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Hồng Đức trình bày 
In lần thứ III, California tháng 10 năm 2007 

Tác giả xuất bản và giữ bản quyền 
Xuất bản lần thứ I năm 1963 tại Sài Gòn 

Tái bản năm 1970 tại Sài Gòn 
 

MỤC LỤC 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN 

A. Sách 
B. Báo chí 
C. Tài liệu Việt Cộng 

CÙNG BẠN ĐỌC Ở HẢI NGOẠI 
(Viết cho lần in đầu ở hải ngoại) 
CÙNG BẠN ĐỌC 
(lần tái bản ở VN năm 1970) 
TỰA 

TRÍCH BÀI ĐIỂM SÁCH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN MẠNH CÔN 

SÓNG ĐỎ TRÀN DÂNG 

MỈA MAI THAY, MỘT LỜI CẢNH CÁO 

PHẦN I 
1. Chiếc cầu khỉ của Hồ Chí Minh 
2. Siêu thực-dân hay Thực-dân đỏ 
3. Liên Nga, dung Cộng hay là Nuôi Ong Tay Áo 
4. Viên thuốc độc bọc đường 
5. Khúc xương trong cổ họng Nga-Sô 

PHẦN II 
1. Một phương-pháp duy-tâm của thuyết duy-vật 
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2. Định-luật “BIẾN-CHUYỂN” có Chuyển Biến hay không ? 
3. Từ Lý-thuyết đến Thực-hành 
4. Ba giai-đoạn chiến-lược 
5. Cao-trào và Thoái-trào 
6. Năm giai-đoạn sách-lược 
7. Bốn giai-đoạn tiếp theo 
8. Ba hình-thức Sách-lược điển-hình 

▪ Mặt trận 
▪ Dĩ-hoà vi-quý 
▪ Trung-lập hay Cô-lập 

9. Bốn công-tác kỹ-thuật chính-yếu 
▪ Xâm-nhập 
▪ Tình-báo 
▪ Tuyên-truyền 
▪ Phá hoại 

PHẦN III 
1. Cộng-sản Việt-Nam mọc mầm giữa những mâu-thuẫn và mâu-

thuẫn 
2. Từ Mặt Trận “Dân-Chủ” đến Mặt Trận “Tổ-Quốc” 
3. Thành-lập Mặt Trận Tổ-Quốc để che giấu sự phản-bội Tổ-Quốc 
4. Trường-Chinh đặt tên và Xuân-Thủy công-nhận “Mặt-Trận Giải-

Phóng Miền Nam” 
5. “Đảng Ta” củng cố Miền Bắc 
6. “Liên Minh Công-Nông“ hay Sát Hại Công-Nông 
7. “Đường lối… Đi Hai Chân Song-Song” 
8. Khuyết-điểm nằm trong Ưu-điểm 

 
 

TIỂU SỬ MINH VÕ 
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VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ 
MINH VÕ 

Minh Võ là bút hiệu của ông Vũ Đức Minh, sinh năm 1931 tại tỉnh Nam Định, Bắc 
Việt. 

Sau khi đậu tú tài hai Sinh Ngữ tại Hà-Nội năm 1953, ông bị bắt vào trường Sĩ 
Quan Trừ BỊ Thủ Đức, nhập học (trễ gần một tháng) khóa 3 phụ. 

Tốt nghiệp vào năm sau ông được chọn ở lại làm huấn luyện viên, trung đội 
trưởng khóa sinh khóa 4 phụ. 

Năm sau ông thăng Trung úy, được cử làm trưởng phòng 5 của trường, vừa đổi 
tên là Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. 

Năm 1956 ông đổi về bộ Tổng Tham-Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, làm 
tổng thư ký tòa sọan báo Tinh Thần thuộc Nha Tuyên úy Công-giáo. 

Sau một tháng tu nghiệp tại Bộ Quốc Phòng Phi Luật Tân, ông về nước phục vụ 
tại Nha Chiến Tranh Tâm Lý Bộ Quốc Phòng. Sau đó được cử coi đài phát-thanh 
Tiếng Nói Quân Đội. 

Năm 1960 được biệt phái ngoại ngạch phục vụ tại Nha Vô Tuyến Truyền Thanh 
với chức vụ trưởng phòng Bình Luận. 

Sau gần một năm tu nghiệp tại đài Phát Thanh BBC, Luân Đôn, Anh Quốc, ông 
về nước năm 1964, rồi năm 1966 lên coi sở chương trình Nha Vô Tuyến Truyền 
Thanh. Trong thời gian này ông kiêm nhiệm chức sĩ quan liên lạc của Hiệp Hội Vô 
Tuyến Truyền Thanh và Truyền Hinh Á-châu và Thái Bình Dương, nhiều lần lãnh-
đạo phái đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị của Hiệp Hội, trong đó có hai lần làm 
giám khảo chấm thi các giải thưởng Quốc Tế về Truyền Thanh, như giải ABU năm 
1966, Giải NHK Nhật Bản năm 1970. 

Tác phẩm biên khảo đầu tay của ông (sau 3 tác phẩm phiên dịch) nhan đề Sách-
lược Xâm Lăng Của Cộng Sản, xuất bản năm 1963, được Nguyệt San Tin Sách của 
Văn Bút Việt Nam đánh giá là một trong vài cuốn sách hay nhất trong vòng 15 năm, 
và được đài VOA, Tiếng Nói Hoa Kỳ, trích đọc trong nhiều tuần lễ. Rồi sau đó, đài 
này đã lập hẳn một chương trình mới, 10 phút, phát-thanh hàng tuần, để mời ông 
làm chủ biên phụ trách trong 7 năm liên tục, từ 1964 đến 1971, là lúc ông được cử 
làm phó giám đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh, cũng là lúc ông thôi cộng tác với 
đài VOA. Và chương trình do ông phụ trách cũng ngưng hoạt động. Ông đã được 
Đài VOA trao tặng huy chương đặc biệt (medallion) trong dịp này. 

Chương trình này có tên là Viễn Ảnh Việt Nam Dân-chủ Cộng Hòa (Perspective 
of the Democratic Republic of Viet Nam), chuyên trình bày về các mặt sinh họat của 
miền Bắc Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Phòng Thông Tin Mỹ (USIS), sau đổi là 
(JUSPAO) cung cấp phần lớn tài-liệu cho chương trình. 

Sau khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản, tất cả các bài viết của Minh Võ cho 
chương trình này cũng như nhiều tài-liệu phiên dịch, các bài báo viết cho Đài Tự Do, 
nguyệt San Chỉ Đạo của Bộ quốc Phòng hay nhật báo Chính Luận đều mất hay bị 
thiêu hủy cùng với nhiều hình ảnh lưu niệm trong các chuyến du hành, công tác tại 
nước ngoài. 

Đầu năm 1975 ông được Bộ Quốc Phòng cho giải ngũ kể từ 1-7-1975. Nhưng 
được nghỉ việc để đi phép có lương trong 3 tháng từ 1-4-1975. 

Mặc dầu đã cầm giấy phép giải ngũ và đã rời nhiệm sở ở Hệ Thống Truyền Thanh 
từ đầu tháng tư, ông vẫn phải đi trình diện “học-tập cải tạo”, đúng ra là vào tù Cộng 
Sản. Ông bị giam 9 năm 9 tháng tại 8 trại tù từ Nam ra Bắc. 
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Đầu năm 1985 ông được ra khỏi tù, mang theo nhiều chứng bệnh nan trị. Cuối 
năm 1991 ông được sang định cư tại Mỹ theo chương trình HO. Sau 4 năm chữa trị 
và tĩnh dưỡng, ông bắt đầu viểt trở lại vào năm 1998. 

Sau đây là mấy tác phẩm biên khảo Minh Võ viết ở Hoa Kỳ: 
Ngô Đình Diệm Lời Khen Tiếng Chê, (380 trang, 16 MK), Thông Vũ xuất bản 

năm 1998 (đã in ba lần) 
Phản Tỉnh Phản Kháng Thực Hay Hư (650 trang giá 28 MK), Thông Vũ XB năm 

1999 (đã in 2 lần) 
Ai Giết Hồ Chí Minh? Tâm Sự Nước Non (350 trang giá 18 MK. Đã hết từ lâu), 

Tủ Sách Tiếng Quê Hương XB năm 2000. 
Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp (780 trang, giá 32 MK) Tủ Sách Tiếng Quê 

Hương xuất bản năm 2003 (in 2 lần) 
Hàng chục nhật báo và tuần san, nguyệt san ở Mỹ và ngoài Mỹ đã đăng bài của 

Minh Võ trong 9 năm qua.  

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN 

A. SÁCH 
1. Domenach –La Propagande Politique (Editions Que-sais-je?) 
2. Dulles (Allen) nguyên Giám-đốc Trung-ương Tình-báo Mỹ: –Muốn thắng Cộng-

sản trước hêt phải biêt rõ Cộng-sản (S. Reader’s Digest) 
3. Đông (Mao-trạch) lãnh-tụ Trung-cộng: –Chiến-tranh du-kích ở Trung-Hoa và du-

kích quân (Bản dịch của Phòng Quân Huấn, Bộ Tổng Tham-Mưu) 
4. Đông (Mao-Trạch) lãnh-tụ Trung-cộng: –Mao-trạch-Đông tuyển tập (Cuốn 1) nhà 

xuất bản Xã-hội 
5. Đường (Lâm-ngữ): –Bí-Danh (Bản dịch của Ngôn Luận, Saigon (1958) 
6. Green Pagoda Press: –A decade under Mao Tse Tung (G.p.p. 1960) 
7. Hòa (Phan Xuân): –Lịch-sử Việt-Nam hiện đại (V) 
8. Inkles (Alexis): –Public Opinion in Soviet Russia 
9. Kennedy (John F.) Tổng-thống Mỹ: –Báo-cáo đọc trước Quốc Hội Hoa-kỳ về 

cuộc du-hành Âu-châu 1961 (Tài-liệu phiên dịch của Sở Thông-Tin Hoa-kỳ) 
10. Khroutchev (Nikita) Thủ-tướng chánh-phủ và Đệ nhất bí-thư Nga-cộng; –Báo-

cáo về đại-hội 81 đảng Cộng-sản họp tháng 11-1960 tại Mạc-Tư-Khoa (bản dịch Pháp 
ngữ của tạp chí Tin Tức, nhà xuất bản Xã-hội 

11. Labin (Suzanne): –II est moins cinq (2è édition) 
12. Malik (Charles) nguyên chủ-tịch Đại hội-đông Liên-Hiệp-Quốc: –Est-il trop tard 

de vaincre le communisme? 
13. Minh (Hồ-Chí): –Các lời kêu gọi của Hồ Chủ-tịch, Sự Thật 1956 
14. Nghiêm (Thái-Lăng): –Đoàn-kết luận: Kinh Dương, 1957 
15. Pirenne (Jacques): –Les grands courants de l’histoire universelle (VI) Éditions 

Albin Michel, Paris, 1955 
16. Politzer, một cán-bộ Pháp-cộng: –Những nguyên tắc triết học căn bản 
17. Quang (Trần): –Thủ đoạn của Hồ-chí-Minh 
18. Sauvy (Alfred de): –L’Opinion politique, Éditions Que-sais-je? 
19. Staline (Joseph): –Les principes du léninisme 
20. Staline (Joseph): –Staline toàn tập (cuốn I): nhà xuất bản Xã-hội 
21. Stowe (Leland) nguyên Giám Đốc Thông-Tin của hệ thống Vô-tuyến Truyền-

thanh Âu-châu: –La Chine Rouge dans l ’hégémonie mondiale 
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22. Thạch (Tưởng-Giới) Tổng-thống Trung-Hoa Dân-quốc: –Phản Cộng kháng Nga 
Cơ Bản Luận 

23. Thomas (Lowell): –Terror in Tibet 
24. Chí (Hoàng-Văn): –Trăm hoa đua nở trên đất Bắc (Mặt-trận Bảo-vệ Tự-do Văn-

hóa 1959) 
25. Union Research, Institute (Hong Kong): –Communism in China (U.R.I. 

Hongkong, 1959) 

B. BÁO CHÍ 
26. Đại Học Quân Sự: -số 7-1961 
27. Văn Hữu: -số 9 tháng 2-1961 
28. Việt-Nam Thông-tấn-xã: -Bản tin hàng ngày từ 1-6-1959 đến 31-12-1959 (vấn 

đề biên-giới Ấn và vụ Kerala) 
29. Việt-Nam Thông-tấn-xã: -Bản tin hàng ngày từ 9-8-1960 đến 31-05-1961 (Biến-

cố Ai-Lao và hội-nghị Genève) 
30. Việt-Nam Thông-tấn-xã: -Bản tin hàng ngày từ 1-6-1961 đến 31-08-1961 (vụ 

Bá-Linh) 
31. Joumal d’Extrême Orient: -ngày 30-05-1961 
32. Selection Reader’s Digest: -Tháng 4-1961 

C. TÀI LIỆU VIỆT CỘNG 
33. Bức thư của Quốc-tế Cộng-sản về việc thành-lập Đông-Dương Cộng-sản 

Đảng. 
34. Bước ngoặt vĩ-đại của lịch-sử cách-mạng Việt-Nam (Ủy ban Nghiên-cứu Lịch-

sử Đảng, nhà xuất bản Sự Thật, 1960) 
35. Cương-lĩnh “Mặt-trận Dân-tộc Giải-phóng Miền Nam”. 
36. Luận-cương chính-trị Đông-Dương Cộng-sản Đảng 
37. Nghị quyết của Đại-hội đảng Lao-Động Việt-Nam lần thứ 3 từ 5 đến 10-9-1960 
38. Nguyệt san “Học Tập” số đặc biệt tháng 11-960 
39. Nguyệt san “Học Tập” tháng 7-1960 
40. Nguyệt san “Nhân-dân” số 1 và số 2-1957 
41. Nhật báo “Nhân-dân” 
42. Tuyên ngôn của Đại-hội lần thứ 3 của đảng Xã-hội Việt-Nam tháng 12-1960 
43. Tuyên ngôn kháng Nhựt của đảng Cộng-sản Trung-Hoa 7-7-1937 
44. Và các tài-liệu tuyên-truyền và huấn luyện khác của Việt-cộng 

 

 

 

Cùng bạn đọc ở hải ngoại 
(Viết cho lần in đầu ở hải ngoại) 

 
Đầu năm 1992, khi mới sang Mỹ được vài tháng, trong chuyến đi thăm hai người 

bạn họ Vũ là các anh Vũ Đức Vinh (ỏ Seattle) và Vũ Duy Hiền (ở San Francisco) -cả 
hai nay đều đã khuất bóng tôi được anh Vũ Duy Hiền cho biết: “Trong danh mục sách 
Việt ngữ tại thư viện Quốc Hội thấy có cuốn Sách Lược Xâm-lăng của Minh Võ đấy. 
Nếu anh muốn xem, để tôi mượn cho.” Nhưng rồi mấy tháng sau anh Hiền điện thoại: 
“Lạ thực, tôi là độc giả quen của thư viện, cả chục năm nay sách nào tôi cũng mượn 
được. Mà không biết tại sao họ không cho mượn sách của anh. Nó bảo sách này còn 
có một bản, không cho đưa ra ngoài. Muốn đọc chỉ có cách tới đọc tại chỗ.” 
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Hai năm sau nhà tướng số Hà Lạc Dã Phu Việt Viêm Tử Lê Tư Vinh, nhân đến 
thăm cựu nghị sĩ Phạm Nam Sách lúc ấy đang cộng tác mật thiết với tờ Vạn Thắng 
của Lê Tư Vinh, cũng như giáo sư Trần Ngọc Ninh và nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh…, 
đã ghé thăm tôi với tư cách bạn học hồi còn nhỏ. Biết nhà anh gần Thư Viện Quốc 
Hội, tôi hỏi anh có thể mượn giúp được không. “Sao lại không được. Tôi có người 
thân làm ở đó”. Nhưng rồi mấy lần gọi sang, anh Vinh đều khất lần: “Lạ quá, nó không 
cho mượn anh ạ. Nhưng tôi sẽ có cách, thế nào tháng sau cũng có sách cho anh.” 

Ba tháng sau, một Lê Tư Vinh hốc hác, gầy tong, tay trái đeo băng trắng đột ngột 
ghé lại mang theo 3 bản sao của cuốn sách. “Đây tôi giữ đúng lời hứa nhé. Nó vẫn 
không cho đưa sách ra ngoài. Xin sao chụp, thì nó bắt đặt cọc 50 Mỹ Kim, phải xong 
trong một giờ. Anh giữ hai bản thôi. Cho tôi một bản. Nó có cả bản dịch tiếng Anh nữa 
đấy, và có cả micrô phim.” Tôi chưa có dịp tới xem có đúng có bản dịch với micrô 
phim không. Nhưng trông thấy được đứa con tinh thần đầu lòng (nếu không kể ba 
cuốn dịch thuật) tôi cũng vui rồi. Giữ làm kỷ niệm thôi. Vì trước khi đi Mỹ tôi đã tìm, 
hỏi khắp nơi mà không đâu còn bản nào. Mấy cuốn ở nhà thì trong khi tôi đi tù, con 
tôi đã thủ tiêu hết vì sợ VC nó bắt tội. 

Nhưng số “con tôi” chưa thành kỷ niệm. Nó muốn chào đời thêm một lần nữa. Chả 
là nhà thơ Tâm Vô Lệ, giám đốc Thư Viện Việt-Nam Trên Mạng biết tôi có cuốn sách 
cũ, muốn được đưa lên mạng cống hiến bạn đọc thích “cổ văn”. Tôi đồng ý. Khi các 
tình nguyện viên đánh máy lại, thì ông giám đốc nhận thấy họ xúm lại vừa đánh vừa 
đọc một cách thích thú. Anh ấy lấy làm lạ, và cả tôi cũng ngạc nhiên. Thứ văn chương 
này không dễ nhá. Lại là chuyện cũ mèm! Nhưng một năm sau thì Tâm Vô Lệ cho 
biết, số lượt người vào đọc lên đến cả trăm ngàn. Chúng tôi bèn nảy ra ý kiến bắt đứa 
con ra chào đời lần nữa. Thế là có chuyện in lại Sách Lược Xâm-lăng của Cộng-
sản. 

* * * 
Nhắc lại lần in thứ hai năm 1970. Hồi ấy tôi coi chương trình nha Vô-tuyến Truyền-

thanh Việt-Nam, thuộc bộ Thông-Tin. Một hôm ông thứ trưởng Thông-Tin Chung Đức 
Mai gọi tôi lên bộ “họp”. Tôi nghĩ, không biết có chuyện gì đây, vì 10 năm làm ở đài 
Phát Thanh tôi chưa họp với bộ trưởng hay thứ trưởng bao giờ. Sau mấy phút giáo 
đầu, thì mới vỡ nhẽ, ông thứ trưởng rút từ hộc bàn ra cuốn sách bọc kỹ đặt trên bàn 
và bảo tôi: “Tôi mua cuốn sách này cách nay 6 năm khi còn làm dân biểu Đệ Nhất 
Cộng-Hòa. Bây giờ mới biết là anh viết. Anh tái bản đi. Bộ sẽ giúp giấy in và cấp giấy 
phép, vì nó có thể có ích cho việc chung.” Tôi đồng ý. 

Khi in lần thứ hai năm 1970 tôi đã không sửa chữa gì. Đúng ra là chụp lại y như 
bản đầu, chỉ bỏ một đoạn cuối, vì thấy chưa hoàn chỉnh, như đã trình bày trong lời nói 
đầu. 

Thì lần này tôi cũng sẽ không sửa chữa, thêm bớt gì. Không phải vì nó đã hoàn 
chỉnh. Nhưng vì muốn để độc giả “thưởng thức đúng cái vị cổ lỗ sĩ” của nó, từ văn tới 
ý, và thời sự. Tất cả đều đã quá đát cả. Có muốn sửa cũng không sửa được. 

