý thuộc quốc đã đời đời đè nặng lên lịch sử 

ngoại giao của chúng ta. Hành động ngoại giao duy nhất lúc bấy giờ là gởi sứ bộ sang cầu 

cứu với Trung Hoa. Chúng ta đã biết Trung Hoa đã hưởng ứng như thế nào lời kêu gọi 

của nhà Nguyễn. Nhưng Trung Hoa cũng đang bị đe dọa như chúng ta, nếu không có lẽ 

Trung Hoa đã lại thừa cơ hội mà đặt lại nền thống trị ở Việt Nam.  

Các sứ bộ của chúng ta gởi sang Pháp lại cũng với mục đích điều đình, thần phục với 

Pháp như chúng ta quen điều đình, thần phục với Trung Hoa, chớ không phải với mục 

đích đương nhiên phải có của một hành động ngoại giao, là khai thác các mâu thuẫn để 

mưu lợi cho mình.  

Vì thế cho nên, nếu chúng ta có cho rằng, công cuộc Nam tiến thành công là một kết quả 
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của chính sách ngoại giao một chiều như trên đã trình bày, thì cân nhắc kết quả đó với 

những sự thất bại mà cũng chính sách ngoại giao đó đã mang đến cho chúng ta trong một 

ngàn năm lịch sử, thì có lẽ những sự thất bại nặng hơn nhiều.  

Sự bành trướng của chúng ta đã thâu hẹp lại và chỉ theo có một chiều, bỏ hẳn cửa biển 

bao la đáng lý ra phải là cái cửa sống cho chúng ta.  

Nền ngoại giao của chúng ta ấu trĩ nên, lúc hữu sự, không đủ khả năng để bảo vệ chúng 

ta. Trong khi đó, đối với một quốc gia nhỏ lúc nào cũng bị họa xâm lăng đe dọa, thì ngoại 

giao là một trong các lợi khí sắc bén và hữu hiệu để bảo vệ độc lập và lãnh thổ.  

Trong chín trăm năm, từ ngày lập quốc, chúng ta đã bị ngoại xâm tám lần, bảy lần do 

Trung Hoa và một lần do Tây phương. Chúng ta đẩy lui được sáu lần, chỉ có lần thứ sáu 

nhà Minh đặt lại nền thống trị, trong hai mươi năm, và lần thứ tám đế quốc Pháp xâm 

chiếm toàn lãnh thổ và thống trị chúng ta trong hơn tám mươi năm.  

Vì vậy cho nên, chốngngoại xâm là một yếu tố quan trọng trong chính trị của Việt Nam. 

Chính trị cổ truyền, của các triều đại Việt Nam không được quan niệm rộng rãi nên, nếu 

có phân nửa kết quả đối với sự xâm lăng của Trung Hoa thì lại hướng chúng ta vào một 

chính sách chật hẹp về ngoại giao. Do đó tất cả sinh lực phát triển của dân tộc, thay vì mở 

cho chúng ta được nhiều đường sống, lại được dốc hết vào một cuộc chiến đấu tiêu hao 

chỉ để tranh giành đất dung thân. Một mặt khác, chính sách ngoại giao chật hẹp đã đưa 

chúng ta vào một thế cô lập cho nên lúc hữu sự, các nhà lãnh đạo của chúng ta không 

đương đầu nổi với sóng gió, và lưu lại nhiều hậu quả tai hại cho nhiều thế hệ.  

 

Chính sách chống ngoại xâm.  
Cái họa ngoại xâm đối với chúng ta hiển nhiên và liên tục như vậy. Vì sao những biện 

pháp cổ truyền, của các nhà lãnh đạo của chúng ta trước đây, thành công phân nửa, trong 

công cuộc chống ngoại xâm Trung Hoa, nhưng thất bại trong công cuộc chống ngoại xâm 

Tây phương?  

Trước hết, các biện pháp cổ truyền đã đặt vấn đề ngoại xâm của Trung Hoa là một vấn đề 

chỉ liên quan đến hai nước: Trung Hoa và Việt Nam. So sánh hai khối Trung Hoa và Việt 

Nam, và như thế, đương đầu phải là mục đích đương nhiên, thì chúng ta đã thất bại rồi. 

Những sự thần phục và triều cống chỉ là những biện pháp hoãn binh. Và vấn đề chống 

ngoại xâm chưa bao giờ được các triều đại Việt Nam đặt thành một chính sách đương 

nhiên và nguyên tắc, đối với một nước nhỏ, như nước chúng ta. Vì thế cho nên, những 

biện pháp cần được áp dụng, như biện pháp ngoại giao, đã không hề được sử dụng khi 

Tây phương xâm chiếm nước ta.  

Lý do thứ hai, là công cuộc chống ngoại xâm chỉ được chuẩn bị trên lĩnh vực quân sự. 

Nhưng, nếu chúng ta không thể phủ nhận tính cách cần thiết và thành quả của các biện 

pháp quân sự trong các chiến trận chống các triều đại Trung Hoa: nhà Tống, nhà Nguyên 

cũng như nhà Minh, nhà Thanh, chúng ta phải nhìn nhận rằng nỗ lực quân sự của chúng 

ta rất là giới hạn. Và ngày nay, độc lập rồi, thì nỗ lực quân sự của chúng ta chắc chắn 

cũng rất là giới hạn.  

Như vậy, đối với một nước nhỏ, trong một công cuộc chống ngoại xâm, biện pháp quân 

sự không thể làm sao đủ được. Trên kia, chúng ta có đề cập đến những biện pháp ngoại 

giao, đặt trên căn bản khai thác mâu thuẫn giữa các cường quốc để bảo vệ độc lập cho 

chúng ta.  

Tuy nhiên biện pháp cần thiết nhất, hữu hiệu nhất và hoàn toàn thuộc chủ động của chúng 

ta, là nuôi dưỡng tinh thần độc lập và tự do của nhân dân, và phát huy ý thức quốc gia và 
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dân tộc. Đồng thời, áp dụng một chính sách cai trị khoáng đạt, mở rộng khuôn khổ lãnh 

đạo, để cho vấn đề lãnh đạo quốc gia được nhiều người thấu triệt.  

Nếu ý thức quốc gia và dân tộc được ăn sâu vào tâm não của toàn dân, và độc lập và tự 

do được mọi người mến chuộng, thì các cường quốc xâm lăng, dầu có đánh tan được tất 

cả các đạo quân của chúng ta và có thắng chúng ta trong các cuộc ngoại giao đi nữa, cũng 

không làm sao diệt được ý chí quật cường của cả một dân tộc.  

Nhưng ý chí quật cường đó đến cao độ, mà không người lãnh đạo thì cũng không làm gì 

được đối với kẻ xâm lăng. Vì vậy cho nên, đồng thời với những biện pháp quần chúng 

nói trên, cần phải áp dụng những biện pháp giáo dục, làm cho mỗi người dân đều quen 

biết với vấn đề lãnh đạo, và, điều này còn chính yếu hơn nữa, làm cho số người thấu triệt 

vấn đề lãnh đạo quốc gia càng đông bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Bởi vì, có như thế, 

những người lãnh đạo mới không bao giờ bị tiêu diệt hết được. Tiêu diệt người lãnh đạo 

là mục đích đầu tiên và chính yếu của các cường quốc xâm lăng.  

Nhân đề cập đến vấn đề chống xâm lăng trên đây, lý luận đã dẫn dắt chúng ta đến một 

vấn đề vô cùng quan trọng.  Trước tiên chúng ta nhận thức rằng đối với một nước nhỏ 

như chúng ta, họa xâm lăng là một đe dọa thường xuyên.  

Để chống xâm lăng, chúng ta có những biện pháp quân sự và ngoại giao. Nhưng hơn cả 

các biện pháp quân sự và ngoại giao, về phương diện hữu hiệu và chủ động, là nuôi 

dưỡng tinh thần độc lập và tự do của nhân dân, phát huy ý thức quốc gia và dân tộc, và 

mở rộng khuôn khổ giới lãnh đạo, để cho vấn đề lãnh đạo quốc gia được nhiều người 

thấu triệt.  

Sự thể đã như vậy, thì đương nhiên một chính thể chuyên chế và độc tài không làm sao 

đủ điều kiện để bảo vệ quốc gia chống ngoại xâm được. Bởi vì bản chất của một chính 

thể chuyên chế và độc tài là tiêu diệt tận gốc rễ tinh thần tự do và độc lập trong tâm não 

của mọi người, để biến mỗi người thành một động cơ hoàn toàn không có ý chí, dễ điều 

khiển dễ đặt để, và dễ sử dụng như một khí cụ.  

Bản chất của môt chính thể chuyên chế và độc tài là giữ độc quyền lãnh đạo quốc gia cho 

một người hay một số rất ít người, để cho sự thấu triệt các vấn đề căn băn của quốc gia 

trở thành, trong tay họ, những lợi khí sắc bén, để củng cố địa vị của người cầm quyền.  