Vì vậy có thể có nhiều bạn đọc trẻ sẽ lấy làm khó hiểu một vài kiểu nói, hay từ ngữ. 
Ví dụ như tên các nước Đông Âu, ngày nay người ta thường viết theo phiên âm tiếng 
Việt chứ không viết theo phiên âm chữ Hán. Bun-ga-ri, chứ không còn là Bảo-Gia-Lợi 
nữa. Liên Xô chứ không còn là Nga-sô nữa. Liên Bang Nga, chứ không còn là Liên 
Bang Sô-Viết nữa v.v…. Nhưng thiết nghĩ những trở ngại đó không lớn lắm. Hy-vọng 
bạn đọc hiểu được ý của người viết là tốt roi. 

Bản in mà bạn đang cầm trên tay này là bản tác giả đã so sánh với bản photo copy 
của bản chính ở thư viện Quốc Hội Mỹ để sửa chữa lại những chỗ sai sót và bổ túc 
mấy đoạn thiếu trên bản đánh máy lại của Thư Viện Việt Nam Online. Vì vậy nó hoàn 
toàn giống bản chụp từ nguyên bản in lần đầu tại Saigon năm 1963. Ngoài ra ở cuối 
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sách chúng tôi có thêm đoạn trích bài điểm sách của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đăng 
trên nguyệt san Tin Sách của Văn Bút Việt Nam vào tháng 6-1963. 

Mong rằng lần in này sẽ giúp được phần nào những bạn đọc thích đọc lại tài liệu 
cũ hòng so sánh với những đòn phép, mánh lới quen thuộc mà Cộng-sản đã dùng 
hàng mấy chục năm qua. 

 
Nam Cali ngày 15-8-07 

MINH VÕ 
 

 

Kể từ khi cuốn sách được soạn-thảo (1961) và ấn-hành lần đầu tiên (1963) cho 
đến nay, nhiều sự việc xảy ra trên thế-giới, và nhất là trong khối cộng, đã cho thấy 
khía cạnh di-động của sách-lược xâm-lăng của Cộng-sản. Nga-sô đã ký hiệp-ước 
giới-hạn những cuộc thí-nghiệm vũ-khí hạch-tâm với Hoa-kỳ và Anh-quốc (1963). 
Trung-cộng và Nga-sô đã không ngừng đả-kích, thóa-mạ nhau công-khai trên các hệ-
thống vô-tuyến truyền-thanh, truyền-hình và báo-chí. Khi Mạc-Tư-Khoa xua quân đè 
bẹp phong-trào quốc-gia ở Tiệp-Khắc (1968) thì bị Bắc-Kinh kết tội, nhưng lại được 
Hà-Nội hoan-hô, mặc dù Hà-Nội vẫn không dám hé môi phê-bình thái-độ của Bắc-
Kinh. Trong khi Trung-cộng kịch liệt đả-kích tân chính-phủ Lon Nol của Kampuchea 
thì Nga-sô, Tiệp-Khắc và nhiều nước cộng-sản Đông-Âu lại duy trì liên-lạc ngoại giao 
với chính-phủ này. Trong khi Bắc-Việt ca tụng vai trò của ông Hoàng Sihanouk và cố 
gắng cùng với Trung-cộng phục hồi quyền bính cho ông hoàng lưu vong xứ Chùa 
Tháp, thì chính các người cộng-sản Khmer lại chẳng bao giờ muốn tha thứ cho ông 
ta về tội đã tàn sát các đồng chí của họ trước kia. Những người này có ý chờ ông 
Sihanouk trỏ về để đền tội chứ không phải để được suy tôn. 

Tuy-nhiên, ngoài khía cạnh di-động đó, sách-lược xâm-lăng của cộng-sản còn có 
khía cạnh cố định của nó. Nghĩa là dù gặp “cao trào” hay “thoái trào”, các người cộng-
sản vẫn cố bám lấy một số hình-thức sách-lược điển hình, như sách-lược “mặt-trận 
dân-tộc thống-nhứt”, sách-lược “tấn-công hòa-bình”, sách lược “trung-lập và liên-hiệp” 
v.v.. 

Các mặt-trận loại “mặt-trận dân-tộc thống-nhứt” đã được cộng-sản lập ra ở Thái-
Lan (1965), ở Miến-Điện, ở Kampuchea (1970) trong những năm gần đây. Trong khi 
các đài phát-thanh và báo-chí ở Hà-Nội cũng như ở khắp nơi trong khối cộng ca bài 
hòa-bình muôn thuở, tự đề cao thiện chí hòa-bình của mình, thì các nhà lãnh đạo Bắc-
Việt cũng lợi dụng diễn đàn hòa đàm Ba-Lê để tuyên-truyền đả-kích đối phương là 
hiếu chiến và biện minh trước dư luận thế-giới cho những hành vi xâm-lăng của mình, 
hòng biến chúng thành những hành vi mưu cầu hòa-bình, giải thoát con người khỏi 
hiểm họa và tai họa chiến-tranh. Bắc-Việt đã không ngừng nhắc đi nhắc lại yêu sách 
của họ về một chính-phủ liên-hiệp, và không ngớt nói đến 2 tiếng “Trung-lập”. Mạc-
Tư-Khoa, Bắc-Kinh và các thủ-đô khác trong khối cộng cũng đồng thanh trong cùng 
một điệp khúc ấy. 

Qua lăng kính những hiểu biết về chủ-nghĩa duy vật, lý thuyết Mác-xít và chiến-
lược cách-mạng bạo lực của cộng-sản (mà chúng tôi có trình bày sơ lược ở những 
trang đầu tập sách này), chúng ta sẽ có thể nhìn tổng hợp cùng một lúc 2 khía cạnh 
di-động và cố-định của vấn đề và từ đó sẽ có thể theo rõi những biến-chuyển tương-
lai của sách-lược cộng-sản và có thể biết được ý định của đối phương qua mỗi hành-
động của họ, để có phản ứng thích hợp. 

Đó là điều chúng tôi mong đợi tác dụng cuốn sách sẽ đem lại cho bạn đọc ở lần tái 
bản này. 
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Chúng tôi còn nhớ, sau khi cuốn Sách-lược xâm-lăng của cộng-sản được ấn 
hành lần thứ nhất, tờ Nguyệt San “Tin Sách”, cơ-quan chính thức của Trung-tâm Văn-
Bút Việt-Nam (PEN Club) đã cho những ý kiến phê-bình rất xây dựng về cách trình 
bày và đã đề nghị chúng tôi bỏ phần cuối của tác phẩm vì cho rằng không cần thiết. 
Chúng tôi đã làm theo lời đề nghị xây dựng này. Mong bạn đọc thông cảm. 
 
Saigon, ngày 12-10-1970 
TÁC GIẢ 
 

 

TỰA 
 

Cho đến nay những công-trình nghiên-cứu Cộng-sản không phải không có. Nhưng 
trước ông Minh Võ chưa ai cống-hiến cho độc-giả một cuốn sách như cuốn Sách-
Lược Xâm-lăng của Cộng-sản này. 

Lý-do và mục-đích của sách, tác-giả đã tóm lược trong những trang đầu. và tôi 
tưởng cũng khá đầy đủ để biện-chính cho lập-trường tư-tưởng và chính-trị của tác-
giả cũng như ước-vọng và tầm-hạn của cuốn sách. 

Chủ-nghĩa cộng-sản đã từ một ý-niệm giả-định biến thành những hệ-thống tư-
tưởng độc đoán, pha trộn với những hoài-mộng có màu sắc tín-ngưỡng. Người Cộng-
sản không chấp nhận một hệ-thống tư-tưởng hay hành-động nào khác, hay đúng hơn, 
muốn sát nhập mọi hiện-tượng lịch-sử nhân loại vào trong một toàn-thể hóa phổ-biến 
của biện-chứng duy-vật được họ quan niệm là bản-chất của toàn thể vũ-trụ. 

Viết cuốn sách này, ông Minh Võ muốn tố-cáo sự thiếu nền-tảng của lý-thuyết Mác-
xít, tố-cáo tính-cách phi-nhân của những bạo-động vì mục-đích, và tố-cáo tham-vọng 
đế-quốc của cac Cộng đảng Nga-sô, Trung-cộng đang đè nặng lên miền Bắc Việt-
Nam và đang cố-gắng phá-rối miền Nam. 

Tôi nghĩ rằng lập-trường của tác-giả cũng là lập-trường của những người công-
dân Việt-Nam Cộng-Hoa đối với chủ-nghĩa và sach-lược Cộng-sản. Tác giả đã khéo 
bằng một bút-pháp riêng, nói lên lập-trường ấy -chắc chắn sẽ gặp được nhiều cảm 
tình và gây nhiều tin-tưởng nơi những người thực-tâm chống cộng. 

Sự chọn lựa tài-liệu chứng-tỏ nơi tác giả một tinh-thần làm việc khách-quan và 
khoa-học. Nhiệt-tình chọn lựa ấy, sở dĩ có được, là do nhiệt-tình ứng đáp tiếng gọi 
của tình thương và tự-do, đang bị đe-dọa nặng nề bởi các thuyết cộng-sản. 

Mong rằng sự đón tiếp của độc-giả đối với cuốn sách này sẽ làm cho tác-giả tin-
tưởng nhiều hơn nữa vào thiện-chí của mình. 
 
Saigon, 12 tháng 5-1963 
Lê-thành-Trị 

 
 

Trích bài điểm sách 
của nhà văn NGUYỄN MẠNH CÔN [1] 

 
(Đăng trên nguyệt san TIN SÁCH của Văn Bút Việt-Nam số tháng 6 năm 1963.) 

 
Nói về SÁCH LƯỢC XÂM-LĂNG CỦA CỘNG SẢN, chắc chắn trong vòng 15 năm 

nay, kể cả sách ngoại quốc (mà chúng tôi được đọc), chưa có cuốn nào đầy đủ và 
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sáng sủa và chắc nịch như vậy. Lẽ cố nhiên chúng tôi đã nghĩ đến Suzanne Labin, 
nhưng Suzanne Labin còn kém Minh Võ xa, xa lắm. (Nếu các bạn biết chúng tôi 
thường mang tiếng có “mặc cảm tự ti” với văn-hóa Pháp, các bạn sẽ thấy hết tầm 
quan trọng của sự so sánh này!) 

Sách có 4 phần, không được trình bày theo một hệ thống cứng rắn, ví dụ từ xa đến 
gần, từ lớn đến nhỏ (hay ngược lại), cũng không được chia theo giai đoạn thòi gian 
trước, sau. Tác giả, muốn cho vui người đọc, đã dành ra 36 trang đầu để giới thiệu 
vấn đề một cách tổng-quát. Phần thứ 2 mới đến “LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH”, 
nghĩa là đến quan điểm lý thuyết của chủ-nghĩa Mác-xít, và sự áp dụng chung của 
các tay trùm Staline, Khrutshchev, Mao Trạch Đông, và cả Hồ-chí-Minh. Phần thứ 3 
nói về Việt-cộng, từ khi thành lập đảng CS năm 1930 (sơ lược) đến chương trình 
“chiếu cố miền Nam”. Ba phần 1, 2, 3 cộng với chương thứ nhất của phần 4 (nói về 
ưu khuyết điểm của CS) có thể nói là bao gồm tất cả các chất tinh hoa của tác phẩm. 

Các chất tinh hoa ấy, các bạn phải đọc trong sách mới thấy được. Người giới thiệu 
muốn tách lấy ít câu tiêu biểu nhất – nghĩa là hay nhất – để mời các bạn đọc trước 
cho biết mùi (mùi thơm) của tác phẩm, nhưng sự lựa chọn không thể thực hiện được, 
bởi một lẽ giản dị là có rất nhiều câu, nhiều đoạn như vậy. 

Đã không trích được tác phẩm, chúng tôi chỉ còn có biện pháp là giới thiệu những 
ưu điểm (nói chung) của tác giả. Những ưu điểm đó cho phép Minh Võ xây dựng tác 
phẩm của mình: 

1. Có nhiều tài liệu và biết xử-dụng tài liệu một cách rất thông minh. Sự kiện “có tài 
liệu” cố nhiên không phải là một cái “giỏi” về viết lách, nhưng đọc tài liệu, rút tỉa được 
ở đây một câu, ở kia một câu, ở cuốn sách này một đoạn, ở tờ báo kia một đoạn, rồi 
lắp những đoạn trích vào với nhau thành một hệ thống chứng nghiệm sáng sủa, vững 
chắc, là một công việc đòi hỏi một sự thông hiểu nhanh chóng, một trí nhớ dai dẳng 
và một khả năng quy nạp càng nhiều càng tốt. 

2. Sự suy luận đứng đắn, nghĩa là không quá đà đi đến chỗ viễn vông (ví dụ vượt 
phạm vi sách lược đến phạm vi chủ-nghĩa), cũng không thấp quá đến nỗi thụt xuống 
hàng chiến-thuật. Tác giả tỏ ra ông nắm vấn đề rất vững, và chắc chắn như thế, ông 
đã thận trọng làm một cái “sườn” có chi- tiết tỉ mỉ. 

3. Sự hiểu biết của tác giả về CS không phải bắt đầu từ hôm qua. ông quả thật hiểu 
các độc kế của CS ở tận trong tim đen của chúng. Sự hiểu biết này được ấn định 
trong một giới hạn rõ rệt: sách lược xâm-lăng của CS. Từ bao quát cả thế-giới đến 
thu gọn vào miền Nam tác giả luôn luôn trình bày được một cách rõ rệt và rất có quy 
củ những âm-mưu đã qua, và những âm-mưu đang thực hiện của chúng. 

4. Tác giả có văn pháp rất chỉnh. Giọng văn nhanh và nhẹ, nhẹ nhưng chắc, chắc 
mà vui chứ không khô. Nhiều đề tài rất khó, nhiều vấn đề tế nhị, được tác giả phân-
tích một cách linh động khiến cho người đọc có thể ham thích. Đó, nếu chúng tôi 
không lầm, chính là sự thành công lớn nhất của người viết khảo luận về chính-trị. 

Đối với tất cả các bạn đọc muốn nghiên cứu chính-trị – đặc biệt về CS – chúng tôi 
thành thật đề nghị các bạn tìm mua, hay mượn (nếu bạn nghèo) hay xin (vì chắc chắn 
cơ-quan chính-quyền có mua nhiều [2]) mà đọc. Bạn sẽ không thể nào đọc hết cả 
cuốn trong một lần hay trong một ngày. Tính chất bao la của đề tài, tính chất cô đọng 
của tài liệu và tính chất linh hoạt của lý-luận (của tác giả) làm cho bạn bù đầu trong 
vòng một nửa tiếng đồng hồ. Bởi vậy bạn sẽ đọc từng đoạn, giở sách theo lối bói 
Kiều, gặp đâu đọc đấy, và làm như thế nhiều lần – hàng chục lần – rồi sau đó bạn hãy 
đọc lại một lượt bắt đầu từ…. trang một. Chỉ cần biết như thế thôi các bạn đã biết 
cuốn sách có giá trị như thế nào rồi. 

Nhưng – lại nhưng – tác phẩm không phải không có nhược điểm và khuyết điểm, 
ngoài những khuyết điểm về trình bày…’ 
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[1] Nguyễn Mạnh Côn là nhà văn miền Nam với nhiều tác-phẩm văn-học giá-trị trong đó 
đáng kể nhất là Chuyện Ba Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn, một câu truyện khoa-học giả-
tưởng, Kỳ Hoa Tử, Đem Tâm-Tình Viết Lịch-Sử…và những tác-phẩm biên-khảo như Hoà-
Bình nghĩ gì, làm gì?… Ông cũng là nhà báo và chính-khách đã từng là đại-biểu quốc-hội 
đầu tiên của Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hoà (thời có chính-phủ Liên-hiệp). Ông chuyên-mục 
điểm sách của nguyệt-san Tin Sách (của Văn Bút VN) với bút hiệu NGUYỄN. 
Khi cho đăng bài này, toà-soạn Tin Sách có ghi chú (số 1): “Theo đề-nghị của bạn Nguyễn 
Mạnh Côn, toà-soạn TIN SÁCH hoãn bài giới-thiệu cuốn Cách Mạng và Hành Động của 
Nghiêm Xuân Hồng lại để đăng trong số sau” 
[2] Thực ra Chính-phủ VNCH (đệ nhất Cộng-Hoà) lúc ấy bù đầu về “vụ Phật Giáo” không 
ngó-ngàng gì đến cuốn sách này. Chỉ có Bộ Ngoại-Biao (lúc ấy do Luật-sư Vũ Văn Mẫu 
làm bộ-trưởng) mua một số để gửi đi các toà đại-sứ, và một vài người mua với tư-cách 
cá-nhân. 

 

 

 

SÓNG ĐỎ TRÀN DÂNG 
 

Hoàn-cảnh xã-hội tư-bản trung-tuần thế-kỷ 19 tại Âu-châu đã là một thửa đất tốt 
cho chủ-nghĩa cộng-sản phát-sinh. Bản Tuyên-ngôn Cộng-sản của Marx và Engels 
vào năm 1848 đã gây xúc-động mạnh. Những lời kêu gọi thợ-thuyền vùng đứng lên, 
sát cánh lại đã được hưởng-ứng một cách chân-thành say sưa. 

Duy-vật biện-chứng-pháp mà những thanh-niên trí-thức bồng-bột nhất thời-kỳ ấy 
đã ca-tụng là phát-minh tân-kỳ của tư-tưởng triết-lý nhân-loại, cùng những quan-niệm 
độc-đáo, cụ-thể về kinh-tế xã-hội, những nhận-định và phân-tích bề ngoài mới mẻ và 
hấp-dẫn về lịch-sử xã-hội loài người; tóm lại tất cả hệ-thống triết học, (sic) kinh-tế, xã-
hội và tư-tưởng cách-mạng của Marx và Engels đã được đón nhận một cách hăm-hở. 

Một trong những thanh-niên hăm-hở đón nhận, khai-thác và áp-dụng thuyết Mác-
xít vào chính-trị để thay đổi hoàn-toàn mọi cơ-cấu chính-trị xã-hội một nước lớn ở 
Đông-Âu thời bấy giờ là Vladimir Lénine. 

Sau khi thành-công trong việc cướp chính-quyền vào ngày 7-11-1917 (là ngày 
Cộng-sản thường gọi là “kỷ-niệm cách-mạng tháng mười”), Lénine đã cùng với một 
sô cán-bộ cao-cấp Nga-cộng, trong đó có Staline, thiết-lập chế-độ Sô-viết và vạch ra 
một đường-lối xâm-lăng thế-giới với mục-đích bành-trướng đế-quốc Nga Sô-viết. 
Những nguyên-tắc mà Lénine đưa ra, một phần căn-cứ vào chủ-nghĩa Mác-xít, một 
phần rút tỉa từ những kinh-nghiệm chiến-đấu của đảng Bolshevik, tức đảng Nga-cộng, 
đã nghiễm nhiên trở thành đường-lối, sách-lược của Cộng-sản quốc-tế trong việc 
bành-trướng chủ-nghĩa Cộng-sản, hay đúng ra là bành-trướng đế-quốc Nga-sô. 

Qua một thời-gian nguy-ngập vì nội-chiến (1918-1920) vì kế-hoạch kinh-tế thất-bại, 
tưởng chừng như Cộng-sản phải suy yếu rồi tàn lụi! Nhưng không ngờ càng ngày 
Cộng-sản càng bành-trướng thêm. 