Hơn nữa, giả sử mà chính thể chuyên chế hay độc tài chưa tiêu diệt được hẳn tinh thần tự 

do và độc lập trong ý thức của mọi người, thì, tự nó, một chính thể chuyên chế hay độc 

tài cũng là một lợi khí cho kẻ ngoại xâm. Bởi vì, dưới một chế độ như vậy, nhân dân bị 

áp bức, sẽ đâm ra oán ghét người lãnh đạo họ, và hướng về, bất cứ ai đánh đổ người họ 

oán ghét, như là hướng về một người giải phóng, mặc dầu đó là một kẻ xâm lăng. Lịch sử 

xưa nay của các quốc gia trên thế giới đều xác nhận điều này: Chỉ có những dân tộc sống 

tự do mới chống được ngoại xâm.  

Riêng về dân tộc chúng ta, chắc chắn rằng sự kháng cự của chúng ta đối với sự xâm lăng 

của Tây phương sẽ mãnh liệt hơn bội phần nếu trước đó, nhà Nguyễn, thay vì lên án tất 

cả những người bàn về quốc sự, đã nuôi dưỡng được tinh thần tự do và độc lập của mỗi 

người và phát huy ý thức quốc gia và dân tộc trong nhân dân.  

Ngược lại, mấy lần dân tộc thắng được ngoại xâm, từ nhà Trần đánh đuổi Mông Cổ, đến 

nhà Lê đánh quân Minh và Quang Trung chiến thắng Mãn Thanh, đều nhờ ở chỗ các nhà 

lãnh đạo đã khêu gợi được ý chí tự do và độc lập của toàn dân.  

Và vấn đề vô cùng quan trọng mà chúng ta đã nêu ra trên kia là vấn đề chính thể của 

nước Việt Nam. Vì những lý do trình bày trên đây, chính thể thích nghi cho dân tộc 

chúng ta, không phải định đoạt do một sự lựa chọn căn cứ trên những lý thuyết chính trị, 
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hay là những nguyên nhân triết lý, mà sẽ được qui định một cách rõ rệt bởi hoàn cảnh địa 

dư và lịch sử của chúng ta, cùng với trình độ phát triển của dân tộc.  

Nếu bây giờ chúng ta chưa có ý thức rõ rệt chính thể ấy phải như thế nào, thì ngay bây 

giờ chúng ta có thể quan niệm được rằng chính thể đó không thể là một chính thể chuyên 

chế hay độc tài được. Đó là một thái độ rất rõ rệt.  Tóm lại theo ông Nhu, muốn thoát 

khỏi hiểm họa xăm lăng của Trung Hoa, chúng ta phải theo đuổi 3 biện pháp sau đây:  

 

Biện pháp ngoại giao.  
Việt Nam cần phải có một sách lược ngoại khôn khéo, biết khai thác những mâu thuẩn 

giữa các cường quốc, các thế lực của các liên minh khu vực như khối ASEAN, khối Liện 

Hiêp Âu Châu…vì ngày nay theo khuynh hướng toàn cầu hóa của thế giới, thì ảnh hưởng 

kinh tế của các quốc gia trên thế giới cỏn có một tác động quyết định tới sự sồng còn đối 

với Trung Cộng, hơn là 30 hay 40 chục năm trước đây.  

Ngày nay, sự mâu thuẩn và tranh chấp giữa các cường quốc không còn gay cấn như thời 

chiến tranh lạnh, nhưng một quốc gia như Trung Cộng với một dân số hơn 1.3 tỉ người, 

chiếm tỉ lệ 19.64% dân số thế giới, đang vươn vai đứng dậy với tham vọng làm một 

cường quốc bá chủ Á Châu. Đó không những là một đe dọa riêng rẽ cho khu vực Á Châu 

Thái Bình Dương mà còn là một hiểm họa chung cho cả thế giới nữa. Trước đây gần 50 

năm, ông Nhu cũng đã đề cập đến vấn đề này,  

Không phải tình cờ mà ông Paul Reynaud, cựu Thủ Tướng Pháp trong cuộc viếng thăm 

nước Nga đã long trọng tuyên bố với Thủ Tướng Krutchev. “ Nếu các ông tiếp tục viện 

trợ cho nước Tàu, trong vài mươi năm nữa, một tỷ dân Trung Hoa sẽ đè bẹp các ông và 

Âu Châu”. (Tr. 157)  

Trong tháng 9. 2009 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội, đã cử Tướng Phùng Quang Thanh, 

sang Tân Gia Ba để ký Hiệp Ước Hợp Tác Quốc Phòng, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh 

đến Úc Châu, và Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm đến Hoa Kỳ, bí mật thảo luận về vấn 

đề an ninh lãnh thổ, phải chăng là thái độ nước đến chân mới nhảy, như hai phái đoàn của 

các vua chúa Triều Nguyễn ngày xưa, chúng ta thử nghe ông Nhu biện giải:  

Sau khi Trung Hoa bị tấn công, thì lúc bấy giờ phản ứng của chúng ta là vội vã gửi hai 

phái bộ sang Pháp và Anh, mà không có một sự chuẩn bị ngoại giao nào cả. Lối gởi phái 

bộ như vậy là lối gởi phái bộ sang Tàu xưa nay. Và sự gởi hai phái bộ sang Pháp và Anh, 

theo lối gởi phái bộ sang Tàu xưa nay, lại càng làm cho chúng ta nhận thức, một cách rõ 

rệt hơn nữa, quan niệm ngoại giao của chúng ta lúc bấy giờ mang nặng ‘tâm lý thuộc 

quốc’ [đối với Tàu], đến mức độ nào.(tr. 181).  

Lẽ ra, các nhà lãnh đạo Hà Nội phải tích cực hơn, phải khôn khéo hơn, nếu không dám 

công khai, thì ít ra cũng phải bí mật, vận động giới truyền thông thế giới, cảnh báo và vận 

động dư luận thế giới, trước hết là các quốc gia ở vùng Đông Nam Á Châu, rồi đến Nga 

Sô, Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia Á Phi biết về hiểm họa xâm lăng của Trung 

Cộng. Điều rõ ràng nhất hiện nay, là các quốc gia trong vùng như Úc, Tân Gia Ba, Thái 

Lan, Nam Duong9 và Mã Lai Á [5], đều gia tăng ngân sách cho tài niên 2009 về Không 

lực và Hải quận gấp bội, nhằm đối đầu với âm mưu bành trướng của Trung Cộng. Nghĩa 

là các quốc gia này đều bắt đầu lo sợ về sự lớn mạnh của Trung Cộng, nhưng chưa có 

một vận động quốc tế nào nhằm qui tụ những nỗ lực này thành cụ thể và tích cực để ngăn 

chặn sự bành trướng đó. Việt Nam là nạn nhân trước hết và trực tiếp của nguy cơ này, 

phải biết dồn hết nỗ lực về mặt trận ngoại giao, phải vận động, công khai hoặc bí mật, tất 

cả các quốc gia trên thế giới nhận thức sâu sắc được mối hiểm họa nghiêm trọng này và 
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khi tạo được sự đồng thuận của đa số… Việt Nam vận động đưa vấn đề này ra Đại Hội 

Đồng Liên Hiệp Quốc, dù biết rằng hiện nay Trung Cộng là 1 trong 5 hội viên thường 

trực của Hội Đồng Bảo An có quyền phủ quyết, mọi nghị quyết của Đại Hội Đồng. 

Nhưng vấn đề chủ yếu của Việt Nam là chính thức công khai đưa ra trước Liên Hiệp 

quốc một hiểm họa thực sự nghiêm trọng của toàn thế giới, để kiếm tim một hổ trợ quốc 

tế tích cực nhằm ngăn chặn âm mưu xâm lăng từ Trung Cộng. Hơn nữa, Việt Nam cũng 

phải biết vận động và nỗ lực đưa vấn đề này ra trước Tòa Án Quốc Tế ở The Hague 

(International Court of Justice at The Hague). Mục đích không phải là tìm kiếm một phán 

quyết của tòa án này cho vần đề tranh chấp, nhưng trọng điểm của nỗ lực này là tạo nên 

sự chú tâm theo dỏi của dư luân quốc tế về một hiểm họa chung của thế giới.  

 

Philippines đã nộp đơn kiện Trung cộng tại tòa quốc tế Hague, Hòa Lan đòi chủ 

quyền biển đông. Toà yêu cầu trả lời, tàu cộng nói không!!! tuy nhiên sự kiện này 

đánh động cho cả thế giới biết sự việc ngang ngược của chúng. 

 

Chúng ta còn nhớ, khi muốn lật đỗ chinh quyền Ngô Đình Diệm, Nhóm chống Tổng 

Thống Diệm trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã vận dộng các quốc gia Á Phi đưa vấn đề 

được báo chí Hoa Kỳ thời đó gọi là Đàn Áp Phật Giáo và Vi Phạm Nhân Quyền tại Việt 

Nam, ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, chuẩn bị dư luận trước ở các quốc gia Á 

Phi cho việc thay đổi chính phủ tại miền Nam, trước khi âm mưu tổ chức đảo chánh ở Sài 

Gòn, để khỏi gây nên những ảnh hưởng tiêu cực tại các quốc gia đó đối với chính sách 

ngoại giao của Mỹ. Nhưng ông Nhu và Gs. Bửu Hội[6] đã phá vỡ âm mưu này bằng cách 

chính thức mời Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn đến Việt Nam điều tra tại chổ, trước 

khi đưa vấn đề này ra thảo luận tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Rồi khi phái đoàn này 

đến Việt Nam điều tra và hoàn thành một bản phúc trinh dày gần 300 trang, với kết luận 

là không có đàn áp Phật Giáo tại Việt Nam, thì Bộ Ngoai Giao Hoa trở nên lúng túng, sợ 

rằng nếu đưa vấn đề này ra thảo luận tại Liên Hiệp Quốc sẽ làm giảm uy tín của Hoa kỳ 

và tạo cơ hội cho Trung Cộng tấn công Hoa kỳ đã xen vào nội bộ của Việt Nam và đã tổ 

chức đảo chánh ở Saigon, nên cử Cabot Lodge vào đầu tháng 12. 1963, liên lạc với Sir 

Senerat Gunaewardene của Tích Lan, là trưởng phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc 

lúc đó, đừng đưa bản phúc trình này ra thảo luận tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc nữa, và Sir 

Senerat đã đồng ý làm điều đó như một ân huệ cá nhân của ông dành cho Lodge 

(Gunawardene agreed to do so as a personal favor to Lodge), vì trước đây khi làm Đại Sứ 

Hoa kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Lodge là bạn của ông.[7]  

Như vậy, chúng ta thấy đối với một cường quốc như Hoa Kỳ, họ cỏn biết vận dụng Diễn 

Đàn Liên Hiệp Quốc hỗ trợ cho những mục tiêu chính trị của họ. Tại sao Việt Nam đứng 

trước một hiểm họa đe dọa sinh tử đến vận mạng của cả dân tộc, chúng ta lại không vận 

động để tìm hậu thuẩn của thế giới để bảo vệ nền độc lập của chúng ta ?  

Nhưng thực tế, chúng ta rất đau lòng, khi thấy, các nhà lãnh đạo Hà Nội, về phương diện 

ngoại giao, đã đánh mất rất nhiều cơ hội lịch sử quí báu, để khôi phục độc lập cho dân tộc 

và phát triển quốc gia. Đó là cơ hội của những năm 1945, 1954, 1973 và 1975. Thực vậy, 

nếu ngày xưa các vua chúa Triều Nguyễn, vì quá tin tưởng vào văn hóa Trung Hoa đã trở 

nên tự tôn và thiển cận, thì ngày nay các nhà lãnh đạo Hà Nội cũng quá sùng bái chế độ 

Cộng Sản và quá tin tưởng vào lý luận giai cấp đấu tranh, đã trở nên mù quáng, xem mọi 

người đều là kẻ thù, nên chưa bao giờ họ có thể đề ra một chính sách ngoại giao khoáng 

đạt và lương hảo, còn về phương diện quốc nội họ cũng không có đủ cởi mở, để thực tâm 
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mời những thành phần khác biệt chính kiến, thành lập một chính phủ đoàn kết để phất 

triển quốc gia. Trái lại, họ chỉ có những thủ đoạn chính trị gian trá và xão quyệt để lừa 

dối đối phương, để rồi cuối cùng là tiêu diệt đối phương. Điều này chứng tỏ hết sức rõ rệt 

khi nhìn về lịch sử Việt Nam Cận và Hiên Đại. Năm 1946, Cộng Sản dùng chiêu bài 

chính phủ Liên Hiệp, để tiêu diệt phe Quốc Gia, rồi năm 1954, ký hiệp định Genevea, 

chưa ráo mực, họ đã vi pham hiệp định này, bằng cách gài lại hơn 70,000 cán bộ tại miền 

Nam với âm mưu khuynh đảo chính quyền Quốc Gia Việt Nam. Đến năm 1973, một lần 

nữa, họ đã lừa phỉnh để tiêu diệt phe quốc gia dưới chiêu bài mới là Hòa Hợp và Hòa 

Giải Dân tộc. Còn đối với quốc tế, khi ký hiệp định Paris, họ long trọng cam kết để nhân 

dân Miền Nam hoàn toàn tự do quyết định vận mạng của mình. Ngay sau đó, khi người 

Mỹ, theo đúng cam kết của hiệp định này, rút khỏi miền Nam, thì họ đem quân xóa sỗ 

chinh phủ Sài Gòn…Với một những phương cách gọi là liên hiệp, hợp tác và một lịch sử 

bang giao đầy phản trắc và gian trá như vậy, ai còn có thể tin tưởng vào Hà Nội để hợp 

tác hữu nghị. Do dó, từ ngày cướp chính quyến tại Hà Nội vào tháng 8 năm 1945 đến 

nay, các nhà lãnh đạo miền Bắc bị đuôi mù bởi lý thuyết Mác-Lênin và Mao Trach Đông, 

theo đuổi một chế độ độc tài phi nhân, tàn sát và thủ tiêu các thành phần bất đồng chính 

kiến, đầy đọa toàn dân trong cảnh nghèo đói, thất học, thù hận và bắn giết lẫn nhau. Còn 

về phương diên quốc tế, vì thiếu hiểu biết và chỉ biết quyền lợi của phe nhóm, nên họ đã 

liên kết với Trung Cộng và Liên Sô, để đưa toàn thể dân tộc vào một cuộc chiến tranh 

kéo dài hơn 30 năm. Đó là một cuộc chiến tranh lâu dài và khốc liệt nhất trong lich sử 

nhân loại. Thực vậy, lâu dài nhất vì cuộc Thế Chiến I, chỉ có 4 năm, từ 1914-1918, Thế 

Chiền 2, chỉ có 6 năm, từ 1939-1945, và khốc liệt nhất, vì số bom đạn được sử dụng 

trong chiến trường Việt Nam gấp 2.5 số bom đạn dùng trong Thế Chiến 2. Nhưng điều tệ 

hại hơn nữa, khi nhận viện trợ từ Trung Cộng để đánh Mỹ cũng là lúc họ đã thực sự rước 

họa xâm lăng từ phương Bắc vào Việt Nam.  

Đối với những nhà lãnh đạo có một não trạng bệnh hoạn như vậy làm sao có được một 

viễn kiến chính tri sâu sắc, một chinh sách ngoại giao khoáng đạt và biết khai thác những 

mâu thuẩn quốc tế để kiếm tìm nhũng đồng minh hữu hiệu, để rồi cùng với sự hỗ trợ tích 

cực của toàn dân trong nước, nhằm tạo thành một sức mạnh dũng mãnh để chống lại 

hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng. 

  

Biện Pháp Quân Sự  
Hiện nay, Việt Nam có một đội quân khoảng 450,000 người. Đây là một lực lượng quân 

sự lớn nhất so với các quốc gia tại Đông Nam Á hiện nay. Nhưng vấn đề đặt ra liệu quân 

nhân dưới cờ còn có tinh thần để hy sinh và chấp nhận gian khổ để chiến đấu nữa hay 

không? Khi chính họ chứng kiến những thực trạng xã hội quá phũ phàng trước mắt, trong 

khi các lãnh tụ của họ tìm mọi cách để vơ vét tài sản quốc gia cho cá nhân, gia đình và 

phe nhóm, còn tuyệt đại đa số dân chúng, trong đó có cả các gia đinh bộ đội Cộng Sản, bị 

bóc lột, sống trong cảnh khốn cùng nhất, chưa từng thấy trong lịch sử cận đại Việt Nam, 

từ trước tới nay, nghĩa là còn cơ cực hơn thời Thực Dân Pháp đô hộ đất nước chúng ta. 

Nhưng sau hết và mấu chốt hơn hết, vẫn là vấn đề các nhà lãnh đạo Hà Nội có còn ý chí 

để chiến đấu nhằm bảo vệ tổ quốc chống lại họa ngoại xâm nữa hay không? Chúng ta hơi 

bi quan, khi nghe lời bình luận của Carl. Thayer, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, 

tại Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Dantroon của Úc. có lẽ bây giờ các nhà lãnh đạo 

Hà Nội đã trở nên quá giàu có, họ muốn được yên thân để bảo vệ tài sản và gia đình của 
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họ hơn.. cho nên việc mất thêm một vài hải đảo xa xôi như Hoàng Sa và Trường Sa, mất 

thêm một ít lãnh thổ và lãnh hải ở phía Bắc không còn là vấn đề quan trọng với họ nữa !  

 

Biện Pháp Chính Trị  
Đó là nuôi dưỡng tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ cùng ý thức quốc gia và dân tộc. 

Ông Nhu đã biện giải vấn đề này như sau:  

Tuy nhiên biện pháp cần thiết nhất, hữu hiệu nhất và hoàn toàn thuộc chủ động của chúng 

ta, là nuôi dưỡng tinh thần độc lập và tự do của nhân dân, và phát huy ý thức quốc gia và 

dân tộc. Đồng thời, áp dụng một chính sách cai trị khoáng đạt, mở rộng khuôn khổ lãnh 

đạo, để cho vấn đề lãnh đạo quốc gia được nhiều người thấu triệt.  

 

Và sau cùng ông Nhu đã đi đến kết luận, muốn thắng hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng 

một chính thể chuyên chế hay độc tài như Hà Nội hiện nay, không thể nào thành công 

được.  