Về đất đai, Nga-sô đã lần lượt sát-nhập các nước nhỏ ở vùng Ba-Nhĩ-Cán và Đông-
Âu như Georgia (1921), Ukraine (1922), Lithuania (1940) và gián-tiếp hay trực-tiếp 
đặt ách thống-trị trên các nước khác như Ba-Lan, Tiệp-Khắc, Hung-Gia-Lợi, Bảo-Gia-
Lợi, Lỗ-Ma-Ni V.V., nhất là kể từ khi Mao-Trạch-Đông thành-công trong việc kiểm-
soát toàn-thể lục-địa Trung-Hoa vào cuối năm 1949, sau đó là vụ phân-chia lãnh-thổ 
Hàn-quốc (1953) và Việt-Nam (1954), Cộng-sản càng ngày càng lấn đất. 
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Ở những nước mà Cộng-sản không thể thắng về quân-sự, không thể đặt được một 
chính-quyền Cộng-sản, thì họ tìm hết cách để tuyên-truyền đả-kích các chính-phủ 
hiện-hữu, xúi dục dân-chúng nổi loạn, và không bỏ lỡ một cơ-hội nào để đặt cơ-sở 
Cộng-sản tại khắp nơi. Hiện nay, theo tổng-kết của cái gọi là Đại-hội các đảng Cộng-
sản và công-nhân thế-giới tháng 11-1960, trên toàn thể thế-giới đã có tới 87 đảng 
cộng-sản với 36.000.000 đảng-viên. 

Về phương-diện tuyên-truyền và ảnh-hưởng kinh-tế, văn-hóa, Cộng-sản quốc-tế 
luôn luôn đưa ra những con mồi hấp-dẫn qua các hình-thức dân-chủ, ái-quốc, hòa-
bình, sống chung, trung-lập, giải-phóng chống thực-dân, đế-quốc V.V.. Một số lãnh-
tụ các quốc-gia nhược-tiểu mới dành được độc-lập hoặc vì tự-ái, bị lường-gạt, hoặc 
vì thiếu kinh-nghiệm với Cộng-sản, hoặc vì muốn lợi-dụng sự xung-đột giữa các 
cường-quốc Tây Phương với khối Cộng, đã không ngần-ngại tuyên-bố trung-lập, ủng-
hộ lập-trường sống chung hòa-bình của Cộng-sản. Họ chấp nhận viện-trợ kinh-tế, 
liên-lạc văn-hóa với Nga-sô, để cho bọn cán-bộ và sản-phẩm tuyên-truyền Cộng-sản 
tràn vào nước họ; trong khi dân chúng chưa đủ kiến-thức văn-hóa, chưa có kinh-
nghiệm chính-trị, lại đang sẵn mối thâm thù với Tây Phương, vì chế-độ thực-dân còn 
sờ sờ trước măt, hoặc vì bao kỷ-niệm không đẹp của những năm trước kia sống dưới 
ách đô-hộ bạo-tàn. Như vậy thì tránh sao được sức hấp dẫn của Cộng-sản? 

Ngày nay, sau khi thắng thế ở Ai-Lao, lên chân ở Cuba, Cộng-sản lại còn âm-mưu 
lấn mãi. Quyết-định của Nga-sô ký hiệp-ước với Bắc-Hàn, Đông-Đức, bản thông-cáo 
chung (một hình-thức hiệp-ước, vì còn nể cái hiệp-định Genève) của Khroutchev và 
Phạm-Văn-Đồng (4-7-61) có thể coi là những lời thách thức, những hành-động khiêu 
khích, không còn coi thế-giới tự-do ra gì. 

* * * 
Những biến-cố chính-trị quốc-tế trong ngót một nửa thế-kỷ vừa qua, nhất là những 

thái-độ ngang ngược khiêu-khích của Cộng-sản từ đầu năm 1961 khiến những người 
quốc-gia chống Cộng phải để tâm suy nghĩ. 

Thời-gian đã thử thách và lịch-sử tiến-bộ của khoa-học kinh-tế, chính-trị, triết-học 
đã chứng-minh rằng học-thuyết Mác-xít, chủ-nghĩa duy-vật, chế-độ Cộng-sản là lỗi 
thời, lạc-hậu. Những người còn chút lương-tri sau khi sống trong ngục-tù Cộng-sản 
đều công nhận chế-độ Cộng-sản – cái mà họ mệnh danh là dân-chủ mới, là dân-chủ 
nhân-dân hay là xã-hội chủ-nghĩa… – là một chế-độ không thể sống được vì nó thiếu 
tình thương, thiếu chân thành, thiếu tự-do và không có nhân-phẩm. 

Kinh-nghiệm các thỏa-ước Yalta, Potsdam 1945, Genève 1954 đã cho thế-giới thấy 
rõ giá-trị một chữ ký, một lời cam-kết của Cộng-sản. 

Nhưng cho đến nay Cộng-sản vẫn còn đương phát-triển; không thiếu những thanh-
niên yêu nước lao mình vào con đường cách-mạng theo lối Cộng-sản như những con 
thiêu thân và còn nhan nhản biết bao người dân chất-phác ngưỡng-vọng tới một chế-
độ ôn-hòa, trung-lập, trong đó Quốc-Cộng có thể sống chung hòa-bình, trong tự-do, 
no ấm! Mà thực ra đâu phải chỉ có dân-chúng thiếu kinh-nghiệm và ít học, ngay cả 
những quốc-trưởờng, những chính-khách lỗi-lạc cũng dường như tin-tưởng như vậy. 
Roosevelt, Truman, Churchill, De Gaulle, Laniel, Bidault, Mendes-France, Soekamo, 
Nehru v.v.., cũng đều đã đi vào con đường lầm lỡ. 

Một câu hỏi mà nhiều người đã tự đặt cho mình từ lâu nay lại hiện lên một cách 
khẩn-cấp: 

Tại sao một chủ-nghĩa có nhiều khuyết-điểm như chủ-nghĩa Mác-xít, tại sao một 
chế-độ phi-nhân như chế-độ Cộng-sản có thể tràn lan mãnh-liệt và mau chóng như 
một làn sóng dữ? 

Phải chăng vì, dù sai lạc đến đâu, Cộng-sản vẫn có vài điểm đúng; dù xấu đến đâu, 
Cộng-sản cũng có một hai điểm phù-hợp với lòng người; mà Cộng-sản biết cách và 
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chịu khó khai thác, truyền-bá, đề cao những điểm đúng, điểm hay đó; còn những 
người chống Cộng thì phần đông chỉ nhìn thấy Cộng-sản sai, xấu, cho nên khinh địch; 
ngoài ra, trong hàng ngũ chống Cộng lại có một số người bị ảnh-hưởng suy-luận theo 
duy-vật biện-chứng-pháp, bị lóa mắt vì một số phương-pháp thực-hành của Đệ Tam 
Quốc-tế mà cán-bộ Cộng-sản thường ca-tụng là mới mẻ và khoa-học, cho nên đã sợ 
địch, đầu hàng địch ngay trước khi giao-chiến. Chúng tôi không dám cả-quyết một 
cách võ-đoán rằng chỉ vì những lý-do đó. Có thể còn nhiều lý-do khác nữa. Chúng tôi 
thiết tưởng cứ thử tìm cách trả lời câu hỏi trên đây dù sao cũng là một việc hữu-ích. 

 
Saigon, Quốc Khánh 1961 

 

 

MỈA MAI THAY, 
MỘT LỜI CẢNH CÁO 

 
 

Tôn Tử, binh-pháp-gia số một của Trung-quốc vào thế-kỷ thứ V trước lịch Thiên-
Chúa, 

“Biết người, biết mình, trăm trận trăm thắng. “ 
Danh-ngôn này đã được các binh-pháp-gia kim cổ, các chiến-lược-gia quân-sự 

cũng như tâm-lý-chiến trưng đi nhắc lại biết bao nhiêu lần. Các cán-bộ chống Cộng 
thời nay cũng không ngớt tự nhắc nhở như vậy. Mà không cứ gì cán-bộ chông Cộng, 
ngay lãnh-tụ Cộng-sản như Mao-Trạch-Đông cũng từng nhắc tới nguyên-tắc căn-bản 
này một cách kính-cẩn trong bài diễn-văn đọc tại trường Đại-Học Quân-Chính Diên-
An hồi tháng 8-1937. Nhưng mỉa mai thay! Chính Mao-Trạch-Đông, kẻ kính-cẩn nhắc 
đến đại-danh Tôn Tử, để đề-cao nguyên-tắc cần biết địch, lại cũng là kẻ thù phê-bình 
rằng chúng ta khinh địch: bàn về vấn-đề chiến-lược trong chiến-tranh cách-mạng họ 
Mao đã nói: 

“Đối phương của chúng ta không hiểu rằng trong chiến-tranh chống Cộng, họ cần 
phải có một chiến-lược, chiến-thuật mới. Ỷ vào ưu-thế của họ trên mọi địa-hạt, họ 
đã khinh ta và đã cố-chấp bấu víu vào những phưomg-sách chiến-tranh cũ-kỹ cổ 
hủ. “ 
Cách đây 25 năm (tháng 12-1936) đáng lý những lời trên đây phải được nhà cầm 

quyền Quốc-Dân Đảng coi là những lời cảnh-cáo chân thành. Thắng-lợi của Trung-
cộng vào cuối năm 1949 đã chứng-minh cho lời nói của Cộng-sản không phải hoàn-
toàn vô-lý. 

Nhưng hình như trong hiện-tình thế-giới ngày nay, câu nói đó vẫn còn có một ý-
nghĩa mỉa mai. Có lẽ những người chống Cộng vẫn chưa hiểu rõ Cộng-sản, cho nên 
vẫn chưa áp-dụng những biện-pháp chống Cộng hữu-hiệu hơn. Chúng ta hãy nghe 
những tác-giả đã từng chuyên chú vào việc nghiên-cứu âm-mưu và sách-lược Cộng-
sản lên tiếng gần đây về vấn-đề này. 

– Lâm-Ngữ-Đường, tác-giả cuốn Bí-Danh, xuất-bản năm 1958, đã viết: 
“Tìm hiểu về sách-lược xâm-lăng gián-tiếp của Cộng-sản là điều rất cần-thiết.”[1] 
[1] Sách trích dẫn trang 194 (bản dịch Ngôn Luận) 
– Allen Dulles sau 10 năm điều-khiển Trung-ương Tình-báo Mỹ, hàng ngày vùi đầu 

giữa những chồng hồ-sơ dầy cộm tài-liệu tin-tức về hoạt-động Cộng-sản ở khắp năm 
châu đã xác-nhận mới đây rằng: 

‘‘Muốn thắng Cộng-sản, tncớc hết phải biết rõ Cộng-sản.”[2] 
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[2] Selection Reader’s Digest, April 1961 
Bài báo này, công-bố vào dịp vết thương Ai-Lao và Cuba còn mâng mủ, đã nói lên 

hết cái ý nghĩa hàm súc của nó. Sau những thất-bại ê-chề, giới tình-báo có thẩm-
quyền Hoa-Kỳ dường như muốn nói trắng ra rằng thế-giới tự-do vẫn chưa hiểu rõ về 
Cộng-sản. Vì vậy mà Cộng-sản vẫn còn lấn át. Có phải Allen Dulles chỉ muốn nói đến 
những hiểu biết về lực-lượng quân-sự, chiến-lược, chiến-thuật hành quân mà thôi, 
hay ông còn muốn nói gì hơn thế nữa? Đây nguyên-văn lời-lẽ của cựu chỉ-huy Trung-
ương Tình-báo Mỹ: 

“Trước mắt chúng ta, không phải là một cuộc phản-loạn quốc-tế do những kẻ gian-
ác chỉ biết ham muốn quyền-lực cá-nhân âm-mưu. Nếu chỉ có thế thì tôi đây đã bớt 
áy náy. Vì chỉ cần một đoàn cảnh-sát tổ-chức chu-đáo là đủ làm chúng tan rã. Thực 
ra mối đe-dọa đè trên chúng ta nặng nề hơn thế nhiều. Trước hết là vì nhiều người 
Cộng-sản không phải là những tay phản-loạn mà là những người có khả-năng, có 
uy-tín, có tâm-hồn thành-thực say sưa cách-mạng. Họ thâm-tín rằng họ hoạt-động 
cho cuộc tiến-hóa nhân-loại. Nhiều người sẵn sàng hy-sinh cho lý-tưởng đó. Ta 
không thể lấy bạo-lực để đánh đổ lý-tưởng của họ, mà phải có một lý-tưởng khác 
hợp lý hơn, thỏa-đáng hơn lý-tưởng của họ. “ 
Đó là về cán-bộ Cộng-sản, về lý-tưởng Cộng-sản hay đúng ra một thứ ảo-tưởng 

thực sự hấp dẫn đối với một số người chân-thực và một số khác ngây-ngô. 
Về âm-mưu và sách-lược Cộng-sản, Allen Dulles viết: 
“Các kế-hoạch, các lời tuyên-bố và các hành-động của Nga-sô chứng-minh rằng 
thực tế họ không tin ở thuyết sống chung. Các người Cộng-sản có một kế-hoạch 
chinh-phục. Họ không nhằm gì hơn là thống-trị thế-giới. Đối với Cộng-sản, dòng 
lịch-sử tất-yếu không thể đổi khác: Cộng-sản sẽ toàn thắng”. 
Thực ra, ngay từ khi bản tuyên-ngôn Cộng-sản của Marx và Engels ra đời (1848) 

và nhất là qua các lời tuyên-bố, qua hành-động của các lãnh-tụ Cộng-sản, không còn 
ai sáng suốt theo rõi thời-cuộc có thể nghi-ngờ điều mà Allen Dulles ngày nay mới nói 
ra về âm-mưu thống-trị thế-giới của Cộng-sản. Chúng tôi sẽ xin trở lại vấn đề này một 
cách chi-tiết hơn ở những trang sắp tới. Nhưng có một điều ít người đã nghĩ như Allen 
Dulles là lòng nhiệt-thành tin-tưởng và chí hăng-hái phấn-đấu của một số động những 
đảng viên Cộng-sản có thẩm-quyền, uy-tín. Chính những phần-tử này là cái linh-hồn, 
là động-cơ thúc đẩy sự tràn dâng của làn sóng đỏ. Những sáng-kiến mới mẻ, những 
cố-gắng phi-thường, những hy-sinh xả-kỷ, những kế-hoạch, phương-cách đề ra một 
cách tỉ-mỉ xác-thực, sự theo rõi cặn kẽ, áp-dụng thi-hành đến nơi đến chốn… là do ở 
những tấm lòng cuồng say ảo-tưởng đó. 

Điều này đáng làm cho các chuyên-gia chống Cộng-sản chú tâm nghiên-cứu, suy-
nghĩ, để tìm ra những lý do xác-thực nhất ngỏ hầu có thể áp-dụng một đối-sách hữu-
hiệu hơn chống lại làn sóng đỏ. 

Để có thể phân-tích vấn-đề một cách khách-quan, gạt bỏ mọi thành-kiến sẵn có về 
Cộng-sản, chúng tôi tạm phác-họa một đề-án nghiên-cứu sau đây: 

1. Trước hết, cần phải xác-nhận lại, qua lời-lẽ của các lãnh-tụ Cộng-sản và qua 
các sự kiện lịch-sử thế-giới, coi có phải thực sự âm-mưu của Cộng-sản là thống-trị 
thế-giới, nhuộm đỏ cả hoàn-cầu hay không. 

Việc này nhiều người có thể cho là thừa, vì chỉ những ai quá ư lạc-quan, nếu không 
phải là khờ-khạo, mới còn nghi-ngờ ở ý-chí thống-trị thế-giới của Cộng-sản. Tuy-
nhiên, chúng tôi muốn rằng cả những người đó cũng phải công-nhận sự khách-quan 
và chính-xác của các tài-liệu được trình-bày trong tập sách này. 

2. Tiếp đến, phân-tích các quy-luật của Duy-vật biện-chứng pháp để tìm hiểu lề-lối 
suy-luận và hành-động của các cán-bộ Cộng-sản, đồng thời xem xét coi Cộng-sản 
áp-dụng những quy-luật này vào sách-lược xâm-lăng khéo léo như thế nào. 
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Đặc biệt nghiệm xét một số sách-lược chính thường được Cộng-sản áp-dụng nhiều 
nhất. 

3. Sau khi đã thấy rõ âm-mưu của Cộng-sản quốc-tế, thông hiểu lề lối suy-luận 
cùng phương-cách hoạt-động của Cộng-sản để thực-hiện âm-mưu này, chúng ta sẽ 
bắt đâu giở lại mấy trang Việt sử kể từ ngày có mầm-mống Cộng-sản để tìm hiểu rõ 
ý-định và phương-pháp hoạt-động của Việt-minh Cộng-sản hay đúng ra là Cộng-sản 
quốc-tế tại Việt-Nam và cả vùng Đông Nam Á-châu này. 

Chúng tôi sẽ phân-tích kỹ các biến-cố chính-trị tại Việt-Nam trong những năm gần 
đây đông thời cũng tìm hiêu các kế-sách giai-đoạn, tiểu-tiết mà họ áp-dụng tại địa-
phương này. Nhưng chúng tôi quan-niệm rằng sách-lược Cộng-sản từ trước vốn 
thống-nhất, nghĩa là do một bộ chỉ-huy duy nhất ở điện Cẩm-Linh điều-khiển. Hơn 
nữa, cán-bộ Cộng-sản trên khắp thế-giới đều châp nhận một hệ thống tư-tưởng duy 
nhất là chủ-nghĩa Mác-Lê. Do đó nếu chúng ta chỉ nghiên-cứu các sự-kiện xảy ra ở 
Việt-Nam thì không thể nào hiểu cho thấu đáo được. Vì vậy mà cần phải có 2 đoạn 
trên. Hai đoạn này sẽ là chiếc chìa khóa để giải thích một cách có hệ-thống những sự 
việc xảy ra ở Việt-Nam do bàn tay Cộng-sản và là một thứ kính hiển-vi giúp cho người 
sưu-tầm có thể dễ nhận thấy đúng ý nghĩa của mỗi sự kiện, đúng âm-mưu, hậu ý của 
Cộng-sản mà những cặp mắt nhận-xét thông thường khó có thể nhận ra được. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHẦN I 
 

SIÊU-THỰC-DÂN 
hay 

THỰC-DÂN-ĐỎ 
 

“Các người Cộng-sản và giai-cấp công-nhân 
sẽ cố-gắng và đấu-tranh để đạt tới 

mục-đích vĩ-đại này là làm cho 
chủ-nghĩa Cộng-sản thống-trị trên hoàn-vũ” 

(Kroutchev, 6-1-1961) 

 
o O o 
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1. CHIẾC CẦU KHỈ CỦA HỒ-CHÍ-MINH 
2.  

Trong bài báo : Muốn thắng Cộng-sản, trước hết cần phải biết rõ Cộng-sản, ông 
Allen Dulles đã viết : 

“Cộng-sản có một kế-hoạch chinh-phục. Họ không nhắm gì hơn là thống-trị thế-
giới” 

Hai tháng sau, Tổng-Thống Hoa-Kỳ, Kennedy cũng xác-nhận điều đó. Trong bản 
phúc-trình đọc trước quốc-dân Mỹ trên vô-tuyến truyền-hình ngày 6-6-61 về cuộc du-
hành ở Ba-Lê, Vienne và Luân-Ðôn, ông đã nói rất nhiều đến cuộc gặp gỡ Thủ Tướng 
Nga Sô Nikia Khroutchev. Tổng-Thống Mỹ đã thuật lại rằng trong khi tiếp-xúc với ông, 
Khroutchev đã tỏ ra : 

“Tin tưởng rằng chủ-nghĩa Cộng-sản thế-giới sẽ bành-trướng…Và trên hết, ông 
(Khroutchev) tiên-đoán sự toàn thắng của chủ-nghĩa Cộng-sản tại những tân quốc-gia 
và những quốc-gia kém mở mang. 