Trong khi đó, chúng ta đều biết rằng hiện nay thế giới đang chứng kiến những thay đổi 

khốc liệt nhất, đặc biệt là trong lãnh vực tin học và khoa học kỹ thuật, còn trong lĩnh vực 

chính trị ngoại giao, như Tổng Thống Obama, cũng kêu gọi, một sự hợp tác và hòa giải 

giữa các quốc gia, để đẩy lùi bóng tối của chiến tranh và nghèo đói, nhằm kiến tạo một 

kỷ nguyên hữu nghị, hợp tác, hòa bình và thịnh vượng cho toàn thế giới, thì các nhà lãnh 

đạo của Hà Nội vẫn giữ nguyên bản chất của Cộng Sản là độc quyền lãnh đạo, độc tài 

toàn trị và để cũng cố chính quyền chuyên chế, họ thẳng tay đàn áp đối lập, các giáo hội 

tôn giáo chân chính, áp dụng chính sách đầy đọa người dân trong cảnh nghéo đói, chậm 

tiến và thất học… để trong nước không còn ai có thể chống đối lại họ được.  

Với những kiểm điểm sơ lược trên đây, chúng ta đều thấy trước rằng, nếu dân tộc chúng 

ta không còn cơ may để thay đổi thành phần lãnh đạo tại Bắc Bộ Phủ, thi vấn đề Việt 

Nam nội thuộc nước Tàu chỉ còn là vấn đề thời gian.  

 

Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

               
 

( 5 ) : BẢN PHÚC TRÌNH CUỘC ĐIỀU TRA CỦA PHÁI ĐOÀN LHQ XÁC 

NHẬN: TT NĐD & CPVNCH KHÔNG CÓ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO. 
                                

                                                                            

Report of the United Nations Fact-finding mission to South Vietnam Published by The 

Committee of Judiciary  United States , 88th Congress, 2nd Sessions. US Government 

Printing Office, 1963. 
 

Sự việc khởi đầu khi một số quốc gia Hội viên LHQ nhận được những báo cáo của vị Đại 

Sứ Gunewardene, Tích Lan, nói rằng: Đã có vấn đề đàn áp Phật Giáo tại Việt Nam, nên 

số quốc gia nầy yêu cầu đưa vấn đề đàn áp Phật Giáo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vào chương trình nghị sự của Hội Đồng LHQ. 

VNCH trước 1975 chưa có tư cách hội viên, mà chỉ được có tư cách là Quan Sát Viên 

Thường Trực mà thôi. Ngay khi được tin ĐHĐ/LHQ sẽ đưa vấn đề đàn áp Phật Giáo vào 
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chương trình nghị sự, thì CPVNCH đã chỉ thị cho vị đại diện của VNCH tại 5 quốc gia ở 

Phi Châu, bác học Bửu Hội, tiếp xúc với Hội Đồng để giải quyết vấn đề này. 

Trước HĐ/LHQ, Đại Sứ Bửu Hội tuyên bố: VNCH có chủ quyền nên không chấp nhận 

bất kỳ một phái đoàn nào của ngoại quốc đến điều tra hay can thiệp vào nội tình của 

VNCH, tuy nhiên, để làm sáng tỏ vấn đề CPVNVH có đàn áp Phật Giáo hay không, 

CPVNCH chính thức mời một phái đoàn của LHQ sang tìm hiểu tình hình Phật Giáo tại 

Việt Nam. Để được vô tư và minh bạch trong vấn đề tìm hiểu điều tra Chính Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa cam đoan thi hành những điều sau đây: 

 1)- Việt Nam Cộng Hòa bảo đảm phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc rằng: họ có 

thể đi khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào mà họ muốn. Họ có thể thăm hỏi, phỏng vấn, điều 

tra bất kỳ một ai nếu họ muốn, ngay cả những vị sư sãi, và một số thành phần dân sự 

hiện đang bị Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa tạm giữ để điều tra vì can tội phá rối trị 

an. 

2)- Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ trịnh trọng chấp nhận kết luận và lời khuyến 

cáo của phái đoàn, và nếu có lỗi, sẽ đồng ý sửa sai những lỗi lầm đó. 
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận lời mời của Đại sứ Bửu Hội. Ngày 24 tháng 10 

năm 1963 một phái đoàn điều tra của LHQ gồm đại diện các quốc gia như Afghaniatan, 

Brazil, Costa Rica, Nepal Ceylon, Dahomey đến Sài Gòn để điều tra sự việc. Tại Sài 

Gòn, phái đoàn LHQ đã mở cuộc họp báo và họ tuyên bố với báo chí Việt Nam và quốc 

tế rằng: “Phái đoàn sẽ điều tra tại chỗ, nghe ngóng, tiếp xúc, phỏng vấn và tiếp nhận 

thỉnh nguyện thư để tìm sự thật và báo cáo các sự kiện lên ĐHĐ/LHQ”. 

Hai ngày đầu Phái đoàn gặp các viên chức chính quyền như ông Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ 

Bùi văn Lương, ông Đại Biểu Chính Phủ Tại Trung Nguyên Trung Phần, ông Tỉnh 

trưởng Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế, và nhiều giới chức khác. Phái đoàn cũng đã đi 

thăm 3 chùa và gặp đại diện Phật giáo. Sau đó phái đoàn tự ý chủ động thực hiện cuộc 

điều tra. Phái đoàn đã tự do đến nơi giam giữ các các tu sĩ Phật giáo, các thành phần dân 

sự như học sinh, sinh viên, thành phần trí thức. 

Phái đoàn cũng đi ra Huế đến chùa Từ Đàm và các chùa khác gặp rất nhiều các tu sĩ Phật 

giáo và Phật tử, ngoại trừ Thích Trí Quang hiện đang trốn tránh trong tòa Đại Sứ 

Mỹ, mặc dầu có lời yêu cầu của Đại Sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge nhưng phái đoàn vẫn 

từ chối không tiếp xúc với Thích Trí Quang. 
Ngay cả phía Hoa Kỳ, chính Đại Sứ Cabot Lodge trong bản phúc trình của ông ta gởi về 

BNG/HK cũng phải xác nhận rằng: Chính quyền Nam Việt Nam đối xử rất đàng hoàng 

với phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc, chính phủ Nam Việt Nam đã cho phép phái 

đoàn gặp mọi người kể cả các tu sĩ phật giáo đang bị giam giữ. 

PHÁI ĐOÀN ĐIỀU TRA LHQ TIẾP XÚC VÀ PHỎNG VẤN NHỮNG NGƯỜI TỐ 

CÁO 

TT NĐD VÀ CHÍNH PHỦ CỦA ÔNG ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO 
Có hai thành phần tố cáo Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chính phủ của ông ta đàn áp 

Phật Giáo đã được Phái Đoàn điều tra của LHQ tiếp xúc, phỏng vấn gồm có: 

1- Các tu sĩ trong hàng ngũ Phật Giáo 

Hoà Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết. Thích Hộ Giác. Thích Thiện Minh. Thích 

Đôn Hậu. Thích Tâm Châu. Thích Thiện Hoa. Thích Huyền Quang. Thích Đức 

Nghiệp. Thích Mật Nguyện. Thích Thiện Siêu. Thích Quảng Liên. Thích Chánh 

Lạc. Thích Quảng Độ. Thích Chánh Lạc. Thich Giác Đức. Thích Thể Tịnh. Thích 
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Thiên Thăng. Thích Tâm Giao. Ni cô Nguyễn Thị Lợi. Ni cô Tịnh Bích. Ni cô Diệu 

Khuê. Ni cô Diệu Không, Pháp Tri. Ông Mai Thọ Truyền. 

2) Các giáo sư Đại Học Huế, Sài Gòn, trí thức khoa bảng, chính trị gia, sinh viên học 

sinh 

Giáo sư Bùi Tường Huân, Khoa Trưởng Đại Học Luật Khoa Huế, bác sĩ Lê Khắc 

Quyến, Khoa Trưởng Đại Học Y khoa Huế, kiêm Giám Đốc Bệnh Viện Trung Ương 

Huế, giáo sư Nghiêm Xuân Thiện, ông Trần Quốc Bửu, ông Trần văn Đỗ, ông Phan 

Huy Quát, ông Lê Quang Luật, ông Hồ Hữu Tường. 
Bên cạnh đó, phái đoàn LHQ cũng đã tiếp xúc với một số người đã báo cáo rằng họ bị bắt 

giam, bị đánh đập, bị thương, hay thân nhân của những người báo cáo đã bị giết chết, các 

người chuẩn bị tự thiêu, các sinh viên và phật tử bị bắt v.v… 

 

KẾT QUẢ VẤN ĐỀ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO: BẢN PHÚC TRÌNH CỦA ỦY BAN 

ĐIỀU TRA LHQ 

VỀ VẤN ĐỀ KỲ THỊ, ĐÀN ÁP PHẬT  GIÁO CỦA TT. NĐD & CPVNCH 

Sau một thời gian 2 tuần điều tra, phái đoàn điều tra của LHQ đã phúc trình với kết 

luận như sau: 
  

1)- CPVNCH đã tận tình hợp tác với phái đoàn; phái đoàn có thể đi bất cứ nơi đâu mà 

họ muốn. Phái đoàn cũng đã tiếp xúc và lấy lời khai tất cả các nhân chứng mà họ thấy 

cần thiết. 
  

2)- Đây là lần đầu tiên mà LHQ thực hiện một cuộc điều tra tại chổ về một chính phủ 

bị tố cáo vi phạm nhân quyền, nhưng không phải là do yêu cầu của LHQ, mà lại do lời 

mời của chính phủ đó. 
  

3)- Chính phủ của TT. NĐD đã tạo cho phái đoàn điều tra một cảm tưởng rằng chính 

phủ sẵn sàng sửa chữa những sai lầm nếu đã phạm phải, cũng như chính phủ của TT 

Diệm tin chắc rằng những sự kiện căn bản sẽ chứng minh rằng chính phủ không có 

lỗi. 
  

4)- Ông Đại Sứ Volio phái đoàn điều tra của LHQ đã kể lại một số chi tiết khi nghe lời 

khai của một người dự định tình nguyện tự vận bằng cách tự thiêu như sau:  
  

“Có một vị sư trẻ mới 19 tuổi, khai với phái đoàn điều tra rằng, ông ta được một số sư 

sãi khuyến khích tự thiêu vì Hòa Thượng Hội Chủ Phật Giáo Thích Tịnh Khiết đã bị 

giết, hằng trăm Phật tử đã bị chính quyền dìm chết dưới sông Sài gòn, nhiều ni cô đã 

bị mổ bụng, và chùa Xá Lợi đã bị đốt cháy. Nhà sư 19 tuổi nầy được yêu cầu tình 

nguyện hy sinh tự vận vì Phật giáo, và được bảo đảm rằng ông ta sẽ được cho uống 

thuốc để không bị đau đớn, ngoài ra ông ta cũng được đưa 3 bức thư tuyệt mệnh đã 

được viết sẵn để cho ông ta ký vào. Ông ta bị cảnh sát bắt, ngăn chận cuộc tự thiêu 

của ông ta và cũng là kịp lúc nhà sư trẻ 19 tuổi nầy biết được những gì mà ông ta đã 

nghe các nhà sư kia kể cho ông chỉ là những chuyện láo khoét bịa đặt, độc ác và hoàn 

toàn thất thiệt. Tất cả chỉ là để kích động ông mà thôi.” 
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5)- Phái Đoàn cũng đã tìm gặp được một số nhà sư lãnh đạo Phật Giáo và thanh niên 

phật tử mà theo những báo cáo trước đây mà phái đoàn đã nhận được rằng những 

người nầy đã bị chính quyền của Tổng Thống Diệm giết chết, nay hóa ra đó chỉ là 

những báo cáo khống, không đúng sự thật. 
  

6)- Phái Đoàn không tìm thấy bằng chứng nào xác nhận những báo cáo đã dược công 

bố nói rằng, có những nhà sư đã bị ném từ trên các tầng lầu cao xuống đất vào đêm 

Thiết quân luật 20/8/1963 khi lực lượng quân đội của chính quyền Tổng Thống Diệm 

mở cuộc hành quân lục soát chùa Xá Lợi. 
  

7)- Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Dodd cũng gởi những báo cáo lên Thượng Nghị Sĩ 

James E. Eastland Chủ Tịch Nội An Thượng Viện ngày 17 tháng 2 năm 1964 những 

tin tức mà ông ta đã nhận được: 
  

"Chúng ta đã nhận được những báo cáo rằng, chính phủ Diệm đã khủng bố tôn giáo 

một cách tàn nhẫn đến nỗi những người vô tội đã bị dồn vào thế phải tự vận để phản 

đối. Nhưng nay ta thấy sự thật không phải như vậy, mà sự thật là không hề có vấn đề 

khủng bố ai cả, và cuộc khuấy động nầy căn bản mang tính cách chính trị”. 
 

Ngoài ra, Lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Dodd như sau:  

"Những lời buộc tội chế độ Diệm tại Liên Hiệp Quốc không có căn bản, và không 

chấp nhận được." Theo ông ta, "những tài liệu tố cáo chất đống, quá nhiều, nhưng 

tất cả đều không chứng minh được đã có sự kỳ thị tôn giáo hay xâm phạm tự do tôn 

giáo”. 
  

Tóm lại Bản Phúc Trình của Liên Hiệp Quốc đã chính thức kết luận rằng: 

  

1)- Tại Việt Nam hoàn toàn không có chính sách kỳ thị áp bức hay khủng bố đối với 

Phật giáo trên căn bản tôn giáo. 
  

2)- Những người khai báo cho phái đoàn biết về vụ nầy thường là chỉ nghe nói lại và 

trình bày một cách mơ hồ, tổng quát. 
  

3)- Mỗi nhân chứng đều cố gắng tìm một bằng chứng cụ thể để trình với phái đoàn, 

nhưng rốt cuộc chỉ thấy có một vài hành vi lẻ tẻ, nhỏ nhặt, mang tính cách cá nhân 

mà thôi. 
  

4)- Vì vậy căn cứ trên những sự kiện, bằng chứng đưa ra từ các người được phái đoàn 

phỏng vấn, phái đoàn đi đến kết luận rằng: Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính 

quyền của ông ta không chủ trương chính sách chống Phật Giáo vì lý do tôn giáo. 

 

Chính Dân Biểu Sablocki của Đảng Dân Chủ thuộc Tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, vào 

ngày 13 tháng 11 năm 1963 tại Hoa Thịnh Đốn đã tuyên bố rằng: 

“Dù rằng vụ đảo chánh đã đem lại một đổi thay cho hiện trạng Việt Nam, thế nhưng 

bản trường trình của Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc vẫn có giá trị lịch sử trong 

việc giải minh vấn đề Phật giáo.” 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( 6 )  

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm Dưới Cái Nhìn Của  

Các Lãnh Tụ Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Và Các Quan Sát Viên Quốc Tế 

 
 

Nguyễn Anh Tuấn                                                                                                

Political Scientist 

 

Trong sưốt 40 năm hải ngoại, tôi có dịp nghe rất nhiều người nói về TT Ngô Đình Diệm. 

Những người thù ghét ông, lên án ông là con người độc tài, gia đình trị, Công giáo trị và 

kỳ thị Phật giáo. Ngược lại những người thương tiếc và tôn sùng ông thì ca ngợi khơi 

khơi ông đủ điều.  

 

Con người thật của nhân vật Ngô Đình Diệm, và Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mà Ông 

Thực Hiện Suốt 9 Năm (!954-1963) để xây nên Hòn Ngọc Viễn Đông cho Miền Nam 

Việt Nam (MNVN) thì không mấy ai biết đến nơi đến chốn.  

 

Phần thưởng dành cho ông là những đòn thù đâm chém tơi bời lên lưng ông suốt 9 năm, 

đã dưa đến cái chết thảm khốc kinh hoàng cho ông và bào đệ ông là Ngô Đình Nhu. Vì 

thế, những bế tắc của lịch sử không làm sao khai thông được. 

 

Cả hai sự khen chê của những người Việt Nam thường chủ quan và thiên kiến, chỉ nhận 

xét hời hợt ngoài da hay mặt nổi của những hiện tượng xảy ra cho đất nước, nên rất thiếu 

giá trị khách quan, thiếu công bình và giá trị vững chắc.  

 

Tuyệt nhiên tôi không thấy ai đào sâu hơn, bằng cách sử dụng sử quan, tức là nhìn con 

người ấy sống ra sao, đã làm những gì trong một bối cảnh lịch sử VN ở thời điểm tăm tối 

nhất, đau thương nhất và hỗn loạn nhất như thế, để từ đó đưa ra nhận định và phán xét về 

một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn lao, không chỉ trên đất nước Việt Nam mà cả toàn 

vùng Đông Nam Á cũng như Hoa Kỳ và thế giới. Một nhân vật lịch sử TT Diệm có tầm 

cỡ lớn lao, nếu chỉ khen chê theo cảm tính và bản năng sẽ không bao giờ thấy được Sự 

Thật Của Lịch Sử. Muốn thay đổi và chuyển hóa vận mệnh và sinh mệnh cho đất nước, 

phải tìm cho ra Sự Thật Của Lịch Sử. 

 

 1- Trong mấy chục năm mòn mỏi tìm kiếm mẫu người điển hình lý tưởng Việt 

Nam Cộng Hòa của MN, sau khi đã nhìn rõ chân dung man rợ mẫu người XHCN của 

cách mạng CS, tôi vẫn không biết tìm ở đâu? 40 năm sau, tôi chợt nhớ tới Con Người 

VNCH Điển Hình Nhất - Chính Là Người Cộng Hòa Đã Đặt Viên Đá Đầu Tiên Để Xây 

Nên Nền Đệ I Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 7-1955, và chỉ sau 9 năm đã dựng nên 

Hòn Ngọc Viễn Đông cho dân cho nước của ông. Nhưng con người VNCH đầu tiên này 

đã bị gục ngã thảm thiết bởi chính bàn tay của những người VN cùng người bạn Mỹ của 

ông.  
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Theo cuộc điều tra tỉ mỉ của Tướng Thomas Lane, “âm mưu cạm bẫy đã được dàn dựng 

bởi những người CS ngoại hạng và siêu quần bạt chúng… Hồ Chí Minh đã vẽ ra một kế 

họach để sử dụng các nhà sư đội lốt tại MNVN, nơi đó họ có thể khuấy động tơi bời liên 

tục sự xung đột tôn giáo… Cuộc vận động quá nhơ nhớp bẩn thỉu đầy âm mưu gian trá, 

tìm mọi cách che dấu con người thật của TT Diệm và che dấu luôn con người thật của 

HCM và những người CSVN. Tổng Thống Diệm là một người có đặc tính mẫu mực điển 

hình của một con người xả kỷ vô ngã, tự quên thân mình để 

dâng hiến trọn đời ông cho quê hương xứ sở ông, một con người với giá trị nhân tính sâu 

thẳm” (trích từ cuốn The Last Of Mandarins Diệm Of Việt Nam của tác giả Anthony 

Trawick Boucarey, 1965, trong những trang 145 và 146). 