Ông tin chắc rằng làn sóng ở những quốc-gia trên đương dâng lên theo đường lối 
của ông, rằng cuộc cách-mạng của những dân-tộc đang chỗi dây cuối cùng sẽ trở 
thành một cuộc cách-mạng Cộng-sản và những cuộc chiến-tranh giải-phóng do điện 
Cẩm-Linh ủng-hộ sẽ thay thế cho nhữngphương-pháp xâm-lăng trực-tiếp cũ. ” 

Những lời lẽ trên đây của một vị chỉ-huy trung-ương tình-báo Mỹ và một vị quốc-
trưởng lãnh đạo thế-giới tự-do như Tổng-Thống Kennedy tưởng quá đủ cho chúng ta 
tin là thực. Tuy nhiên cũng nên nhắc lại một vài lời tuyên-bố mới đây của nhà độc-tài 
đỏ, để chứng-tỏ rằng không những Cộng-sản để các chính-khách tinh tế nhận ra âm 
mưu của họ, mà còn hơn thế nữa, chính họ không ngần-ngại tuyên-bố toạc ra. 

Trong phần kết-thúc bản báo-cáo đọc trước hội-nghị các tổ-chức đảng đoàn Nga-
cộng cạnh ủy-ban trung-ương hôm 6-1-61 về ” đại-hội các đảng Cộng-sản và đảng 
Công-nhân ” tháng 11-60, Khroutchev đã nói : 

” Các người Cộng-sản và giai-cấp Công-nhân sẽ cố gắng và đấu-tranh để đạt tới 
mục-tiêu vĩ-đại này là làm cho chủ-nghĩa Cộng-sản thống-trị trên hoàn-vũ…” 

Ðảng Cộng-sản Nga Sô sẽ trung-thành nghe theo tiếng gọi của Lénine để đấu-
tranh không ngừng cho chủ-nghĩa Cộng-sản toàn thắng… “ (1) 

Cũng trong bản báo-cáo này, ở nhiều đoạn khác, Khroutchev đã nhắc lại ý-chí 
thống-trị thế-giới này, chẳng hạn : 

” Sự toàn thắng của giai-cấp công-nhân trên khắp thế-giới, sự toàn thắng của xã-
hội chủ-nghĩa sẽ xoá bỏ hết mọi nguyên-nhân xã-hội hay quốc-gia có thể gây nên 
chiến-tranh ” 

Và ở một đoạn sau : 
” Giai-cấp công-nhân đương điều-khiển một phần lớn thế-giới và một ngày kia sẽ 

bá-chủ thế-giới ” 
Ngày đó là ngày nào? Chính Khroutchev trong dịp thăm viếng thủ-đô Áo-quốc cuối 

năm 1960 đã nói một cách say sưa rằng : 
” Ðời vắn lắm. Tôi ước ao được sống cho tới ngày tôi trông thấy lá cờ đỏ bay phấp 

phới trên toàn thế-giới. ” (2) 
Những lời lẽ trên đây bộc lộ ý-định thống-trị thế-giới của lãnh-tụ Nga-cộng, mà cũng 

là chúa trùm Cộng-sản quốc-tế hiện nay. 
Lãnh-tụ Trung Cộng, nhà lý-thuyết-gia của ” các chú con ông Trời Cộng-sản ” cũng 

bộc lộ không kém. 
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Cuối tháng 9-1960, nhân dịp phát-hành tập IV của bộ Mao-Trạch-Ðông tuyển 
tập các báo Cờ Ðỏ và Nhân Dân nhật báo ở Bắc Kinh đã thi nhau nhắc lại những lời 
lẽ hiếu-chiến của Mao-Trạch-Ðông. Theo Mao thì cần phải gây chiến-tranh để cho 
chủ-nghĩa Cộng-sản tiến lên mãi và chỉ khi nào Cộng-sản quốc-tế toành thắng thì 
hiểm-họa chiến-tranh mới hết (3) 

“Cũng như sự toàn thắng của cuộc cách-mạng Trung Quốc (ám chỉ cuộc chiến-
thắng của Cộng quân Trung Hoa cuối năm 1949) đã chấm dứt nội chiến, thì một cuộc 
toàn thắng của cách-mạng thế-giới (cách-mạng vô-sản, hay xâm lăng của Cộng-sản 
quốc-tế) cũng sẽ chấm dứt hiểm-hoạ một cuộc thế-chiến .” 

Và ở một đoạn khác : 
“Ðến lúc cách-mạng chín mùi, thì nhân-dân khởi-nghĩa võ-trang là một phương-tiện 

quan-trọng nhất để đánh đổ chế-độ chuyên-chế (ám chỉ giới tư-bản đế-quốc) 
Bài xã-luận của tờ nguyệt-san Học tập tháng 7-1961 (4) đã viết : 
“Mâu-thuẩn giữa một bên là nhân-dân miền Nam bao gồm giai-cấp công-nhân, giai-

cấp nông-dân, giai-cấp tiểu-tư-sản, giai-cấp tư-sản dân-tộc, các tầng-lớp và cá-nhân 
yêu nước khác, một bên là đế-quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng gồm những bọn thân 
Mỹ phản-động nhất trong giai-cấp địa-chủ và tư-sản mại-bản ngày càng bộc lộ sâu 
sắc, kịch liệt và chỉ có thể giải-quyết bằng cách đánh đổ chính-quyền miền Nam.” 

Cũng trong tờ báo nói trên, số 7, một đảng-viên Cộng-sản, Lưu-quý-Kỳ, đã viết với 
hàng tít lớn : 

“Chỉ có đánh đổ bộ máy nhà nước phản -động miền Nam mới giải-quyết được mâu-
thuẫn sâu sắc nhất trong xã-hội miền Nam hiện nay.” 

Những luận-điệu trên đây, nhan nhản trên báo chí Việt-cộng, chỉ là lặp lại một cách 
máy móc những điều ghi trong quyết-nghị Ðại Hội đảng Lao-động thứ III họp tại Hà 
Nội từ 5 đến 10 tháng 9-1960. Trong bản quyết-nghị này có câu : 

“Trong sự nghiệp hoàn thành cách-mạng dân-tộc dân -chủ nhân-dân trong cả nước, 
thực-hiện thống-nhất nước nhà, đồng bào ta ở miền Nam có nhiệm-vụ trực tiếp đánh 
đổ ách thống-trị của đế-quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng để giải-phóng miền Nam.” 

Cũng trong Ðại Hội này, Lê Duẫn – từ đó bắt đầu giữ chức đệ nhất bí-thư, tức Tổng 
Bí Thư cũ – đã nói lên ý định của Việt cộng như sau : 

“Muốn thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng hiện nay, ngoài con đường đánh đổ 
chánh-phủ Việt Nam Cộng-Hoà, giải-phóng miền Nam, thực-hiện độc-lập dân-tộc và 
người cày có ruộng, đồng-bào miền Nam không còn có con đường nào khác.” 

Tuy nghị-quyết của Ðại Hội Ðảng cũng như đệ-nhất bí-thư Việt-cộng không dám 
nói trắng ra chính Việt-cộng chủ-trương đánh đổ chính-phủ Việt Nam Cộng-Hoà mà 
tự trước họ luôn luôn mời mọc để hiệp-thương, liên-hiệp, và có ý đổ cho đồng-bào 
miền Nam muốn làm công việc đó. Nhưng nếu đem đối chiếu câu nói trên đây của Lê 
Duẫn với hành-động cướp bóc phá-hoại, và âm-mưu tổng khởi-loạn của cán-bộ Cộng-
sản nằm vùng hay của cán-bộ mới được phái vào từ Hà Nội trong những tháng cuối 
năm 1960 (trận Kontum trong đó có 1 cán-bộ cấp sư-đoàn-trưởng bị tử-thương) và 
dịp bầu-cử Tổng-Thống 9-4-61 (các trận Kiến-Phong, Kiến-Hoà) thì đủ hiểu đây chỉ là 
một kiểu nói che đậy mà Cộng-sản thường dùng nhất để trút trách-nhiệm cho nhân-
dân theo tiểu-xảo ” ném đá dấu tay ” của họ. 

Chúng ta còn nhớ khi Hồ Chí Minh bấy giờ là Lý-Thụy gặp cụ Phan Bội Châu ở 
Trung Hoa lục-địa vào những năm trước 1930, y đã từng bộc lộ như sau : 

“Muốn tới chủ-nghĩa Cộng-sản, phải qua cái cầu quốc-gia “ 
Câu này chứng tỏ ngay từ đó họ Hồ đã nhận chỉ-thị của Mạc-Tư-Khoa để nhuộm 

đỏ toàn cõi Việt Nam, biến tổ-quốc thân yêu của chúng ta thành một chư-hầu của Ðế-
quốc Nga Sô. Và sở dĩ ban đầu họ Hồ chịu hợp-tác với những người quốc-gia cũng 
như chịu thành-lập các đảng cách-mạng quốc-gia , Mặt trận dân-tộc v.v…cũng chỉ vì 
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ông ta cần phải qua chiếc cầu khỉ để tới bờ sông bên kia là chế-độ Cộng-sản độc-tài 
như hiện này ở miền Bắc. 

Thực ra âm-mưu bá-chủ hoàn-cầu, nhuộm đỏ toàn thể thế-giới phát sinh từ niềm 
tin-tưởng mà Marx và Engels đã gieo vào lòng một số thanh-niên bồng bột uất-ức 
truớc chế-độ tư-bản tự-do kinh-doanh, bóc lột lao động ở Âu Châu vào trung-tuần thế-
kỷ 19. Marx đã dùng khoa-học, lịch-sử, chính-trị, kinh-tế để cố gắng chứng-minh rằng 
: theo định-luật mâu-thuẫn, chế-độ tư-bản sẽ bị triệt-hạ và giới vô-sản sẽ lên nắm 
chính-quyền và thiết-lập vô-sản chuyên-chính ở khắp nơi. 

Có khác chăng là khác ở điều này : theo Marx thì nếu cứ để tự nó dòng lịch-sử 
cũng sẽ tiếp-diễn đúng y như vậy. Còn Lénine, Stalin, Mao-Trạch-Ðông và Khroutchev 
thì sau này cố tình hiểu khác đi và mỗi người áp dụng một cách khác. Họ đã lợi-dụng 
lòng tin của giới vô-sản của thợ thuyền, thanh-niên vào Marx và Engels để thúc đẩy 
lớp người này tranh đấu cho Ðế-quốc Cộng-sản và đúng ra để đưa Nga Sô lên địa vị 
lãnh-đạo quốc-tế Cộng-sản, tập-trung mọi quyền-lực, mọi ảnh-hưởng, bắt buộc các 
đảng Cộng-sản các nước theo kế-sách của điện Cẩm-Linh. 

 
Chú-thích: 
(1) Tân Tạp Chí Quốc Tế, Nguyệt san số 1 năm 1961 
(2) Theo báo giới Áo dịp hội đàm 2K, ngày 3-6-61 tại Vienne. 
(3) Theo tài liệu sưu tầm của Tổ Chức Liên Phòng Ðông Nam Á 1961 
(4) Tạp chí lý luận và chính trị của đảng Lao động Việt Nam 
 

 

 

 

 

2. SIÊU-THỰC-DÂN 
hay 

THỰC- DÂN-ÐỎ 
 

 
” Các người C.S. và giai-cấp công-nhân sẽ cố gắng và đấu-tranh để đạt tới mục-

đích vĩ-đại này là làm cho chủ-nghĩa Cộng-sản thống-trị trên hoàn-vũ”(Khrouchtchev, 
6-1-1961) 

Những lời lẽ trên đây của một số lãnh-tụ Cộng-sản đã trực-tiếp hay gián-tiếp thú-
nhận âm-mưu xích-hoá hoàn-cầu của họ. Nếu chúng ta liếc nhìn lại một cách tổng-
quát những trang sử thế-giới từ 45 năm qua, chúng ta sẽ thấy rằng đó chỉ là những 
lời xác-nhận những sự việc đã xảy ra mà thôi. 

Ðiều mà Cộng-sản lớn tiếng đả-kích nhiều nhất từ trước đến nay là chủ-nghĩa thực-
dân, chủ-nghĩa đế-quốc. Kẻ thù thường-trực, kẻ thù bất cộng đái thiên của Cộng-sản, 
theo miệng lưỡi của họ là bọn đế quốc. Nhưng công-việc mà họ làm một cách cuồng-
tín chính là thực-hiện chủ-nghĩa đế-quốc. Có điều họ đã khéo léo khai-thác khía cạnh 
mới mẻ và những nhược-điểm thông-thường của tâm-lý quần-chúng, tâm lý những 
dân-tộc bị trị, để thực-hiện mộng xâm-lăng mà quần-chúng, những dân-tộc bị trị không 
ngờ tới. 
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Ngay sau khi cướp được chính-quyền ở Nga Sô ngày 7-7-1917 (1) . Cộng-sản đã 
dùng mọi biện-pháp kể cả những biện-pháp dã-man nhất, gian manh nhất để một mặt 
củng-cố chính-quyền trong nước, một mặt bành-trướng thế-lực ra các nước lân-bang 
và sau hết can-thiệp vào nội-bộ các nước trên khắp hoàn-cầu, xúi giục gây loạn và 
ủng hộ các cuộc nổi loạn theo chiều hướng có lợi cho sự bành-trướng Cộng-sản. 
Chính Lénine chỉ thị cho cán bộ Cộng-sản các cấp : 

“Không được lùi bước trước bất cứ hy sinh nào, phải vượt các trở ngại lớn lao nhất 
để xúi giục nổi loạn và đẩy mạnh công tác tuyêng truyền một cách nhất quyết, bền bỉ. 
Phải biết dùng mọi chiến-lược, mọi mánh-lới, thủ-đoạn, những cách thức hoạt-động, 
ngấm ngầm làm thinh và che giấu sự thật, nhằm mục đích duy nhất là lọt vào các 
nghiệp-đoàn, bám sát ở đó và hướng dẫn họạt độn Cộng-sản với bất cứ giá nào.” 

Các lãnh-tụ Cộng-sản Nga đã triệt để áp-dụng nhưng phương-pháp này vào việc 
củng-cố chính-quyền trong nước và bành-trướng thế-lực chính-trị quốc-tế. 

Công cuộc đầu tiên của Lénine khi lên cầm quyền là cho thành-lập một tổ chức 
mật-vụ (Cheka) vào ngày 20 tháng 12 năm 1917 để dùng làm công-cụ bén nhạy 
khủng-bố. 

Trước hết là cuộc khủng-bố các thành-phần Dân-chủ Xã-hội, những phần-tử đã 
liên-kết với Lénine trong cuộc cách-mạng đánh đổ Nga Hoàng Nicolas. Rồi lần lượt 
tất cả các tầng lớp nhân-dân cũng như chính cán-bộ Bolshevik, từ thợ thuyền, thủy-
thủ (cuộc khởi-nghĩa ở Kronstadt từ 23-2 tới 17-3-1921), nông-dân, binh-sĩ cho tới 
các đồng-chí bạn bè thân-tín của Staline (Kirov, Kamenov, Xinoviev..) 

Với cơ-quan mật-vụ tàn-bạo có một không hai này và chính sách khủng -bố, thanh-
trừng đến triệt-để, đảng Nga-cộng đã khuất-phục, loại trừ, tê-liệt và tiêu-diệt hầu hết 
những người gan dạ nhất, bất khang nhất, còn muốn chống lại đường lối của các lãnh 
tụ điện Cẩm Linh. 

Theo Lâm Ngữ Ðường, tác giả cuốn Bí Danh xuất-bản năm 1958, thì số người bị 
Cộng-sản giam cầm ở các trại tập-trung, lao-công cưỡng-bách tại Tây Bá Lợi Á là 10 
triệu người (2) 

Những cuộc khủng-bố dã-man, tàn bạo này có thể nói là chỉ tạm thời giảm cường-
độ vào giai-đoạn nội-chiến từ 1918 tới 1920. Trong thời-gian này nhà cầm quyền Mạc 
Tư Khoa đã khéo léo đề cao tình yêu nước , một tinh-thần cố-hữu của người Nga để 
kêu gọi các tầng lớp nhân-dân đoàn-kết hy-sinh chống lại hiểm hoạ ngoại-xâm. 

Và kể từ ngay Khroutchev đọc bài diễn-văn tràng-giang đại-hải hạ bệ Staline (tháng 
2-1956) xem ra những cuộc thanh-trừng khủng-bố trong nước đã bớt dần. Lãnh tụ 
đương kim Nga-cộng, trong tình-thế nguy-nan của chế-độ đối với thế-giới cũng như 
ngay trong nội-bộ, đã liều lĩnh và gian-manh đến tột độ, đổ hết lầm lỗi lên đầu một 
lãnh tụ đã chết. 

Về vấn đề bành-trướng thế-lực chính-trị quốc tế thì Nga Sô đã bắt đầu thi thố tài 
lật lọng ngay từ năm 1921 và rồi 1922 khi xua quân thôn-tính hai xứ Georgia và 
Ukraine mà không đầy 1 năm trước chính Nga Sô đã công nhận độc lập và ký kết hiệp 
ước liên minh. Tiếp đến là lãnh thổ Ba Lan và mỏm Karelie thuộc Phần Lan bị xâm 
chiếm vào năm 1939. Các xứ Estonia, Latvia và Lithuania cũng bị Nga Sô thôn tính 
vào năm sau. Rồi đến các nước khác như Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Lỗ Ma Ni, Bảo 
Gia Lợi v.v.. đã bị Cộng-sản khuynh đảo bằng tuyên truyền, khủng bố trong nước với 
sự trợ lực quân sự và áp lực chính trị của Nga Sô để biến thành những nước chư hầu 
lệ thuộc hoàn toàn vào chính sách của Mẫu quốc. 

Trong số các quốc gia bị Cộng-sản lũng đọan và biến thành chư hầu Cộng-sản sau 
một thời gian, cần phải chú ý đến trường hợp Trung Hoa lục địa, một chư hầu hiện 
nay, tự mình cũng đã có một thế lực về lý thuyết và một sức mạnh vật chất đáng ngại 
đối với Nga Sô. 
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Trường hợp Trung Cộng là một trường hợp đặc biệ không những vì là một chư 
hầu lớn mạnh nhất, mà còn vì cán bộ Cộng-sản ở đây đã đạt được những thành tích 
vẻ vang trong một cuộc đấu tranh gian khổ suốt mười mấy năm trường và đã rút tỉa 
được những kinh nghiệm riêng, có thể giúp rất nhiều vào công cuộc xích hóa Á Châu 
của Cộng-sản quốc-tế. 
 
Chú thích: 
(1) Ngày mà Cộng-sản thường gọi là Cách-mạng tháng mười. Thực ra là cuộc cách-mạng 
của nhân-dân Nga đánh đổ Nga-Hoàng xẩy ra vào trung-tuần tháng ba. Một chính-phủ lâm-
thời do Kerensky cầm đầu lên nắm chính quyền gồm có các thành phần cách mệnh xã hội 
(đại đa số), nhóm Menshevik (theo Nga ngữ có nghĩa là thiểu số) và nhóm Bolshevik (tức 
Cộng-sản theo Nga ngữ có nghĩa là đa số) Nhưng sau này nhóm Bolshevik đã âm mưu đảo 
chánh và đã thành công trong việc thành lập một chính phủ Cộng-sản vào ngày 11-7-1917 
đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử Nga, mở một trang sử đẩm máu cho nhân loại. 
Cộng-sản đã gọi cuộc đảo chính cướp quyền ấy là Cách-mạng để giải thích sự thực hiện 
chủ nghĩa Mác Xít. Nhưng nếu gọi được là Cách mang thì chính ở cuộc cách-mạng này, 
Marx đã bị phản bội , nếu không muốn nói rằng cuộc cách-mạng này đã chứng minh căn 
bản sai lầm, thiếu khoa học, phản lịch sử của thuyết Mác Xít và cách-mạng vô-sản. Bởi vì 
theo duy-vật biện-chứng-pháp của Marx, trong xả hội tư-bản có sẵn mầm (mâu thuẫn) tiêu 
diệt nó là giới vô-sản : khi chủ nghĩa tư-bản tới tuyệt đích của nó thì cuộc cách-mạng vô-sản 
chuyên chính sẽ thay thế cho tư-bản đế-quốc. Ðàng này xã-hội Nga thời ấy chỉ là 1 xã hội 
nông nghiệp chứ không phải là 1 xã hội tư-bản, nói chi đến tư-bản tuyệt đỉnh. Bởi vậy theo 
đúng Mác Xít thì không làm gì có cách-mạng vô-sản ở Nga. 
 