 

 2- Trong tập sách của Boucarey, trang 1 có đoạn như sau: 

 

 Ngày 16 tháng 11-1964, Đại Sứ Hoa Kỳ, Frederick E. Nolting đã viết một bức thơ cho tờ 

New York Times như sau: 

 

“Tôi không thể chần chừ cho tháng ngày qua đi mà không nói lên sự kính trọng của tôi 

khi tưởng nhớ đến một con người can đảm phi thường đã gục chết vì quê hương của ông 

một năm trước đây, người đó chính là Ngô Đình Diệm, cựu TT VNCH. 

 

Những biến cố xảy ra từ khi lật đổ và ám sát ông vào tháng 11, những tia sáng được bật 

lên để soi vào những vấn đề mà ông phải đối mặt đương đầu trong suốt 9 năm ông làm 

TT trong một xứ sở có quá nhiều thương đau.  

 

Trong những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, chính quyền của ông đã gặt hái được 

những thành quả lớn lao, ở đó nhiều trường học đã được xây cất, nhiều bệnh viện đã mọc 

lên, nhiều đường bay đã được thiết kế, đáng kể nhất là cải cách ruộng đất, và thành quả 

lớn lao nhất là xây dựng được quân đội VNCH hùng mạnh để bảo vệ đất nước trong cơn 

dầu sôi lửa bỏng, và một ý chí mãnh liệt để đứng lên chống trả những đe dọa. Tất cả 

những thành đạt đó trở thành những trở ngại làm cho CSBV không thể nào chiến thắng 

được MN. 

 

Cái chết quá đau thương của TT Diệm, tạo nên một hình ảnh não nề đè nặng lên một đất 

nước có quá nhiều đổ vỡ và đau thương -- đó là điều mà đất nước của ông không vượt 

qua được. Ông Diệm là một nhà ái quốc, và tôi bảo đảm chắc chắn là ước mơ của ông là 

phục vụ cho người dân của ông, điều đó đã thể hiện suốt những năm dài kể từ khi biết 

ông, đó là làm sao đi đến thành công trong cuộc tranh đấu cho sự sống còn của đất nước 

Việt Nam để tiến tới những tiến bộ về phương diện chính trị, và tiến bộ xây dựng những 

giá trị chân thật cho con người. 

 

Bi kịch đã diễn ra tại vùng nhiệt đới xanh tươi của Đông Nam Á, nhưng bi kịch làm cho 

con người xót xa thương cảm, và kinh hoàng như thời điểm của Bi Kịch Hy lạp thủa xưa. 

Đó là vóc dáng của một vị anh hùng dân tộc (national hero), người đã chiến đấu bền bỉ 

một cách hết sức dũng cảm để chống đỡ biết bao khó khăn, nghịch cảnh vây hãm lao 

lung tứ bề, cuối cùng đã phải gục chết thảm thiết trước số phận, số phận trong trường 

hợp này đến từ những kẻ thù công khai, những người bạn cũ của ông, và lỗi lầm của 
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riêng ông. Khi ông nắm quyền hành quốc gia trong 9 năm trước đây, ông đã nói với 

đồngbào của ông rằng, “Hãy bước theo tôi nếu tôi tiến lên. Hãy giết tôi đi nếu tôi rút lui 

tháo chạy. Hãy trả thù cho tôi nếu tôi bị giết”. 

 

Thủ phạm chính về cái chết của con người VNCH đầu tiên ấy chính là Hồ Chí Minh và 

đảng CSVN, còn lại tất cả, dù người Việt Nam hay Mỹ dính líu đến cái chết của TT 

Diệm, dù vô tình hay cố tình cũng đều là phương tiện hữu hiệu, là những con người tự 

nguyện để cho con sói già sỏ mũi dắt vào những âm mưu thần sầu quỉ khóc của họ Hồ ở 

Bắc Bộ Phủ. Con sói già quỉ quyệt này ném đá dấu tay tài tình tới mức độ dư luận nước 

Mỹ và Âu Châu tỏ ra rất kiêng nể ông ta, vì họ chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ mà không một 

ai biết bộ mặt thật của con sói già Hồ ly tinh này, nên chỉ chĩa mũi dùi phê phán tôn giáo 

này hay tôn giáo khác, phe này phe kia mà quên mất kẻ chủ mưu giết TT Diệm, một đối 

thủ hơn HCM tất cả mọi phương diện, tài năng cũng như đức độ, là người nếu còn sống 

thì ông ta và Đảng CSVN không bao giờ chiếm được được MN. 

 

Con sói già này và Đảng CSVN tự biết không làm gì được TT Diệm và quân dân MN, 

nên đã mượn tay những con người ngây thơ nhẹ dạ, mù quáng thiển cận tiếp tay với ông 

ta, không phải chỉ giết một vị anh hùng dân tộc của VN mà giết cả một quốc gia, phá hủy 

tan tành Hòn Ngọc Viễn Đông, giết luôn nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam ổn định, lương 

thiện và trong sạch nhất vùng Á Châu như Giáo Sư Wesley Fishel đã nhận thấy.  

 

Tội lỗi của con sói già này đúng là: Đẵn hết trúc Nam Sơn chẳng đủ để biên ghi tội ác. 

Múc cạn nước Đông Hải không đủ để rửa 

sạch tanh nhơ (Nguyễn Trãi). 

 

Tự nguyện tiếp tay và trở thành phương tiện hữu hiệu cho con sói già và CSVN âm mưu 

giết giết hại một con người VNCH của MNVN, những người Việt Nam và người Mỹ 

ngây thơ nhẹ dạ, mù quáng thiển cận trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã thuyết phục TT 

Kennedy cúp viện trợ và không ủng hộ TT Diệm nữa. 

 

 3- Ngược lại, Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ là John MacComick và Dân Biểu Edna 

Kelly đã sáng suốt cảnh giác TT Kennedy rằng: 

 

“Gần như không có ai ưu tư tới một điểm là, Ông Diệm và chính quyền MN đang phải 

đối đầu với rất nhiều trở ngại khó khăn, xứ sở quê hương của ông đang đổ vỡ tan hoang 

mọi bề, với sự tràn ngập của CS, băng đảng, và các giáo phái võ trang xung đột khắp 

nơi, TT Diệm không chỉ làm sao sống còn tồn tại được trong 9 năm, và đưa đến nhiều 

tiến bộ tốt đẹp trong việc tái lập lại trật tự quốc gia, bảo vệ quyền tự do cho dân, thi 

hành công lý xã hội để làm đời sống toàn dân tốt đẹp hơn.  

 

Thế mà tại sao không thấy ai để tâm tới điểm là, không có ông Diệm không làm sao ổn 

định được Việt Nam và cả Đông Dương đang trong những cơn lốc và hỗn loạn tơi bời, 

rồi sau đó chỗ đứng của Hoa Kỳ trong chiến lược toàn cầu sẽ gãy đổ suy vong”. 

 

Chính quyền Kennedy và những người trong Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ đã bỏ ngoài tai 

những lời cảnh giác đầy tính cách tiên tri của Quốc Hội Hoa Kỳ về tương lai đen tối trong 
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những chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ tại Á Châu, vì giết TT Diệm và mất MNVN vào 

tay CSVN cũng chính là tay sai của CS Hoa Lục. 

 

 Kennedy đã lầm lạc, gởi con gấu già lạnh lùng đầy nanh vuốt Henry Cabot Lodge đến 

quê hương đau khổ ngập tràn của VN để ủng hộ những tướng lãnh MN – là những con 

người đang ôm ấp giấc mơ tranh danh đoạt lợi, tranh bá đồ vương và tranh quyền cướp 

nước. 

 

Thực ra mà nói, đây là những con người được coi là “đường đường một đấng”, có thể 

không thiếu cái “dũng khí” nhưng cũng chỉ sống bằng bản năng, không có tâm hồn và trí 

tuệ sâu sắc, nhất là thiếu đời sống tinh thần, nên về mặt tâm thức và ý thức rất non nớt, dễ 

bị mê hoặc, bị mời gọi lả lơi và quyến rũ mê hồn bởi giấc mơ quyền uy, quyền lực và 

quyền hành cũng như quyền lợi ích kỷ của riêng họ, nên chẳng bao giờ nhận ra là, tất cả 

những việc làm của họ để giết TT Diệm là tự nguyện để cho con sói già Bắc Bộ Phủ sỏ 

mũi dẫn dắt nhẹ nhàng vào những âm mưu cực kỳ thâm độc của hắn. Bởi vì những con 

người này, kể cả con gấu già lạnh lùng đầy nanh vuốt của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng 

chẳng thoát được những tính toán của con sói già Bắc Bộ Phủ. 

 

Con sói già Hồ ly tinh này không chỉ muốn giết một mình “con người VNCH đầu tiên” 

của MNVN, mà hắn muốn giết cả một quốc gia, giết luôn nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam 

và giết luôn hơn 10 triệu dân MN, giết luôn đời sống ấm êm của họ mà những 

Con Người VNCH đã đổ bao nước mắt mồ hôi mới hoàn thành được cho toàn dân 

MNVN, để làm gì? hay chỉ để hoàn thành giấc mơ mù lòa và mê sảng XHCN của hắn? 

 

Đó mới là mục tiêu tối hậu của con sói già. Trong khi tướng lãnh MN và Hoa Kỳ chỉ 

muốn hạ bệ TT Diệm để thay thế lãnh đạo MNVN bằng nhóm quân nhân hoàn toàn thiếu 

hiểu biết và kiến thức về chính trị trong hoàn cảnh lịch sử quá tăm tối của đất nước cũng 

như toàn bộ đời sống của toàn dân MN. 

 

 4- Sau khi các tướng lãnh lật đổ Tổng Thống hợp hiến hợp pháp, chính thống và 

được dân MN bầu lên nắm quyền hành chính quyền MN, Tướng Thomas Lane đưa ra 

nhận định: 

 

“Tổng Thống Diệm bị người ta thay thế bằng những con người quá độc ác tàn bạo, là 

những người giống hệt Fidel Castro, không bao giờ ngập ngừng hành quyết các tù 

nhân”. 

 

Tướng Thomas Lane đưa ra nhận xét về TT Diệm: “lịch sử cho thấy rằng TT Diệm đúng 

là một người quá nhân đạo và đầy lòng bác ái (humane and cheritable man) để sống còn 

trong bầu không khí của quyền lực vào 1963. Ông đã không có đủ tàn nhẫn và độc ác để 

bắt giam và xét xử những quân nhân tạo phản, và thay thế bằng những người trung thành 

của ông. Ông cố gắng quá nhiều và quá lâu để hòa hoãn với Phật giáo là những người 

không thề nào chịu hòa hoãn được (impossible conciliation). Ngay cả việc trục xuất 

những nhà báo Mỹ đã vo tròn bóp méo sự thật chính là kẻ thù quá cay đắng của ông. 
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Thay vì làm như thế, ông đã cố gắng hòa giải và giải tỏa những dị biệt mà không có 

những hành động cần thiết cho sự sống còn của chính quyền MN, chính sự khoan hòa đã 

khuyến khích sự nổi loạn… khi không quân nổi dậy ném bom Dinh Độc Lập đã xô đẩy 

tình thế vào cơn hỗn loạn thêm. Lẽ ra người phi công sẽ bị kết án và bị hành quyết. TT 

Diệm đã không bao giờ đem người phi công ra xét xử trước tòa án. Ông khước từ đòi 

mạng sống con người vì những lý do chính trị, dù đó là một cuộc nổi loạn.” 

 

 5- Giáo Sư Wesley Fishel, đứng đầu nhóm cố vấn đặc biệt gồm 54 Giáo Sư chính 

trị học và quản trị công quyền do Michigan State University (MSU) tổ chức với 200 

người Việt Nam phụ tá để giúp MNVN xây nên nền Đệ I Cộng Hóa Việt Nam trong 9 

năm (1954-1963) đã viết xuống như sau: 

 

 “Như sự kiện cho thấy, chỉ có một điều mà những học giả uyên thâm đều đã đồng ý khi 

nhìn vào năm đầu tiên nắm chính quyền của ông Diệm là chính quyền của ông sẽ tan rã 

bất cứ lúc nào, sự thất bại là điều không thể nào tránh được. Nhưng ngược lại, ngày 

nay ông Diệm vẫn còn hiện diện bên chúng ta, và chế độ của ông chắc chắn là một chế 

độ ổn định nhất và lương thiện trong sạch nhất vùng Á Châu.  

 

Trước những thành quả vĩ đại đó, ông đã được nhiệt liệt hoan hô chúc tụng tại các quốc 

gia mà Ông đã viếng thăm như Washington, Manila, Tân Delhi, Rangoon, và Bankok, và 

chính quyền của ông đã được 45 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thừa nhận, 

chắc chắn ông phải là một con người phi thường, một con người đã bị ngộ nhận 

(misunderstood one) quá nhiều. (trích từ hồ sơ 20, trong cuốn Vietnam And America, the 

most comprehensive documented history of the Vietnam War). 

 

 6- Theo nhận xét của Philippe Deviller, một sử gia lỗi lạc đương thời, nhìn TT 

Diệm như sau: 

 

“bước vào một hoàn cảnh cực kỳ đen tối, đó là một người Sĩ Phu, can đảm phi thường, 

và là con người của nguyên tắc vào tuổi 53. Ông là một người Quốc Gia được kính trọng 

nhất (the most respected man) và là người có ảnh hưởng lớn lao nhất và là một người 

sống trọn vẹn cho đức tin Công giáo... sự can đảm hiếm thấy nơi các lãnh tụ chính trị, rất 

coi trọng đạo đức gia đình, tính chịu đựng bền bỉ, đó là người không bao giờ thiếu sự 

chính trực 

liêm chính. Ông không bao giờ không cư xử công bình với mọi người, kể cả cho kẻ thù 

của ông một cơ hội. Ông đã không bao giờ ra lệnh xử tử những người đã cố gắng giết 

ông”. Deviller nói thêm “Tất cả đối thủ lúc ban đầu của ông đều đánh giá ông rất 

thấp”. 

 

 7- Đại Sứ Hoa Kỳ là Frederick Nolting thì 

khuyên những người chống đối TT Diệm rằng, 

 

“một sự thay đổi tuyệt vời sẽ thành đạt được cho đất nước này, nếu tất cả những ai chê 

bai chỉ trích chính quyền của họ, thì họ nên tìm cách cộng tác với chính quyền và làm 

việc ngay trong chính quyền để cải thiện và làm mọi việc tốt đẹp hơn”. 
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 8- Vào này 15 tháng 10-1955, TNS Manfield 

thăm VNCH trong hai tháng đã có nhận xét về TT  Diệm như sau: 

 

 “một thanh danh vang vọng khắp đất nước của ông, với đường lối quốc gia chân chính, 

và có những dự tính rất trong sáng. Nhưng đã có “những vận động lớn lao với âm mưu 

lật đổ” do những người bất hợp tác (none cooperation) và những kẻ phá hoại; tất cả chỉ 

muốn ngăn chặn ông Diệm thực thi những chương trình xây dựng của ông, gồm có cả 

việc nổi bật nhất là loại trừ những gì chỉ đã đưa đến những xấu xa tồi bại cho dân cho 

nước, và những bất công và bất bình đẳng trong xã hội Việt Nam.” 

 

 9- Một quan sát viên khác là Ralph Lee Smith thì cho rằng, 

 

“Miền Nam Việt Nam thật may mắn đã sinh ra được một lãnh tụ quốc gia trong thời gian 

tranh đấu cho nền độc lập của đất nước. Ông đã phải đối đầu hứng chịu gần như tất cả 

khó khăn và nghịch cảnh. 

 

Ông Diệm đã đóng trọn vẹn vai trò dù chưa sửa soạn một cách thật can đảm và sáng 

suốt, …một hình ảnh cao cả và khả 

kính của một lãnh tụ quốc gia trong lòng những người dân bình thường (Common 

people).” 

 

Smith còn cho biết thêm, còn có một quan sát viên khác thấy như sau: 

 

 “Chuyến đi thăm các vùng trồng lúa tại MN vào tháng 1-1955, ông Diệm tuần vừa qua 

đã đón nhận sự tán thưởng đầy nhiệt tình từ những người dân của ông. Lúa mọc tràn 

ngập trên các cánh đồng chung quanh ông, có tiếng gồng vang lên như reo vui, những 

người lính chiến thắng Việt Cộng đã ngồi ăn chung trên bàn ăn của ông; những người di 

cư tỵ nạn ngồi đâu lưng với nhau chung quanh ông trong căn nhà lá của họ”, và người 

quan sát viên đó kết luận, “sự kiện sống động này đã minh xác sức mạnh của ông Diệm 

nằm ngay chính sự lớn mạnh của những tâm hồn quốc gia dân tộc đang sống tại các làng 

xã, đó là những con người đã đau khổ quá nhiều vì chiến tranh do CS gây ra, những 

người dân này còn hơn cả những người ngồi uống rượu tại các nhà hàng Pháp tại 

Sàigon”. 