(2) Op.Cit. : trang 143, bản dịch của Ngôn Luận 
 

 
 

3. LIÊN NGA- DUNG CỘNG 
hay là NUÔI ONG TAY ÁO 

 
 
 
Ngay hồi còn lưu vong ở Âu Tây, Lénine đã nghĩ đến khối người và tài-nguyên to 

lớn của Trung Hoa. Cho nên vừa lên nắm chính-quyền, Lénine liền tỏ ra ve-vãn nước 
này và tuyên-bố từ bỏ vô-điều-kiện mọi quyền-lợi mà Nga có ở đây từ trước. Thái-độ 
rất tâm-lý này, song song với sự chú ý, thán phục của một số thanh-niên trí-thức 
Trung-Hoa đối với chủ-nghĩa Mác-xít và cuộc cách-mạng 1917 ở Nga đã gieo vào đầu 
óc các chú con Trời một niềm hy-vọng nơi sự giúp đỡ của Nga Sô . 

Trong lúc Trần-Độc-Tú, Chu-Ân-Lai, Lý-Lập-Tam, Chu-Ðức..say mê nghiên-cứu 
Mác-xít và bắt đầu đặt nền móng đầu tiên cho Ðảng Cộng-sản Trung Hoa, thì Tôn-
Dật-Tiên, lãnh-tụ Quốc Dân Ðảng nảy ra ý kiến kêu gọi sự giúp đỡ của Nga Sô , sau 
nhiều lần yêu-cầu vô-ích sự ủng-hộ của các cường-quốc Tây-phương. 

Chính-sách Liên Nga – Dung Cộng đưa ra, Nga liền phái Borodine và một số cán-
bộ sang Trung-quốc lấy cớ làm cố-vấn cho Quốc-dân-đảng, nhưng nhiệm-vụ chính là 
hướng dẫn đảng Cộng-sản Trung Hoa để từ từ và khéo léo, lợi-dụng sự hợp-tác 
Quốc-Cộng, tiến lên nắm lấy chính-quyền. 

Vì lực-lượng Quốc Dân Ðảng lúc bấy giờ hùng-hậu, uy-tín của Tôn-Dật-Tiên đối 
với quốc-dân rất lớn, mà lực lượng và ảnh-hưởng của Trung Cộng chưa có gì đáng 
kể, cho nên sự hợp-tác đã kéo dài suốt từ 1921, là năm chính thức thành-lập Ðảng 
Cộng-sản Trung Hoa cho tới năm 1927 là năm Tưởng-Giới-Thạch khám phá ra âm-
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mưu lũng-đoạn của Trung-cộng, sự phản-bội của các cố-vấn Nga Sô, và ông bắt đầu 
đàn áp Cộng-sản cùng bọn tả phái Quốc Dân Ðảng ở Hán-Khẩu. 

Mười năm chống đối qua đi. 
Cho đến khi Tưởng-Giới-Thạch thấy cần thi-hành một chính-sách đoàn-kết chặt 

chẽ chống Nhật vào năm 1937. Sự hợp-tác Quốc-Cộng lại tái diễn. 
Cả hai thời-kỳ 16 năm hợp-tác, Trung Cộng luôn luôn lợi dụng uy-thế Quốc Dân 

Ðảng để gây thêm cơ-sở Ðảng Cộng-sản . Ngay cả trong thời gian mà cán-bộ Cộng-
sản gia-nhập Quốc Dân Ðảng, họ vẫn lén lút bí mật sinh hoạt riêng với nhau và tìm 
hết mọi cách gây thêm ảnh-hưởng uy-tín đối với dân-chúng Trung Hoa , ở những nơi 
mà lực-lượng Cộng-sản tương-đối khả-quan, họ đã cho thực-hiện những chính-sách 
riêng biệt về nông-thôn như riêng rẽ cải cách ruộng đất, tổ-chức các hiệp-hội nông-
dân để đặt cán-bộ làm nòng-cốt lãnh-đạo nông-dân theo đường lối Cộng-sản . 

Trong thời-gian chống Nhật, Cộng-sản đã khéo léo lợi-dụng lòng yêu nước của 
quần-chúng, sự căm phẫn của nhân-dân đối với phát-xít Nhật để phô-trươgn thanh-
thế, đồng thời lợi-dụng sự tự-do, dễ dãi trong khi hợp-tác với chính-quyền Quốc Dân 
Ðảng để lập thêm chiến-khu, mộ thêm lính, lấy cớ là để kháng Nhật, nhưng thực ra 
để dành sau này chống lại Quốc Dân Ðảng, hầu nắm trọn quyền kiểm-soát trong 
nước; còn việc kháng Nhật thì Trung Cộng cũng chỉ làm khi nào thực-sự có lợi cho 
uy-tín và tiềm-lực của họ thôi. 

Trong khi hợp-tác lần thứ hai, Quốc Dân Ðảng cũng rút kinh-nghiệm ở lần trước 
vừa hợp-tác vừa nghi-kỵ đề-phòng và đôi khi không tránh được xô-xát. Tuy vậy sự 
hợp-tác vẫn rất tai-hại để rồi sau này Cộng-sản lấn át, lợi dụng những mâu thuẫn nội 
bộ, những sơ hở, bất công , thối nát của chính-quyền Quốc Dân Ðảng, nghĩa là -nói 
theo duy vật biện chứng pháp – những mâu thuẫn giữa chính-quyền với dân để 
chuyển bại thành thắng. 

Con người lãnh-đạo Trung Cộng trong suốt thời-gian hợp-tác lần thứ hai này là 
Mao-Trạch-Ðông, kẻ đã kịch-liệt đả-kích chính-sách hợp-tác của Trần-độc-Tú ở giai-
đoạn đầu (1921-1927). Khi âm-mưu lũng-đoạn phá-hoại của Cộng-sản bại lộ, Tưởng-
Giới-Thạch quay ra đàn-áp Cộng-sản và tà-phái thì Trần-độc-Tú đã bị triệt-hạ với 
chính-sách hợp-tác lần đầu. Lý-lập-Tam đã thay thế Trần-độc-Túc lãnh-đạo đảng 
Cộng-sản Trung Hoa trong 3 năm. 

Nhưng sau đó họ Lý đã bị Mao-Trạch-Ðông đánh đổ cùng với chính-sách lấy thành-
thị hướng dẫn thôn-quê của y. Mao-Trạch-Ðông đã thay thế chính-sánh này bằng 
chính sách lấy nông-thôn bao vây thành-thị. Mao đã nắm trọn quyền lãnh-đạo Trung 
Cộng từ đó. Và cuộc toàn thắng của Trung Cộng vào năm 1949 phải là công lớn của 
lý-thuyết-gia Mác-xít này. 

Cuộc hợp-tác gượng gạo giữa Quốc – Cộng lần nầy kéo dài cho đến khoảng 1945, 
là năm Nhật đầu hàng Ðồng Minh, thì hết lý-do, cho nên đã chấm dứt bằng một giai-
đoạn kình chống kịch-liệt một mất một còn với nhau. Những trận đánh lớn bùng nổ 
vào năm 1947. Cộng quân trong năm đó, mặc dù về quân-số và vũ-trang chỉ bằng 
một nửa quốc-quân, nhưng nhờ có cơ-sở đóng khắp nơi và lực lượng tuyên-truyền 
võ-trang tiến-bộ hơn nên cuối cùng đã thắng. 

Trong khi tranh-đấu, về mặt quân-sự Cộng-quân đã triệt-để áp-dụng chiến-thuật 
du-kích, tỉa đánh dần mòn tiêu hao lực lượng của địch và về mặt chính-trị tiếp tục áp-
dụng chính sách cải-cách ruộng đất tại những vùng chiếm đóng. Chính-sách cải-cách 
ruộng đất đã giúp Cộng-quân dành được hậu-thuẫn của dân chúng, do đó chính-sách 
lấy thôn-quê bao vây thành-thị và chiến-thuật du-kích đã được thi-hành trong những 
điều-kiện thuận-lợi nhất. 

Ðến cuối năm 1949, sau khi kiểm-soát gần toàn thể lục-địa Trung Hoa , Mao đã 
tuyên-bố thành-lập chế-độ Cộng-Hoà Nhân-Dân và lập tức được Nga Sô là nước đầu 
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tiển công-nhận, mặc dù Nga Sô đã từng nhận giúp đỡ chính-quyền Trung Hoa quốc-
gia. 

Ðiều này càng chứng tỏ âm-mưu đầu tiên của Nga Sô khi nhận giúp Tôn-Dật-Tiên 
là nhằm lôi kéo Quốc Dân Ðảng vào vòng ảnh hưởng của Cộng-sản quốc-tế; bằng 
không được thì sẽ lợi-dụng sự hợp-tác tạm thời này để mài dũa nanh vuốt cho con 
báo Trung Cộng đến ngày đủ bén nhọn, hầu có thể nuốt sống cả một khối người vĩ-
đại trên 600 triệu hiện nay. 

Cố nhiên việc đầu tiên của Trung Cộng cũng như Nga Sô , sau kho lên nắm chính-
quyền, là lo củng cố nội-bộ, đàn áp đối-lập, để rồi dần dần bành-trướng thế-lực sang 
các nước khác. Họ coi đó là nhiệm-vụ quốc-tế của người cán-bộ Mác-xít ? 

Trung Cộng đã cho nêu lên một nhãn hiệu chính-trị mới mẻ, sơn phết bằng những 
màu mè sặc-sỡ đó là chính-sách tân dân-chủ. Có thể nói đây là sáng kiến của Mao-
Trạch-Ðông đưa ra để làm đoạn đường trung gian nối liền 2 giai đoạn: tư-bản dân-
chủ – xã-hội chủ-nghĩa. Một mặt trận Thống Nhất ra đời. 

Chính-sách cải cách ruộng đất tiếp tục thực-hiện và được kế-hoạch-hoá cho toàn 
quốc. Chính-sách này hứa sẽ cho người nông-dân nghèo được có ruộng cày bừa, 
toà-án nhân-dân được thiết-lập tại các thôn-quê để qui-định thành-phần và phân chia 
ruộng đất. 

Một bộ máy công-an vĩ-đại được dựng lên để khủng-bố, tiêu-diệt các phần-tử 
chống-đối hay lưng chừng. 

Ngay cuối năm 1949, Tân Cương bị Trung Cộng sáp nhập, và đến tháng 10-1950 
hồng-quân tràn sang Tây Tạng. Cuộc kháng-chiến của dân chúng con cháu Ðức Phật 
đã tiếp-diễn ầm-ỹ từ đấy và đến năm 1956 thì bùng dậy thành một cuộc khởi nghĩa 
lịch-sử. Nhưng Trung Cộng có đủ mánh lới để tạm thời giữ cho cuộc khởi-nghĩa khỏi 
lan ra. 

Trong thời-gian còn kém thế, bị Quốc dân chế ngự, Trung Cộng đã từng ngấm 
ngầm liên lạc với các đảng Cộng-sản Việt-nam, Mã Lai, Phi-Luật-Tân, Miến-Ðiện. Ðến 
khi nắm được quyền kiểm-soát lục-địa, Trung Cộng liền công nhận chế-độ Việt-cộng 
(1-1950), nhúng tay vào chiến-trường Cao-Ly và ngày nay chi-phối hầu hết các đảng 
Cộng-sản ở Ðông Nam Á. Ðảng Cộng-sản Mã-lai , hiện nay kển như đã bị tan rã.là 
một đảng ngoại-quốc mà hầu hết đảng viên là người Trung Hoa . 

Cố-vấn Trung Cộng và vũ khí Nga Sô , Tiệp-khắc từ Bắc Kinh đã xuất-hiện trên 
các chiến-trường Ðiện-Biên-Phủ (1954), Ai-lao (1960-1961), Algérie v.v.. 

Ðó là chưa kể hầu hết các cuộc tranh-chấp nội-bộ, các vụ đình-công bãi-thị, các 
cuộc nội biến có bàn tay Nga Sô hay Cộng-sản giật dây, xúi giục. 

Nghiên cứu các sự kiện xảy ra tại Trung Hoa từ 1921 là năm thành-lập đảng Cộng-
sản Trung Hoa, muốn thấy rõ âm-mưư của Nga Sô , không nên chỉ nhìn vào sự giúp 
đỡ bề ngoài mà Cộng-sản Nga dành cho Quốc Dân Ðảng, cũng không nên nhìn vào 
hiệp-ước mà Nga Sô đã ký với Trung Hoa quốc-gia vào năm 1945 về vấn đề Mãn 
Châu; mà trái lại cần phải xét đặc biệt trường hợp thành-lập đảng Cộng-sản Trung 
Hoa , những hành-động của Borodine bí-mật chỉ huy Trung Cộng và ngấm ngầm ra 
lệnh cho cán-bộ Cộng-sản phá-hoại các kế-sách Quốc Dân Ðảng (1) . Cũng cần xem 
xét cẩn thận việc Nga Sô đã thất-ước khi cùng với Trung Cộng xâm chiếm Mãn Châu, 
và thái-độ háo-hức, niềm nở của Nga Sô trước tiên tuyên bố công-nhận chế-độ Trung 
Cộng , vừa khi nhóm này nắm trọn quyền kiểm soát Trung Hoa lục-địa vào cuối năm 
1949. 

Có lẽ Trung Hoa Quốc Dân Ðảng thời ấy không ngờ, các cường-quốc Tây-phương 
và Nhật-bổn nữa cũng không ngờ. Nhưng Nga Sô đã suy nghĩ chín chắn về dụng-ý 
xích-hoá một nước lớn nhất Á-châu, khi chấp-nhận gửi cố-vấn và phương-tiện sang 
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giúp đõ cho Tôn Dật Tiên khi nhà cách-mạng lừng danh của Trung Hoa đưa ra chính 
sách Liên Nga -Dung Cộng (2) 

 
 

Chú-thích : 
(1) Vào khoảng đầu năm 1927, nhà cầm quyền Trung Hoa Quốc gia tại Bắc-Kinh bắt được 
một bức thư của toà Ðại-sứ Nga gửi cho Trung Cộng xúi dục: 
Dùng mọi biện-pháp thúc đẩy quần chúng bài ngoại, khiêu-khích cho người ngoại-quốc trả 
thù. Muốn đạt được mục đích này không được lùi bưóc trước bất cứ thủ đoạn nào ngay cả 
cướp bóc, tàn sát. Và khi có sự xô-xát giữa người Âu và người Trung Hoa thì cần phải 
phóng-đại ra để khuấy động lòng dân cho rối loạn 
Sau đó Quốc Dân Ðảng lại chặn bắt được một mật điện của Borodino gửi cho ủy-viên quân-
sự Nga là Dorosky ra lệnh cho y phá-hoại chương-trình tiến về phía Bắc. 
(2) Nguời ta còn nhớ Lénine khi còn sinh thời đã nói: Con đường đi tới Ba-Lê phải qua Bắc 
Kinh. 
 
 

4. VIÊN THUỐC ÐỘC BỌC ÐƯỜNG 

 
 
 
Suốt trong 44 năm qua Ðế quốc Nga-Sô không thôi bành trướng. Làn sóng đỏ đã 

không dừng ở Nga, ở các nước vùng Ba-nhĩ-cán, ở các nước Ðông Âu, thì nó cũng 
đương cố gắng tràn qua dãy Hi-mã-lạp-sơn, dãy Trường-Sơn, vĩ-tuyến 38. Làn sóng 
đó có chịu dừng lại ở những biên-giới này không, điều đó còn tuỳ thuộc ý-chí chống 
Cộng của các nhà cầm quyền và sự tỉnh-ngộ của đại đa-số dân-chúng các vùng này. 
Nhưng có một điều chắc chắn là Cộng-sản đương làm hết cách để tràn lan ra. Những 
sự việc xảy ra mấy năm gần đây chứng tỏ điều đó. 

Mới có 5 năm qua kể từ ngày Ấn-Ðộ đưa ra năm nguyên-tắc sống chung hoà-bình 
và được Trung-Cộng nhiệt-liệt tán-thưởng tại hội-nghị Á-Phi ở Bandoung thì một biến-
cố bất thần xảy ra như trát phân lên trên những nguyên-tắc sống chung hoà-bình : Ðó 
là vụ tranh-chấp biên giới tại vùng Ladak giữa Trung-Cộng và Ấn-Ðộ (1) . 

Nói cho đúng ra đây là một kế-hoạch lấn đất vô cùng khôn khéo mà cũng rất mực 
trắng trợn. Nguyên-do cũng chỉ vì Trung-Cộng uất ức với Ấn về vấn-đề chính-phủ 
Cộng-sản tại tiểu bang Karela của Ấn bị chính-phủ trung ương quật đổ theo nguyện 
vọng của nhân-dân tại tiểu bang này (2) ,và đàng khác vì vấn-đề Tây Tạng, Ấn-Ðộ đã 
tỏ ra bênh-vực lập trường của nhân-dân, con cháu Ðức Phật sống, lại gián tiếp ủng-
hộ và đón tiếp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sang lánh nạn tại Ấn nữa (3) . 

Dần dần rồi vấn-đề tranh-chấp biên giới này cũng được thế-giới tạm quên vì có 
biết bao biến cố dồn dập khác đã ào tới chiếm đoạt sự chú ý của mọi người. Nhưng 
ai nấy cũng có thể thấy rõ âm-mưu của Trung-Cộng qua thái độ gian ngoan của họ 
trong vấn-đề nầy. 

Phải chăng đây là một đòn cân não Trung-Cộng đánh vào Ấn-Ðộ để doạ nạt, để 
dò dẫm, để làm áp lực tăng uy-tín, nâng đỡ tinh thần các đãng viên đảng Ấn-cộng, 
ngõ hầu có thể cứu-vãn tình-thế nguy ngập của Ðảng này hồi ấy ? Phải chăng Trung-
Cộng muốn nhân dịp này , mượn cớ Ấn xấu chơi, xua quân sang chiếm lấy những vị 
trí chiến-lược , những vùng địa thế hiểm trở để làm căn cứ địa cho du-kích quân Cộng-
sản hoạt-động sau này ? Phải chăng Trung-Cộng dụng tâm dương oai diễn võ để gây 
uy-tín với các nước nhỏ vùng Ðông Nam Á, hầu tiếp tay cho những chiến-dịch tuyên-
truyền Cộng-sản ? 
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Bề ngoài, vụ này có thể có nhiều nguyên-nhân. Nhưng nguyên-nhân chính-yếu bên 
trong không ngoài mục-đích bành-trướng thế-lực, mở rộng ảnh-hưởng của Ðế-quốc 
Ðỏ. 

Trước đó một năm, nghĩa là vào năm 1958, Việt-cộng đã theo lệnh Bắc-Kinh tiến 
vào địa-phận Vương quốc Ai-Lao tiếp tế cho loạn-quân Pathet Lào, tức quân-sĩ của 
Lào Cộng. Ðến khi chính-phủ hoàng-gia Ai-Lao, do thủ-tướng Phoumi Sananikhone 
cầm đầu phản-kháng thì Phạm-văn-Ðồng lại lớn tiếng khiếu- nại theo một thủ-đoạn 
cố hữu : vừa ăn cướp vừa la làng. Từ đó Pathet Lào càng ngày càng trở nên bất trị. 
Cho đến ngày 9- 8-1960 một đại-úy quân-đội Hoàng-gia là Khong Le do Cộng-sản 
giật giây xúi bẩy, đã đứng đầu một cuộc đảo-chính tại Vạn-tượng và nắm quyền kiểm-
soát thành-phố này. 

Nhưng một ủy-ban chống đảo-chánh ra đời, lập bản doanh ở Savannakhet, phản-
ứng lại mãnh-liệt, đuổi Khong Le ra khỏi Vạn-Tượng để tái chiếm Thủ-đô và thành-
lập một chính-phủ chống Cộng do hoàng- thân Boum Oum làm thủ-tướng. Quốc-hội 
đã bỏ phiếu truất quyền thủ-tướng Phouma do Khong Le và Pathet Lào đặt tên, để 
tấn-phong chính-phủ Boum Oum. Quốc-vương cũng đã phê-chuẩn danh-sách chính-
phủ này. 

Khong Le từ khi rút quân ra khỏi Vạn-Tượng đã cố kết với quân đội Pathet Lào để 
một mất một còn với quân-đội Hoàng-gia. 

Trong khi biến -cố 9-8 xảy ra, Ðài phát -thanh Bắc-Kinh và Hà-Nội, không ngớt lên 
tiếng ủng-hộ nhóm nổi loạn, và kết án ủy-ban chống đảo-chính. Ðến khi ủy-ban này 
thành-công trong việc tái chiếm thủ đô, thành lập chính-phủ được quốc-hội và Quốc-
vương tấn phong thì Cộng-sản có phần đuối lý trong các luận điệu tuyên-truyền. 
Nhưng họ đã giúp đỡ mọi cách cho cựu thủ-tướng Souvanna Phouma trốn thoát sang 
Nam-Vang, liên lạc chặt chẽ với vị thủ-tướng lưu-vong qua trục Nam-Vang Xiêng-
Khoang Hà-Nội Bắc-Kinh. Từ đó Phouma đã biến thành chiếc bung xung của Cộng-
sản. Các đài bá-âm Cộng-sản lại oang oang những lời ca-tụng nhóm Khong Le và 
tuyên bố chỉ công nhận có chính-phủ (?) Phouma là hợp pháp mặc dù Phouma đã bỏ 
trốn và sau đó bị quốc-hội và quốc-vương phế bỏ. 

Sở dĩ Cộng-sản muốn lợi-dụng con cờ Phouma là cốt để sau này đưa ra lá bài 
trung-lập, Và cũng là để có cớ gây rồi thêm nội-bộ Ai-Lao, ngõ hầu thủ lợi trong cảnh 
đục nước béo cò. 

Nhân dịp nội biến này, Việt-cộng đã tung quân vào Ai-Lao chiến đấu bên cạnh 
Pathet Lào để chiếm lấy những địa điểm chiến-lược, đồng thời mở rộng ảnh hưởng 
nơi dân-chúng Ai-Lao. Khí giới , cán bộ, chuyên-viên Cộng-sản cũng tràn vào Ai-Lao. 
Chiến-cuộc ngày càng lan rộng mãi. 

Ai-Lao là một nước nằm trong khu vực bảo vệ của tổ-chức Liên phòng Ðông Nam 
Á. Dĩ nhiên tổ-chức này phải có một thái-độ đối với sự xâm-lăng của Cộng-sản. Nhưng 
Cộng-sản đã khôn khéo đề-phòng trước. Họ triệt để khai-thác sự va chạm quyền-lợi 
giữa Pháp và Hoa kỳ, lợi-dụng bản -ính vốn điềm -nhiên lãnh-đạm của Anh, đe-doạ 
Hồi-quốc, đả-kích Phi-Luật-Tân, và ra lệnh nổi loạn ở Ðông Bắc Thái. Các nước chống 
Cộng với nhiệt-tình như Phi-Luật -Tân, Hồi-quốc, Thái-Lan, Úc-đại-lợi tuyên-bố sẵn 
sàng can thiệp khi có một thoả thuận chung. Nhưng vì thiếu sự đồng tình của tất cả 
các nước -viên cho nên sự can-thiệp đã không xảy ra trên địa-hạt quân-sự. Có lẽ một 
phần nữa cũng vì viễn-tượng đại -chiến thứ ba làm cho tổ-chức này không dám 
cương-quyết. 

Cộng-sản đã nắm ngay lấy cơ-hội, lợi-dụng sự thiếu đồng-tâm và thái-độ không 
dứt khoát này, để đưa ra lá bài Trung-lập. 

Hai chữ trung-lập quả là viên thuốc độc bọc đường, một lưỡi câu nhọn có cái mồi 
con ốc, con giun bọc ngoài, khiến cho dân-chúng Ai-Lao ưa thích, và dư-luận thế-giới 
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không thể nào không tiếp đón một cách thuận lợi. Bởi vì các chính-khách Ai-Lao, cũng 
như đa-số dân-chúng trên thế-giới trừ một số ít có kinh-nghiệm già dặn về thủ-đoạn 
của Cộng-sản vốn ôm mối ảo-vọng rằng Trung-lập sẽ tránh được một cuộc chiến-
tranh sẽ tàn sát không những dân-tộc nhỏ bé, hiếu-hoà Ai-Lao mà cả nhân-loại nếu 
chiến-cuộc được quốc-tế-hóa. Hai chữ Trung-lập gieo vào lòng các nhóm lưng chừng 
ở Ai-Lao và các chính-phủ thiếu cương-quyết hoặc mù quáng vì những quyền-lợi 
riêng tư nhỏ hẹp hoặc vì chính-tình trong nước rối reng, chia rẻ, một niềm hy-vọng 
hão-huyền. Hai chữ Trung-lập làm dịu bớt nỗi căm-hờn uất-ức của một số quốc-gia 
tích cực, cương-quyết. Hai chữa Trung-lập làm cho những người tuyên-truyền chống 
Cộng khó nói : và ít có hy-vọng được quần-chúng nghe theo. Vì một khi quần-chúng 
đã có cảm tưởng rằng trung-lập có thể tránh được chiến tranh, Trung-lập là huề cả 
làng. Trung-lập không thiên về bên ào, tức là công bình, chiết trung, đúng đạo Trung 
Dung (?) thì thực là khó khăn để giải thích cho họ nhận rằng có hai, ba thứ trung-lập, 
và tốn công đi định-nghĩa dài dòng về từng loại trung-lập một : Quần-chúng đâu có 
ưa lý-luận dài dòng, quần-chúng không hiểu cách phân-tích tế-nhị sâu xa. Quần-
chúng cũng khác nào một bầy cá tung tăng nhởn nhơ dưới đáy nước, hể thấy có con 
mồi ngon là cứ việc đớp bừa, đâu biết được có lưỡi câu bọc bên trong. Quần-chúng 
cũng không khác trẻ nít bao nhiêu : thuốc đắng, thuốc độc, hễ cứ bọc đường thấy 
ngọt là nó thích. 

Thực ra, nói về tâm-lý quần-chúng như vậy thì quả có quá sơ sài và giản-dị. Vì còn 
nhiều khía-cạnh khác, quần-chúng tỏ ra tinh-ttế, lão-luyện…Nhưng dù sao trong khía-
cạnh này, quả tình quần-chúng là như thế ! Và chính vì Cộng-sản tin vào tâm-lý quần-
chúng như vậy cho nên họ cầm chắc trong tay rằng khi họ đề-nghị một chế-độ Trung-
lập cho …Ai-Lao họ sẽ có thể thực hiện được thâm ý của họ. 

Thâm ý đó, như lịch -ử đã chứng-minh, luôn luôn là dần dần khuynh-đảo các chính-
phủ trung-lập để thành-lập một chính-phủ Cộng-sản. 

Tưởng cũng nên nói thêm rằng, mặc dù trên môi trên miệng Cộng-sản đề -nghị 
trung-lập, mở nghị-hoà, nhưng trong thực-tế họ vẫn không ngơi chiếm đất. Ðồn Pa 
Dong đã thất thủ cuối tháng 6 1961 vào đúng lúc hội-nghị Genève mới nhóm họp, và 
sau khi có lời kêu gọi ngưng bắn (4) . 
 
 
Chú-thích: 
(1) Ðầu tháng 9-1959 được tin Quân-đội Ấn và Trung Cộng xung-đột dữ-dội ở dọc miền 
Ðông-Bắc biên-cảnh Ấn-độ tại vùng Limeling thuộc tỉnh Assam, Cộng quân bị đẩy lui. Theo 
báo Paris Match, cuối tháng 8-1959 thì Trung Cộng đã kết tập 5 vạng quân tại dãy Hy-Mã-
Lạp-Sơn để uy hiếp các tiểu-quốc Bhoutan và Sikhim. Nhiều đồn biên-giới do quân-đội Ấn 
trấn-giữ lọt vào tay Cộng-quân Trung-Hoa, trong đó có đồn Longyu. 
Ngày 21-10-1959 một vụ khác quan-trọng hơn xảy ra tại vùng Ladak khiến 17 cảnh binh Ấn 
thiệt mạng. Không-quân Ấn lập-tức được đặt trong tình trạng báo-động. Ông Nehru tuyên-
bố : ” Vụ này rất trầm trọng “. 
Ngày 1-11-1959 chính phủ Ấn gửi cho nhà cầm quyền Bắc Kinh hai thông-điệp đòi Trung 
Cộng triệt-thoái tất cả bộ-đội ra khỏi vùng Ladak và đòi bồi-thường cho các nạn-nhân vụ 21-
10-1959. 
Sau vụ này, nhà chính-khách trung-lập, cha đỡ đầu của thuyết sống chung hoà-bình đã tỏ ra 
cương-quyết : Nếu tình-hình khẩn-trương và một cuộc chiến-tranh xẩy ra giữa Ấn-độ và 
Trung Cộng thì vụ này sẽ không bị hạn-chế và Ấn-Ðộ sẽ không bị lẻ loi…(tin Pháp-tấn-xã 
ngày 5-11-1959) 
Thái-độ cương-quyết này đã làm cho Chu-Ân-lai xuống nước, Bắc Kinh xin thương thuyết 
với điều kiện quân của đôi bên rút về biên-giới 20 cây số. 
Ðề-nghị này đã bị bác bỏ vì hình như Ấn-Ðộ cũng hiểu thâm-ý của Cộng-sản là muốn đặt 
Ấn trước một sự kiện đã rồi. 
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Vụ tranh-chấp cứ kéo dài cho đến nay tuy bề ngoài tạm yên nhưng sóng gió có thể nổi dậy 
không biết lúc nào 
(2) Ngày 14-6-1959 có tin hàng ngàn dân-chúng thuộc tiểu bang Kerala nổi lên chống lại 
chính sách dã man của nhà cầm quyền Cộng-sản : 
Kerala là tiểu bang độc nhất ở Ấn độ do Cộng-sản cầm đầu. Số người bị cảnh sát Cộng-sản 
bắt giam trong các cuộc biểu-tình ngày đầu tiên đã có tới 345 người và càng ngày cuộc 
chống đối càng trở nên quyết liệt, thì sự đàn áp cũng càng ngày càng tàn-khốc. 
Ngày 24-6-1959 đã có tới 150 nghiệp-đoàn đứng vào hàng ngũ chống Cộng : chính-phủ 
Cộng-sản đã áp dụng mọi biện-pháp để cố đàn-áp phong -rào nổi dậy. Cho tới ngày 15-7-
1959 nghĩa là một tháng sau khi nội-vụ xảy ra, đã có tới 50 ngàn người bị Cộng-sản bắt và 
15 ngàn người bị giết. 
Thoạt tiên chính-phủ trung-ương tuyên-bố không muốn can-thiệp và hy-vọng chính-phủ 
Kerala sẽ tự giải quyết được vụ tranh-chấp. Nhưng càng ngày vụ chống đối càng lan rộng. 
Các tầng lớp dân-chúng cùng đảng-phái chính-trị yêu cầu chính-phủ trung-ương can-thiệp. 
Nên ngày 12-8-1959, chính-phủ Cộng-sản Kerala bị chính-quyền trung-ương giải-tán và 
Tổng-thống Prasad tạm nắm quyền điều-khiển cho đến khi tổ-chức xong cuộc tuyển-cử. 
Sau cuộc tuyển-cử này, Cộng-sản đã mất hết quyền-hành ở Kerala. 
Trong dịp này, ông Nehru đã tuyên bố : ” Thuyết Cộng-sản đã lỗi thời và hư hỏng “ 
(3) Hai triệu dân Tây Tạng là những tín-đồ Phật giáo rất sùng đạo đã bị sống dưới chế-độ 
vô-thần của Trung-Cộng từ năm 1950. Cuộc chống đối âm ỉ đã bộc-phát vào năm 1956. 
Trung-Cộng đã đàn-áp một cách vô cùng dã-man cuộc khởi-nghĩa này (một ủy-ban quốc-tế 
gồm các nhà luật-gia tên tuổi của Tích-Lan, Miến-Ðiện, Thái -Lan, Ấn-Ðộ, Thụy Ðiển và 
Ghana đã điều-tra một cách tỷ mỷ và khách-quan, cho hầu hết các sư sãi bị giết hoặc bị bó 
buộc lấy vợ và làm trò cười cho dân-chúng : đàn bà bị đi dân công, trẻ nít bị bắt đưa sang 
Trung -Hoa lục-địa. 
Sau 9 năm sống dưới gót sắt bạo-tàn, vào tháng 3 năm 1959, nhân-dân Tây Tạng đã được 
chứng- kiến một sự sĩ-nhục đến cực điểm : Tướng Tân Kuan San, chính- trị-viên của quân-
đội Trung-Cộng chiếm đóng Tây-Tạng đã gửi cho đức Ðạt Lai Lạt Ma, vị Phật sống, lãnh-
đạo tinh-thần nhân dân và cầm đầu chính-phủ, một bức thư hỗn xược đòi vị Phật sống phải 
tới trình-diện ở tổng-hành-dinh quân-đội chiếm đóng mà không có hộ-tống. Ðây là một tội 
phạm-thượng ghê gớm đối với tín-đồ xứ này và cũng là lời đe doạ hạ bệ đức Phật. Cho nên 
Ngài phải trốn sang Ấn-Ðộ cùng với 5 vạn tín-đồ. 
Nhân-dân Ấn với sự tán thành và giúp đỡ của chính-phủ đã tổ-chức đón nhận và tiếp tế dân 
tỵ nạn Tây Tạng. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã được ông Nehru tiếp kiến khiến Trung-Cộng nghĩ 
rằng có một âm-mưu gì giữa vị Phật sống lưu-vong với nhà đương cuộc Ấn. 
Ngày 14-4-1959 tại Madras, thủ-tướng Ấn đã tuyên bố ủng-hộ lập trường đấu tranh đòi tự 
do của Tây Tạng : “Tôi tưỏng không thể có một giải pháp thực tiễn nào khác cho vấn-đề Tây 
Tạng ngoài giải pháp cho nhân-dân xứ này được tự trị”. 
(4) Ðiện Biên Phủ cũng thất thủ một cách rùng-rợn dã-man trong khi hội-nghị 9 nước họp tại 
Genève vào năm 1954 
 

 

6. KHÚC XƯƠNG TRONG CỔ HỌNG NGA-SÔ 
 

Trong khi chiến-thuật ” hoà-hoà chiến-chiến ” của Cộng-sản đương làm cho thế-
giới hướng nhìn cả về phía Ðông Nam Á, thỉ một tiếng sét bùng nổ ở Trung-Âu. 

Một tuần sau cuộc hội-kiến với Tổng Thống Mỹ Kennedy tại thủ-đô Áo-quốc (3-6-
61), Thủ-Tướng Nga Sô Khroutchev bỗng tuyên-bố sẽ đơn-phương ký kết với Ðông-
Ðức một hiệp-ước thay đổi quy-chế Bá-Linh. 

Chúng ta còn nhớ, sau thế-chiến thứ hai, bốn cường-quốc chiến thắng chia nhau 
chiếm đóng Bá-Linh : Anh, Pháp, Mỹ kéo vào Tây Bá-Linh, còn Ðông Bá-Linh thuộc 
quyền Nga Sô kiểm-soát. Bá-Linh , cựu thủ-đô Ðức-quốc là một thành-phố lớn nằm 
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trong vùng Ðông-Ðức. Tây Bá-Linh vì vậy khác nào một hòn đảo tự-do với hơn hai 
triệu dân, lênh đênh giữa biển đỏ. 

Sóng gió cuồng loạn đã bao phen đe-doạ vùi-dập nó. Năm 1949, Cộng-sản đã 
phong-toả Bá-Linh không một kẽ hở. Ðường liên-lạc thủy bộ hoàn toàn bị cắt đứt. Một 
cầu không-vận khỗng-lồ đã phải bảo-đảm tiếp-tế lương-thực cho dân-chúng. Trước 
sự cương-quyết và cố-gắng phi-thường của Tây-phương, Nga Sô đã nhượng-bộ. 

Nhưng từ đó Cộng-sản không thôi dậm-dọa thành-phố cô-lập nầy, để cố tìm hết 
cách nhổ nó đi như nhổ một cái đinh trước mắt. Staline đã từng ví Tây Bá Linh như 
một khúc xương vướng trong cổ họng Nga Sô. 

Ngày nay Kroutchev cũng nhắc lại lời lẽ đó và quyết làm hết cách để lấy cho bằng 
được khúc xương hóc này. Lãnh-tụ Nga-cộng đã tuyên-bố liên tiếp bốn lần trong hơn 
một tháng (6-1961) rằng ông sẽ nhất định ký kết riêng với nhà cầm quyền Pankow 
trước cuối năm nay (1961) 

Trong việc ký kết một hiệp-uớc riêng rẽ với chính-quyền Ðông Ðức, Nga Sô nhắm 
vào 3 mục tiêu sau đây : 

1) Ép buộc các cường-quốc Tây-phương và Cộng-Hoà Liên-bang Ðức nhìn nhận 
chế-độ Cộng-sản ở Ðông-Ðức. 

2) Tiến tới việc xoá bỏ quy-chế chiếm đóng Tây Bá-Linh của ba cường-quốc Tây-
phương và như vậy 2 triệu dân Tây-Ðức hiện sống tại kinh-thành tự-do này sẽ lọt vào 
tay Cộng-sản Ðông-Ðức. 

3) Phá-hoại chính-sách tuyên-truyền và các cơ-cấu chính-trị của Cộng-Hoà Liên-
bang Ðức, để tiến tới thành-lập một chế-độ tượng tự như chế-độ Pankow. 

Tóm lại Khroutchev đã muốn thực-hiện ở miền Trung Âu điều mà cách đây 15, 16 
năm , Staline đã thi-hành ở Ðông Âu với các hiệp-ước ký kết với Hung-Gia-Lợi, Lỗ-
Ma-Ni. Và đây cũng không phải là lần đầu mà Nga Sô đưa ra đề-nghị ký riêng với 
Ðông Ðức. Người ta còn nhớ ngày 10-1-1959 nhà câm quyền Mạc-Tư-Khoa đã trao 
cho cho các cường-quốc Tây-minh và Cộng-Hoà Liên-bang Ðức một dự-án hoà-uớc 
ký với Ðức-quốc rồi. Từ đó bộ máy tuyên-truyền của khối Cộng-sản không ngớt cổ-
võ cho việc thực-hiện thoả-ước này. Chính lãnh-tụ Nga-cộng đã đọc hàng chục bài 
diễn-văn ở Nga Sô, ở các nước Cộng-sản, ở Hoa-Kỳ, ở Pháp, ở Anh-đô-nê-di, hô hào 
cho việc ký kết hoà-ước với Ðông Ðức. Ðến bây giờ Khroutchev lại nhắc lại vấn-đề 
này một cách rầm rộ, quyết-liệt hơn và không ngần ngại đe-doạ dùng đến chiến-tranh 
nguyên-tử nếu ý-định của ông bị cản-trở. 