 

 10- Bên cạnh đó, Bernard Fall nhìn thấy nơi ông Diệm: 

 

“Một con người đã nắm giữ một vai trò để giải quyết mọi vấn đề trước một tình thế quá 

đen tối, đó là TT Ngô Đình Diệm, một người theo tinh thần Kito giáo rất uyển chuyển, có 

một đức tin tôn giáo thật sâu xa, gánh trên đôi vai gánh nặng để dìu dắt che chở và nuôi 

sống 10.5 triệu con người tại MNVN, thêm vào đó phải lo cho gần 1 triệu người di cư từ 

Miền Bắc vào lánh nạn CS, bảo vệ nền độc lập và lo an toàn cho đất nước. Ngoài ông 

không có người nào tại Á Châu gặp nhiều khó khăn trở ngại như thế, phải gánh chịu một 

gánh nặng quá gian nan trên đường tiến tới Trật Tự Và Công Lý cho dân cho nước.” 

 

 11- Trong một chương sách của Joseph Buttinger, 

The Miracle of Việt Nam, có đoạn: 
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“sự chính trực vô tì vết (untained integrity) với thái độ quyết liệt chối từ sự thỏa hiệp với 

Pháp, và với sự hiểu biết sâu xa khi nhìn vào bản chất những kẻ thù của ông, trên chóp 

đỉnh của lòng dũng cảm ông đã cho cả kẻ thù và bạn bè ông nhìn thấy ông xây dựng nền 

độc lập cho VN và đoàn kết chính quyền làm sao cho thật vững mạnh,  vì đó là điều đất 

nước của ông cần hơn thực phẩm và bom đạn.” 

 

Buttinger còn nói thêm: “đó là một phần trong cái vĩ đại của một con người chính trị 

như ông Diệm”. 

 

 12- Có lẽ người hiểu tường tận về TT Diệm không ai hơn là người cầm đầu nhóm 

cố vấn trong cái “lõi” của chính quyền TT Diệm, Wesley Fishel có lần nói: 

 

 “Những kết tội chính quyền độc tài thiếu căn bản vững chắc (lack solid substance). Thực 

tế chính quyền Ngô Đình Diệm không thể nào nới tay khi những đe dọa quá ghê gớm khi 

nhìn chỗ nào cũng thấy tràn ngập khắp nơi. Nếu không có những đe dọa của CSBV người 

ta có thể nhìn thấy nhiều tự do hơn tại MNVN như chúng ta có tại Hoa Kỳ. Sự thật là 

phần lớn các giáo phái thù ghét ông, sự đố kỵ ghen ghét của người Pháp lúc nào cũng 

chờ đợi để tấn công ông tới tấp vào những điểm yếu của ông; thêm nữa là những người 

Mỹ đóng đô ngay tại Sàigon cũng chống ông Diệm.” 

 

Fishel còn nói thêm: 

 

“Tôi còn nhớ rất rõ khi viếng thăm VN vào 1958, đã có những viên chức ngoại giao HK 

có nhiều lần làm mất uy tín, thổi phồng sự thất bại, chế riễu tôn giáo của ông Diệm và 

gia đình ông, họ đã kêu gọi HK thay đổi chính sách tại VN. Ngay từ lúc ban đầu, các viên 

chức ngoại giao và báo chí háo hức đi tìm kiếm lỗi lầm của ông và của chính quyền của 

ông; không ai cần biết tới những hậu quả sắp tới là cái gì?” 

 

 13- Dưới mắt của Cựu Ngoại Trưởng Walter Roberton, ông Diệm là: 

 

“Một con người tận tụy, dũng liệt và xoay trở thật tháo vát… trong ông, đất nước ông đã 

tìm được một lãnh tụ thật xứng đáng với sự chính trực liêm khiết của ông được gần như 

toàn dân MNVN thừa nhận. 

 

Vùng Đông Nam Á đã đưa đến cho chúng ta một TT Diệm với đức tính vĩ đại, và toàn thể 

thế giới tự do sẽ trở nên phồn vinh thịnh vượng hơn, khi học từ bài học quyết tâm và sức 

chịu đựng kiên cường của một người như ông Diệm.” 

 

 14- Vào năm 1959, R. G. Casey Bộ Trưởng Úc đã viết rằng, 

 

“Những người Mỹ đã lấy những tiêu chuẩn của HK để phê phán là bất công. 

Có hai sự kiện cần phải nhớ bất cứ khi nào muốn chỉ trích chính quyền VN. Thứ nhất, 

Việt Nam Là Tiền Đồn Của Chiến Tranh Lạnh. Chính quyền MN không thể bỏ ngỏ tênh 

hênh mọi thứ, vì tạo cho những kẻ thù khai thác trục lợi. Đó Là Điều Sẽ Trở Thành Nguy 
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Hiểm, Chết Người , Không Chỉ Cho VN, Mà Sẽ Phá Sụp Đổ Những Quyền Lợi Chiến 

Lược Của Thế Giới Tự Do Tại Vùng Đông Nam Á.  

 

Thứ hai, thực thi dân chủ trên một quốc gia với những quan niệm hoàn toàn mới lạ tại 

đất nước VN, dân chủ cần có thời gian để xây dựng các cơ cấu, những truyền thống dân 

chủ và các tập quán dân chủ cần phải được phát triển từ từ mới có thể ứng dụng những 

quyền dân chủ, ý thức chính trị dân chủ trong đời sống của dân, mà cần thời gian từ từ 

từng bước một để nó ăn sâu và lan rộng trong dân chúng. 

 

Hoa Kỳ không có đủ lý do chính đáng, chỉ vì một ngày không được vui mà lìa bỏ xa lánh 

một người như ông Diệm là điều không bao giờ có thể chấp nhận được… trong một quốc 

gia mà 90% là người thất học, ông Diệm làm được như thế là Một Phép Lạ Rồi”. 

 

 15- Khi Phó Tổng Thống Lyndon Johnson đến 

MNVN để điều tra và duyệt xét lại tình hình VN trong giai đoạn tăm tối nhất, ông nhận 

thấy TT Diệm đúng là đã tạo được một phép lạ chính trị tại MNVN.  

 

Gần 1 triệu dân di cư Miền Bắc lánh nạn CS đã được giải quyết vô cùng tốt đẹp, đường 

xá phát triển khắp nơi. Đặc biệt về canh nông đã thành công lớn. PTT Johnson kết luận: 

“Ngô Đình Diệm Là Winston Churchill Của Á Châu”. 

 

 16- Trong lúc đó, TNS Mike Manfiel tuyên bố tại Hoa Kỳ về TT Diệm: “Vị Cứu 

Tinh Của Tất Cả Vùng Đông Nam Á” (the savior of all Southeast Asia). 

 

 17- Bên cạnh nhận định của Mike Manfiel là 

nhận định của TNS Jacob Javits về TT Diệm: 

 

“Thực Sự Là Một Trong Những Vị Anh Hùng Của Thế Giới Tự Do” (One of the real 

heroes of the free world). (trích từ Congresstional record, 

ngày May 13-1957). 

 

 18- Theo nhận định của tờ New York Times, 

ngày 13 tháng 6-1961: 

 

“TT Diệm đã tái tổ chức lại chính quyền, ông chú tâm vào quyền hành pháp trong các 

bộ… những thay đổi này hứa hẹn guồng máy công quyền sẽ vận hành tốt đẹp hơn và hiệu 

quả hơn”. 

 

 19- Trong lúc tờ báo Time cho rằng: 

 

“Một ông Diệm đã bị hành hạ tơi bời mà ông vẫn tổ chức bầu cử rất hợp lý và lương 

thiện… và chiến thắng oanh liệt trong các cuộc bầu cử.” Tờ Time đưa ra giải thích: 

“ông đã được 88% phiếu của dân dồn cho ông, vì sự thật là đất nước VN phồn vinh 

thịnh vượng.” 

 

Ngoài ra tờ Time còn viết thêm: 
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“Đây là cuộc chiến thắng gấp đôi (double victory) trước những đối thủ cộng sản và 

những người đối lập không CS. Kết quả rực rỡ đến từ “những chương trình cải cách”. 

Kết quả hiển nhiên đó xác minh rằng, MNVN “Đã Nghiền Nát Uy Danh Của Cách 

Mạng Cộng Sản”, và xã hội Việt Nam đã có được một lãnh tụ có ý chí thật mãnh 

liệt”(Strong will leader). 

 

Chính quyền Ngô Đình Diệm đã thực hành những chương trình cải cách nhờ những thúc 

đẩy và trợ giúp bởi những người Mỹ, đứng đầu là Tiến Sĩ Eugene Stanley, cải cách việc 

huấn luyện các viên chức chính quyền địa phương làm sao cho họ hợp nhất với chính 

quyền trung ương. 

 

 20- Vào ngày 15 tháng 2-1962, Đại Sứ HK Nolting đã tuyên bố: 

 

“Chính quyền Việt Nam dưới sự hy sinh và can đảm phi thường trong vai trò lãnh đạo 

của ông Diệm, đã cố gắng vượt bực dưới những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và đã tạo 

được những tiến bộ chính trị, xã hội, kinh tế cho toàn dân, với sự trợ giúp của HK”. 

Cũng theo Đại Sứ Nolting cho biết, chính quyền MNVN là: “một chế độ hợp hiến do dân 

bầu lên (Elected and constitutional regime). Vào tháng 12-1962 chính quyền TT Diệm đã 

công bố rằng: đã có 4,077 chương trình xây dựng các ấp chiến lược, trên tổng số 11,182 

chương trình  đã được hoàn tất với 39% dân chúng MN đã sống trong các cộng đồng 

này”. 
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