Liền sau khi Khroutchev hung-hăng lổ-mãng tuyên-bố quyết-định ký-kết riêng rẽ 
với nhà cầm quyền Phankow, Ulbricht , thủ-tướng chính-phủ miền này cũng phụ-hoạ 
theo bằng cách báo trước ý-định phong-toả Tây Bá-Linh kể từ 1-8-61. Ðầu năm 1961, 
nhà cầm quyền Ðông Ðức công-bố quyết-định rằng kể từ 1-8-61 tất cả mọi phi-cơ cất 
cánh từ phi-trường Tây Bá-Linh hoặc vào không-phận Ðông-Ðức phải được báo 
trước. 

Trả lời cho những lời lẽ khiêu-chiến của Khroutchev cùng quyết-định của nhà cầm 
quyền Ðông Ðức, các cường-quốc Tây-minh đã tuyên-bố nhất-định bảo-vệ tự-do cho 
2 triệu dân Ðức sống ở Tây Bá-Linh và coi quyết-định phong-toả củ Khroutchev như 
không có gì thay đổi sự vận chuyển của hàng-không Ðồng-minh. Tổng Thống Mỹ 
Kennedy cương-quyết tuyên-bố, nếu cần , sẽ sẵn sàng ứng-chiến để giữ lập-trường 
của mình. 

Nhiều sư-đoàn Nga Sô và Ðông Ðức đã bao vây Bá-Linh. 
Về phía Tây-minh, Hoa-Kỳ đã chuẩn-bị kế-hoạch gọi tái ngũ các lực-lượng trừ bị. 
Pháp đã chuyển một sư-đoàn từ Bắc-phi về Tây-Âu. Tây-Ðức được trang-bị võ-khí 

nguyên-tử và Anh tuyên-bố sẵn-sàng tăng-cường lực-lượng quân-sự để đối-phó với 
mọi bất trắc. 
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Nhưng đầu tháng 8, Khroutchev đã dịu giọng và vào ngày 7-8, lãnh-tụ Nga-cộng tỏ 
ý muốn đem vấn-đề Bá-Linh ra trước một hội-nghị tối cao. 

Khroutchev quả đã lấy hết gân cổ, gân bụng cố khạc khúc xương hóc ra khỏi họng, 
nhưng tạm thời ôn lại phải phùng mang trợn mắt cố nuốt xuống. Nuốt có trôi không? 
Vấn-đề còn đợi thời gian trả lời. 

– HẾT PHẦN I – 
 

PHẦN II 
 

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH 
 

« Lời nói không có liên quan gì đến hành động… 
Lời nói là một đàng và hành động là một nẻo». 

(Staline) 
o O o 

 

1. MỘT PHƯƠNG-PHÁP DUY TÂM CỦA THUYẾT DUY-VẬT 
 

Trải qua hơn 40 năm phát-triển, Quốc-tế Cộng-sản đã chứng-minh cho nhân-dân 
thế-giới thấy rằng : tuy về đường lối tranh-đấu có khác nhau : tùy theo thời-gian và 
không-gian, nhưng mục-đích cuối cùng, âm-mưu chính yếu của họ vẫn là xích-hoá 
toàn thế-giới. Mặt khác, qua lịch-trình tiến-triển của quốc-tế Cộng-sản, các nhà 
nghiên-cứu tình-hình thế-giới nhận thấy rằng từ nguyên-thủy cho tới nay, Cộng-sản 
đã không ngừng biến đổi. Từ Mác Xít cho đến Mác Xít Lê-nin-nít, từ Mác Xít Lê-nin-
nít cho đến Mác Xít Mao-Trạch-Ðông…, từ Cộng-sản Nam-Tư cho đến Cộng-sản Ba-
Lan, Cộng-sản Bắc Việt, quả tình chủ-nghĩa Cộng-sản đã biến đổi nhiều. Nếu xét về 
sách lược của Cộng-sản, người ta càng thấy sự biến-chuyển đó một cách rõ rệt hơn. 
Lénine khi giải-thích thuyết Mác Xít đã quả-quyết rằng : 

Mọi quốc-gia sẽ đều tới xã-hội chủ-nghĩa, điều đó không thể tránh được, nhưng 
không phải bằng một cách, giống hệt nhau; mỗi quốc-gia sẽ mang bản-sắc riêng của 
mình trong một hình-thức dân-chủ kiểu này hay kiểu kia, trong một hình-thức độc-tài 
vô-sản loại này hay loại khác, trong một nhịp-điệu biến-hoá xã-hội chủ-nghĩa thế này 
hay thế khác đối với những phương diện khác nhau của đời sống xã-hội (1) 

Sự thay đổi này, sự biến-chuyển này chính là do phương-pháp suy-luận và làm 
việc của các cán-bộ Cộng-sản bắt nguồn từ Duy-vật biện-chứng-pháp của Marx và 
Engels. Nguyên biện-chứng-pháp là một phương-pháp luận-lý độc đáo của một triết-
gia duy-tâm Ðức tên là Hégel. Hégel đã nổi tiếng một phần vì định-thức tam-cấp : « 
chính-đề, phản-đề, hợp-đề » của ông (2) Marx đã mô phỏng theo cách suy-luận của 
nhà triết-học duy-tâm này để đưa ra một định-thức tam-cấp là « quyết thể, hủy thể, 
hủy thể của hủy thể » (3) và áp-dụng vào biện-luận duy-vật. 

Ðó là nguồn-gốc « duy-vật biện-chứng-pháp », một phương-pháp luận-lý, mô 
phỏng theo cách luận-lý của một cự tướng duy-tâm, áp-dụng vào duy-vật. 

Theo « duy-vật biện-chứng-pháp » thì muôn vật trên đời bắt nguồn từ một nguyên-
tố duy nhất là vật-chất, luôn luôn biến-chuyển không ngưùng; nguyên-nhân của sự 
biến-hoá này là do sự mâu-thuẩn nội-tại ở trong mỗi vật (4) . 

Trong cuộc biến-hoá, vạn-vật luôn luôn ảnh hưởn lẫn nhau, liên-quan mật-thiết với 
nhau và khi tới một mức độ đòi hỏi sự vật sẽ đột biến (5) từ trạng-thái lượng sang 
trạng thái chất. 
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Chú thích: 
(1) Lénine toàn tập bản Pháp ngữ – tập 29 trang 75. 
(2) Triade du Hégel : « thèse – antithèse – synthèse » 
(3) Affirmation, négation, négation de la négation 
(4) Cộng-sản nói rõ mâu-thuẫn đây không cốt yếu ở chỗ một đàng nói có, một đàng nói không, 
mà là cốt yếu ở chỗ cái mầm trái ngược với chính sự vật, nhằm tiêu diệt sự vật đó để nẩy 
sinh ra sự vật khác và sự vật khác này đối lập với sự vật cũ. Quan niệm về mâu-thuẫn của 
các nhà duy-vật ở đầy cũng hoàn toàn khác biệt với ý niệm về mâu-thuẫn của các nhà luận-
lý-học cho rằng sự mâu-thuẫn chỉ có trong ý -tưởng : như một vật vừa là « A » vừa là « không 
phải A ». 
(5) Hay biến hoá theo sự nhảy vọt ví dụ như từ giống vật biến sang giống người. 
 

 

2- ÐỊNH-LUẬT « BIẾN CHUYỂN ” CÓ CHUYỂN BIẾN HAY KHÔNG 
 
 
Ðịnh luật thứ nhất của « duy-vật biện-chứng-pháp » là luật « biến-chuyển ». 

Engels đã viết trong cuốn Ludwig Feuerbach như sau: 
« Ðối với duy-vật biện-chứng-pháp , không có gì nhất-định, không có gì tuyệt-đối, 

không có gì bất khả xâm-phạm ». 
Các nhà duy-vật biện-chứng cho rằng trên đời này không có cái gì đứng nguyên 

một chỗ. Tảng đá « trơ gan cùng tuế-nguyệt » của bà Huyện Thanh Quan thực ra 
chẳng trơ trơ một chút nào, nếu chúng ta nhìn nó bằng còn mắt các nhà khoa-học. 

Có những nguyên-tắc luân-lý, đạo-đức, thẩm-mỹ v.v.. thời trước tưởng là bất di bất 
dịch nhưng đến thời sau đã bị nghi ngờ và đến thời sau nữa không còn ai noi theo. 

Một điều đối với dân-tộc này cho là quái gở dã-man thì dân-tộc khác lại cho là một 
bổn-phận (1) 

Một vấn-đề nếu nhìn theo khía cạnh này thì rất đúng nhưng nếu nhìn sang một 
khía cạnh khác thì lại sai v.v… 

Ðịnh-luật thứ hai là luật « vạn vật tương quan » hay cũng gọi là « tác-dụng hỗ-
tương ». 

Theo luật này thì không có vật gì ở trên đời tự nó là hoàn hảo. Trái lại mọi vật đều 
đương ở trên đường nảy nở, tiến hoá. Không có vật gì tự nó đủ cho nó, mà trái lại 
mọi vật đều chịu ảnh-hưởng của các sự vật chung quanh. 

Ðịnh-luật thứ ba là luật «mâu thuẫn » hay cũng gọi là « thống nhất mâu thuẫn 
» (2) 

Marx giải-thích sự biến-chuyển của sự vật hay cuộc tiến-hoá của lịch-sữ bằng yếu-
tố mâu-thuẫn. 

Ông cho rằng : quan-sát vạn-vật và lịch-sử con người, nhận thấy không có một sự 
vật nào, một hiện-tượng nào mà không có đối-lập đi kèm. Ví dụ : có âm thì phải có 
dương, có nóng thì cũng có lạnh, có quá -khứ thì có vị-lai, có trên mới có dưới, có yêu 
tất có ghét, có nặng hẳn có nhẹ, hễ có sống thì có chết, có đoàn-tụ thì phải có chia-ly 
v.v.. Và như vậy là mâu-thuẫn ở ngay trong chính sự vật và cũng chính nhờ sự mâu-
thuẫn đó mà sự vật biến-hoá sinh ra cái đối-lập của nó. Cái đối-lập này khi sinh ra sẽ 
tiêu-diệt sự vật cũ và cũng sẽ bị 1 sự vật mới, đối-lập với nó, tiêu-diệt trong tương-lai. 

« Cuộc sống vì vậy là một sự mâu-thuẫn hiện hữu nơi chính các sự vật và các hiện-
tượng là một sự mâu-thuẫn luôn luôn tự đặt ra và tự giải-quyết, và một khi hết mâu-
thuẫn thì cũng hết sống, chết sẽ đến thay… 

Ðịnh-luật thứ tư là luật « lượng biến chất biến » hay đột biến (nhảy vọt). 
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Sự vật đổi thay vì chứa bên trong mình mối mâu thuẫn 
Marx dùng Khoa-học, lịch-sử, chính-trị để cố-gắng chứng-minh rằng : một sự vất 

đương tiến triễn bình thường, bỗng đến một giai-đoạn nào đấy, hoặc với những điều 
kiện nào đấy nó đột biến sang một trạng thái khác hẳn, không còn những tính-chất 
như trước nữa. Ví dụ nước sôi tới 100 độ thì biến thành hơi nước : các phân-tử lượng 
nước tăng, tăng mãi, cho đến lúc nước thành ra hơi nước. Chất nước đã đổi. Về lịch-
sử chính-trị cũng thế : một chế-độ xã-hội phong-kiến, quân-chủ chẳng hạn, vốn nuôi 
trong mình cái mầm mâu thuẫn cứ bành-trướng mãi, cho đến mức bùng nổ một cuộc 
cách mạng lật đổ hoàn toàn chế-độ cũ, để thay thế bằng một chế-độ mới mà tính-chất 
khác hẳn chế-độ cũ (3) 
 
 
Chú thích: 
(1) Như con cái phải ăn thịt cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo 
(2) Contradiction, Unité des contraires. 
(3) Nhắc lại các định luật Duy-vật biện-chứng-pháp ở đây, chúng tôi không có ý trình-bày và 
chứng-minh đầy đủ các chi-tiết cũng không có ý phê-bình chỗ sai chỗ đúng vì nó thuộc phạm 
vi của để-tài chủ-nghĩa Cộng-sản. 
Ở đây, chúng tôi chỉ có ý nhắc lại một cách hết sức tóm tắt những quy-luật đã từng ảnh hưởng 
tới cách suy-luận và phương-pháp làm việc của các cán-bộ Cộng-sản, để giúp chúng ta hiễu 
rõ những trang sau, khi bàn đến sách-lược và mánh-lới của họ. 
Tuy nhiên, để tránh một vài ảnh-hưởng không hay đối với một số độc-giả, chúng tôi xin phê-
bình tóm tắt dưới phần cước chú này những định-luật kể trên. 
Về định luật « biến chuyển » : duy-vật biện-chứng-pháp gia cho rằng không có gì nhất định; 
không có gì tuyệt-đối, không có gì bất khả xâm-phạm : mọi vật đều đổi dời, chuyển động, biến 
hoá. 
Nhưng xin hỏi Engel, chính câu nói của Ông : « …không có gì tuyệt-đối » có tuyệt-đối đúng 
không? Nếu tuyệt-đối đúng thì đáng lý ra Engels phải thêm rằng : « không có gì tuyệt-đối 
trừ định-luật này ». Còn nếu chinh câu đó cũng không nhất định đúng thì nó phải có lúc sai, 
nghĩa là có thể có cái tuyệt-đối. 
Các nhà biện-chứng duy-vật xét rằng trên đời này cái gì cũng chuyển động rồi suy ra rằng cả 
cái nguyên-tắc thuần-lý cũng biến chuyển : « không có gì tuyệt-đối, không có gì bất khả xâm-
phạm… 
Ðành rằng khoa thiên-văn, vật-lý hiện thời cho biết vật-chất không có gì tĩnh tuyệt đối. Vì vũ 
trụ bao la chưa khám phá được hết. Có thể khám phá ra được một định tính tuyệt đối tĩnh hay 
không, điều đó còn thuộc phạm vi khoa học tương lai. 
Nhưng căn cứ một cách tuyệt đối vào các nhận-xét khoa-học còn thiếu sót và có hạn này, để 
quả quyết rằng không có gì tuyệt đối cả trong phạm vi tinh thần, luận lý thì quả là mâu thuẫn 
trầm trọng. 
Thử hỏi suốt từ khi loài người biết suy-luận có ai nghi ngờ rằng « 2 với 2 » không phải là 4 
hoặc cho rằng A vừa là A vừa không phải là A không? Mà nếu duy vật nghi ngờ ở những 
nguyên-lý căn bản thuần lý ấy thì biện-chứng-pháp có nghĩa là gì? Duy vật cũng có thể là duy 
tâm rồi còn đâu ? 
Trong thực-tế nếu chịu tìm hiểu, hẳn các nhà duy vật cũng nhận thấy rằng bên cạnh những 
cái biến chuyển vẫn có những cái bất biến. Lấy 1 ví dụ cụ thể là 1 cá nhân, như Marx chẳng 
hạn. Thân thể Marx mỗi ngày một lớn, các tế bào trong con người vật chất ấy mỗi ngày mỗi 
đổi thay và có thuyết cho rằng cứ 7 năm 1 lần tất cả các tế bào đều đổi mới không còn 1 dấu 
vết gì như cũ. Tâm lý Marx cũng biến đổi không ngừng. Những cái mà Marx yêu thích hồi 14, 
15 tuổi đến lúc 28, 29 tuổi Marx không còn thích nữa. Những điều mà Marx cho là đúng khi 
còn thanh-niên đến lúc về già Marx bảo là sai v.v.. và v.v.. Nhưng có ai dám bảo Marx không 
phải là Marx ? Rồi từ khi Marx chết cho đến nay, có người nguyền rủa Marx, có người thờ 
phụng Marx, xác của Marx đã tan rã rồi nhưng ai bảo Marx đã mất hẵn? Ảnh hưởng của Marx 
vẫn còn đây . Và các đồng chí duy vật – hơn ai hết, không bao giờ muốn rằng Marx không 
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còn là Marx nữa. Vậy bản ngã của Marx là một thứ gì bất biến. Marx 1 tháng, Marx 10 tuổi, 
Marx sinh viên , Marx triết gia, luôn luôn vẫn là Marx đó. 
Nếu căn cứ vào luật biến chuyển mà bảo rằng bản ngã cũng biến đổi : cái tôi ngày trước 
không phải là cái tôi hôm nay, thì xin hỏi các nhà duy vật Nga Sô và Hung Gia Lợi, các cán 
bộ Cộng-sản thành tín như Kadar, đã suy luận thế nào khi họ nhốt những thiếu niên 12 tuổi 
từ năm 1956 – là năm xảy ra cuộc khởi nghĩa Budapest – để đợi cho những thiếu niên này 
đến tuổi thành nhân mà đem ra xử? Bản ngã những thiếu niên lúc 21 tưổi đâu có chịu trách 
nhiệm vì những lỗi lầm (nếu có) của họ lúc 12 tuổi đâu ? Nếu thiếu niên đó đến lúc 21 tuổi 
không còn là họ thì tại sao lại kết án họ ? 
Về định luật vạn vật tương quan không ai chối rằng mọi sự vật trên đời đều ảnh hưởng mật 
thiết lẫn nhau. Ý nghĩ ảnh hưởng đến hành động, hành động lại ảnh hưởng đến Ý nghĩ; cảm 
tình ảnh hưởng lý trí, lý trí lại ảnh hưởng cảm tình; sinh-lý ảnh hưởng tâm lý, tâm lý lại ảnh 
hưởng sinh lý; xã hội ảnh hưởng đến cá nhân, cá nhân cũng ảnh hưởng đến xã hội v.v.. Vì 
vậy xét một sự việc, một vấn đề cùng với những sự việc chung quanh, những vấn đề liên hệ 
là một thái độ khôn ngoan đứng đắn có khoa học. Tuy nhiên, nếu dựa vào đó để bảo rằng 
con người bởi khỉ mà ra và do đó cũng chỉ là một con vật tiến bộ hơn con khỉ thì quả là đã đi 
quá phạm vi khoa học cho phép. Nhất là nếu lại quả quyết rằng các sinh vật hạ đẳng, như 
loài vi khuẩn đơn bào, đã biến hoá từ khoáng chất thì càng liều lĩnh hơn. Vì các nhà bác học 
thời danh về sinh vật học và cổ sinh vật học – như Pasteur, Le Comte de Nouy -đều quả quyết 
rằng chưa có cuộc thí nghiệm đứng đắn nào chứng tỏ 1 sinh vật có thể phát sinh mà không 
cần mầm sống. 
Mà hãy giả sử trong tương lai những cuộc thí nghiệm có đem đến kết quả tích cực chăng nữa 
thì đâu có thể vì đó mà chối bỏ yếu tố tinh thần, linh thiêng là yếu tố làm cho con người vượt 
trên muôn vật, làm chủ muôn vật và có thể càng ngày càng tiến hoá mãi để vươn lên toàn 
thiện, toàn chân, toàn mỹ? 
Ðịnh luật mâu thuẫn cũng chỉ có 1 giá trị tương đối. 
Theo duy-vật biện-chứng-pháp thì mâu thuẫn là nguyên nhân độc nhất của sự tiến hoá. Vì có 
mâu thuẫn nên mới có tiến hoá và sự vật sau sinh ra là do mâu thuẫn của sự vật trước, và 
khi sinh ra sẽ tiêu diệt sự vật trước. Marx đã lấy xã hội tư bản làm ví dụ. Khi xã hội tư bản tới 
chỗ tuyệt đỉnh của nó là tư bản đế quốc thì lập tức sẽ bùng nổ cuộc cách mạng vô-sản. Vì vô-
sản là đối nghịch với tư-bản, khi chế-độ vô-sản chuyên-chính thành lập thì chế-độ tư-bản tiêu 
tan. 
Ðành rằng mâu thuẫn nhiều khi là nguyên nhân tiến hoá. Nhưng mâu thuẫn cũng là nguyên 
nhân thoái hoá nữa. Ðàng khác sự tiến hoá có thể thực hiện được mà không can tới mâu 
thuẫn. 
Hãy lấy ví dụ 1 nước luôn luôn có sự rối loạn do hai phe kình chống nhau: trước khi có 1 phe 
thắng thì quốc dân đã bị khổ sở , tài nguyên hao hụt, nhân tài chết dần chết mòn qua các trận 
tương tranh. Trong tình trạng suy yếu ấy, nếu có một nước mạnh hơn xâm lăng thì hỏi còn gì 
là tổ quốc? Vậy mâu thuẫn nội bộ đâu phải lúc nào cũng là nguyên nhân tiến hoá? Trong 
phạm vi rộng lớn hơn là nhân loại cũng vậy: sự mâu thuẫn giữa 1 lớp người mà Cộng- sản 
gọi là tư bản với một lớp người vô sản, nó làm suy yếu nhân loại với các thứ vũ khí tối tân 
ngày nay, nếu không tìm ra được một phương thức hoà giải thì sự “mâu thuẫn tới độ chín 
muồi” sẽ tiêu diệt toàn thể nhân loại chứ không còn có thể là nguyên nhân tiến hoá nữa. Hơn 
nữa mâu thuẫn giữa hai lớp người nói trên, như lịch sử đã chứng minh, không phải luôn luôn 
được giải quyết bằng sự đắc thắng của “giai cấp” vô sản. Bởi vì các phương pháp xã hội khác 
hơn phương pháp Cộng-sản đã giải quyết bằng những cải hoá, dung hoà quyền lợi hai bên 
khiến các chế độ Xã hội như ở Hoa Kỳ , ở Anh và nhiều nước Tây Âu đã tấn tới hơn chế độ 
mệnh danh là xã hội chủ nghĩa Ðông Âu, Trung Cộng hay Bắc Việt. 
Một điều nữa cần nhấn mạnh là hình thức giải quyết mâu thuẫn xã hội và chính trị do Lénine 
áp dụng ở Nga Sô với cuộc đảo chính tháng 10-1917 là một bằng chứng cụ thể nhất về sự 
sai lầm của Marx. Vì Nga Sô hồi ấy đâu có phải là một nước tư bản chủ nghĩa đến tột độ, trái 
lại là một nước đa số theo nông nghìệp, vậy mà “cách mạng vô sản” (sic) cũng thành công ? 
Cũng theo mâu- thuẫn của duy-vật biện-chứng-pháp thì mỗi sự vật, mỗi hiện tượng, mỗi chế 
độ chính trị hay xã hội khi nảy sinh đã chứa sẳn cái mầm mâu thuẫn diệt nó để biến hoá thành 
cái đối nghịch với nó. Nếu luật này đúng thì chính chế độ cộng sản khi thành hình cũng sẽ 
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chứa sẵn cái mầm tiêu diệt nó và cố nhiên phải có một chế độ khác tiếp theo. Chế độ đó là 
chế độ nào ? Marx cũng như các nhà duy-vật biện-chứng-pháp đều không dám nói tới. 
Ðịnh luật cuối cùng “lương biến chất biến” hay luật đột biến bằng cách nhảy vọt cũng chứa 
đựng những sai lầm thô kệch về phương diện khoa học cũng như lịch sử, mặc dầu các người 
duy vật thường tự phụ là mình có một nhận xét, một thái độ khoa học, rằng hệ thống tư tưởng 
của Marx có giá trị khoa học. 
Trước hết để chứng minh, Marx đã lấy ví dụ khoa học là ví dụ nước biến thành hơi nước. Mới 
nghe ta tưởng đúng. Vì nước và hơi nước là hai chất bề ngoài khác nhau. Nhưng trong thực 
chất xét về cấu tạo hoá học ta thấy nước hay hơi nước vẫn có một tính chất duy nhất là hai 
phân lương Hydro với một phân lương Oxy (H2O). Vậy khi nước sôi chỉ có thể tích tăng chứ 
tính chất căn bản sự vật vẫn y nguyên. 
Chứng lý lịch sử cũng sai nốt. Thoạt nhìn lịch sử một cách tóm tắt, giản lược, xem ra Marx có 
lý. Nhưng xét cặn kẻ các biến cố lịch sử thì thấy: các chế độ chính trị hay xã hội không nối 
tiếp nhau một cách máy móc. Chẳng hạn xét trên toàn thể thế giới, trong lúc ở địa phương 
này thi hành chế độ tư bản thì ở địa phương khác còn đương thịnh hành chế độ bộ lạc; sau 
chế độ “dân chủ tư sản” không phải luôn luôn là chế độ “dân chủ nhân dân”. Chế độ tư bản 
mà Marx chứng kiến tại Âu châu vào trung tuần thế kỷ 19 và Marx đã tiên đoán rằng sẽ kết 
liễu bằng một cuộc cách mạng dẫn tới xã hội chủ nghĩa, thực ra đã không tiến tới tối cao độ 
của nó để kết liễu bằng một cuộc cách mạng mà đã được sửa đổi dần dần để thành một chế 
độ Xã hội quân bình, trong đó chủ thợ có thể thoả hiệp, tương trợ , tương thân. 
Và nói ở đâu xa? Ngay sự thay đổi chế độ ở Nga Sô năm 1917 là một cải chính đau đớn của 
lý thuyết Mác xít về vấn đề này. 
 

 

 

 

 

3- TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH 
 
 
Mấy trang trên đã lược tóm vắn-tắt 4 định-luật của “duy-vật biện-chứng-pháp “. 
Theo các định-luật trên đây thì cuộc thống-trị của Cộng-sản tất nhiên cứ để tự nó 

thế nào cũng tới . Nhưng các lãnh-tụ Cộng-sản đã tích-cực hô-hào, vạch đường lối, 
thúc đẩy đấu-tranh…Xử dụng mọi phương-tiện kể cả những phương-tiện bỉ ổi nhất, 
gian-manh, tàn-bạo nhất để truyền-bá chủ-nghĩa Cộng-sản và bành-trướng thế-lực 
của Nga Sô , dường như nếu họ không cố gắng tích-cực thì sẽ không những vô-sản 
không thắng tư-sản được, mà chính họ bị diệt-vong vậy. 

Chúng ta hãy xem Cộng-sản áp-dụng 4 định-luật trên đây vào sách-lược xâm-lăng 
như thế nào. 

 
1. Luật biến-chuyển bảo rằng “không có gì nhất định, không có gì tuyệt-đối, không 

có gì bất khả xâm -phạm” mọi vật đều chuyển động, biến-dịch, thay đổi. Ðối với Cộng-
sản , những điều đúng tại nơi này có thể sai tại nơi khác. Cho nên phương-pháp làm 
việc của họ rất linh-động., mềm dẻo và thích-nghi với hoàn-cảnh cụ-thể. 

“Nền tảng của chủ-nghĩa Mát-xít , linh- hồn sống động của chủ-nghĩa này chính là 
sự phân-tích cụ thể của một tình- thế cụ- thể (1) 

Mao-Trạch-Ðông trong cuốn 1 Tuyển Tập khi bàn về vấn-đề mâu-thuẫn , chủ-
trương là phải linh-động giải-quyết các mâu-thuẫn tùy theo hoàn-cảnh lịch-sử địa-
phương. Theo họ Mao, nếu Lénine đã linh-động áp-dụng một cách khéo léo chủ-nghĩa 
Mát-xít vào cuộc “cách-mạng tháng 10” là vì Lénine đã hiểu rõ rằng hoàn-cảnh xã-hội 
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Nga Sô 1917 khác hoàn-cảnh xã-hội Tây-Âu hồi 1848, vậy thì Mao và các cán-bộ 
Trung Cộng cũng có thể và phải linh-động áp-dụng cho đúng với hoàn-cảnh xã-hội 
Trung Hoa hồi 1930. 

Vì muốn linh-động theo luật biến-chuyển hay luật động mà Cộng-sản bất chấp liêm-
sỉ, tha-hồ nuốt lời hứa, tha-hồ bội-ước. Chỉ tính sơ trong 27 năm từ 1921 tới 1948 Nga 
Sô đã vi-phạm ít nhất là 15 hiệp-ước mà chính họ đã ký kết với các xứ Georgia (1920-
1921), Ukraine (1920-1922), Ba Lan, Phần Lan (1932-1939), Batonia, Latvia và 
Lithuania (1939-1940), Nhật Bản (1940-1945), Ðức-quốc (1938-1941), Tiệp-Khắc 
(1943-1948), Trung Hoa, Hung-Gia-Lợi (1945-1945), Lỗ-Ma-Ni, Bảo-Gia-Lợi 
(194701948), Mỹ, Anh 91945-1946-1948)…Có lẽ đó vì Cộng-sản quan-niệm ngoại-
giao chỉ là một kỹ-thuật xảo-trá lật lường mà thôi, như lời Staline đã nói không úp mở: 

“Lời nói không có liên quan gì đến hành-động. Nếu không thì khoa ngoại-giao dùng 
để làm gì? Lời nói là một đàng, và hành-động là một nẻo. Những lời nói tốt là một 
chiếc mặt nạ để che dấu những hành động xấu. Ngoại giao thành thực là một điều 
không thể có được, không khác gì nước mà khô hay khí trời cứng vậy.” 

Về điểm nầy Lénine cũng dạy cho cán-bộ một cách rõ ràng không kém: 
“Phải biết dùng mọi chiến lược, mọi mánh-lới, những cách thức hoạt-động ngấm 

ngầm làm ngơ và che dấu sự thật, nhằm mục-đích duy nhất là lọt vào các nghiệp-
đoàn, bám sát ở đó và hướng-dẫn hoạt-động Cộng-sản với bất cứ giá nào” (2) 

Trong khoảng 1921-1927 là lúc Quốc-Cộng Trung-Hoa hợp-tác, Mao-Trạch-Ðông 
đã kịch-liệt phản-đối chính-sách liên-hiệp với Quốc Dân Ðảng do Trần-Ðộc-Tú, lúc 
bấy giờ là Lãnh Tụ Trung Cộng , chủ trương. Nhưng 10 năm sau khi chiến-tranh Trung 
– Nhật bắt đầu thì chính Mao lại là người cổ-võ sự hợp-tác: 

” Chỉ có một con đường để lướt thắng khó-khăn, để chiến-thắng kẻ thù và để xây-
dựng một nước Trung-Hoa mới: đó là củng-cố và mở rộng mặt trận thống-nhất quốc-
gia kháng Nhật và động-viên mọi sinh-lực của quốc-gia” (3) 

Ngày 7-7-1937, Ðảng Cộng-sản Trung-Hoa dưới sự lãnh-đạo của Mao-Trạch-Ðông 
(Chủ tịch Ðảng từ 1935) cũng đã ra một bản tuyên-ngôn về vấn-đề này trong đó có 
câu: 

“Nhân -dân Trung-Hoa , chính -phủ và quân-đội hãy kết chặt mối đồng-tâm, xây-
dựng tường thành vĩ đại của Mặt Trận thống nhất kháng Nhật, Quốc Dân Ðảng và 
Cộng-sản Ðảng hợp tác chặt chẽ với nhau chống lại cuộc tấn-công mới của giặc Nhật! 
Chúng ta hãy tống cổ quân cướp Nhật ra khỏi đất Trung-Hoa .” 

Có lẽ cuộc thanh-trừng Trotsky của Staline và cuộc hạ bệ Staline của Khroutchev 
cũng dựa trên quy-luật này ? Nếu cứ đà này, biết đâu trong tương lai chẳng có 1 cuộc 
hạ bệ cả Marx và Lénine ? 

 
2. Theo định-luật vạn-vật tương-quan thì mọi vật trên đời đều có ảnh hưởng lẫn 

nhau, ràng buộc với nhau. Do đó khi xét tới một vấn đề thì phải xét đến các yếu tố 
chung quanh ảnh-hưởng tới vấn đề ấy. Áp-dụng vào sách-lược Cộng-sản , Lénine đã 
viết: 

“Ðể hiểu biết thực sự một đối-tượng, cần phải nhìn toàn diện, nghiên-cứu tất cả mọi 
khía cạnh, mọi tương-quan, mọi môi-giới. Không bao giờ chúng ta có thể đạt tới đích 
hoàn toàn nhưng sự bó buộc nhìn các vấn-đề dưới mọi khía cạnh sẽ giúp tránh được 
những sai lầm đáng tiếc” (4) . 

Cũng theo định luật này thì không những chế-độ tư-bản ảnh hưởng tới cuộc cách-
mạng vô-sản mà chính thái-độ của giới vô-sản và của những người lãnh-đạo giới này 
cũng ảnh -hưởng mãnh-liệt tới cuộc cách-mạng đó. Vì vậy những người này cần ý 
thức được nhiệm-vụ của mình để góp một tay vào việc phát khởi cuộc cách mạng. 
Marx gọi công việc của những người đó là công việc “đỡ đẻ”. Cuộc cách-mạng tự nó 
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sẽ phải đến để tiêu diệt chế độ tư bản, cũng như đứa con đến ngày phải sinh ra, 
nhưng cần có bàn tay nữ hộ sinh khéo léo cho nó được “mẹ tròn,con vuông “ 

Chính vì vậy mà Cộng-sản phổ-biến một cách hết sức rộng rãi những kỹ thuật “cách 
mạng” – tức đỡ đẻ – ứng dụng cho từng hoàn-cảnh, từng địa-phương. 

“Không được lùi bước trước bất cứ hy sinh nào, phải vượt các trở ngại lớn lao nhất 
để xúi giục nổi loạn và đẩy mạnh công-tác tuyên-truyền một cách nhất quyết , kiên-trì 
, bền-bĩ” (Lénine) 

Hai tỷ Mỹ kim và 500 ngàn gián-điệp của Nga Sô rải rác trên khắp thế-giới (theo 
nữ sỉ Suzanne Labin): 3500 du khách được Trung Cộng mời tới dự lễ “Cách Mạng 
tháng 10” ở Bắc Kinh , 5 ngàn cán-bộ gởi đi thăm viếng liên lạc vớị 45 nước (theo 
Leland Stowe nguyên Giám-Ðốc sở thông-tin Vô-tuyến truyền thanh Âu Châu tự-do); 
hai chục tiểu-đoàn Việt cộng gửi sang Ai-lao nhân biến cố 9-8-60 (theo tài-liệu của 
phái-đoàn Việt Nam dự Hội Nghị 14 nước tại Genève về Ai-lao đầu tháng 5-1961) v.v. 
và v.v.. phải chăng cũng nhắm vào mục đích đỡ đẻ cho “cách mạng vô-sản” được 
“mẹ tròn, con vuông” ? 

 
3. Ðịnh-luật mâu-thuẫn đưọc Cộng-sản khai thác nhiều nhất, từ những hình thức 

thô sơ cho tới những hình-thức vi-diệu ,tuyệt-kỹ. 
Bất cứ ở đâu có mâu-thuẫn, cán-bộ Cộng-sản phải lợi-dụng ngay và phóng-đại ra 

để làm suy-giảm hoặc tiêu-diệt lực-lượng đối-phương. 
Những điểm khác biệt ít nhiều cũng được họ lợi-dụng biến thành những điểm đối-

lập để rồi cuối cùng trở thành mâu-thuẫn , làm mầm tiêu-diệt đối phương. 
Theo định-luật này, 2 lực-lượng đối chọi nhau, thành một mối mâu-thuẫn chính, 

một mất một còn với nhau (hay đúng ra một nhất-định mất: tư-bản và một nhất-định 
còn: vô-sản) là vô-sản và “tư-sản rãy chết”. 

Mục-tiêu cuối cùng của Cộng-sản là tiêu-diệt toàn bộ tư-sản (phải hiểu là tất cả 
những phần-tử không thần-phục Cộng-sản) Nhưng cuộc đấu tranh phải chia làm 
nhiều giai-đoạn, mỗi giai-đoạn đạt tới một mục-tiêu. Ở giai-đoạn đầu phải chia rẽ địch, 
phân biệt làm những địch phụ và địch chính, những địch ngoài và địch trong, nếu cần 
thì hãy liên-hiệp với các địch-phụ để tiêu diệt địch chính (5) . Và trong trường-hợp này 
một mặt phải khai-thác những dị-biệt giữa địch chính với các địch phụ, thổi phồng lên 
, phóng đại ra để cho mối bất đồng biến thành mầm mâu-thuẫn . Mặt khác phải khai-
thác các điểm tương-đồng giữa Cộng-sản với các địch phụ để kéo những phần-tử 
này đứng vào hàng ngũ chống lại địch chính cho đến khi tiêu diệt rồi thì quay lại chia 
rẽ các địch phụ, khai thác các điểm dị biệt, thổi phồng lên cho thành mâu-thuẫn lớn 
chống đối nhau, và trong cuộc chống-đối này, Cộng-sản sẽ đứng về phía nào tùy theo 
hy -vọng chiến-thắng hoặc yếu-tố uy-tín trong quãng-đại quần-chúng . Bằng nếu địch 
chính không bị tiêu-diệt mà lại có cơ sở trở nên nguy hiểm , thì có thể tạm thời bắt tay 
ngay cả với địch chính để quay lại tiêu diệt địch phụ, nhưng trong khi thực hiện kế-
hoạch này phải cố làm sao lợi-dụng những mâu-thuẫn giữa địch chính với địch phụ, 
và giữa các địch phụ với nhau, nghĩa là xử dụng ngón đòn “ném đá giấu tay” hơn là 
đích thân ra tay tiêu-diệt một cách trắng trợn. 

Chỉ khi nào thế-lực Cộng-sản đã hoàn-toàn mạnh, ở trong cũng như ngoài nước, 
bấy giờ những cuộc thanh-trừng, đàn áp công khai mới bắt đầu. 

Về điểm khai-thác các mâu-thuẫn sẵn có tại các phần tử không Cộng-sản , trong 
đó có những người tích cực chống đối, có những người lưng-chừng hay ôn-hoà, cầu-
an, Khroutchev đã khuyên nên lợi-dụng xu-hướng lưng chừng, cầu an như sau: 

Trong chính-sách của phe tư bản đối với các xứ “xã hội chủ-nghĩa ” có hai khuynh 
hướng rõ rệt: một khuynh hướng “ôn hoà” Lê nin đã chứng tỏ cần phải tiếp xúc với 
giới tư-sản vọng hoà (6) . 
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….Chính sách của chúng ta là lợi dụng hai khuynh-hướng này. Chúng ta phải cố 
điều-đình và thoả-hiệp…Và cũng cần phải lợi-dụng mọi khả-năng trong tương-lai để 
chứng-tỏ cho quần-chúng nhân-dân rằng chúng ta thành thực trong cuộc tranh-đấu 
để bảo-vệ hoà-bình thế-giới” (7) 

Câu cuối cùng này chứng-tỏ lãnh-tụ Nga-cộng dụng tâm lấy lòng quần-chúng, ve-
vãn những phần-tử hiếu hoà hay cầu an trong hàng ngũ thế-giới tự-do để khai-thác 
mối mâu-thuẫn giữa hai khuynh-hướng tích-cực và cầu an. Cố nhiên Cộng-sản phải 
dùng những lời lẽ khéo-léo hấp -dẫn như “thành-thực”, “bảo-vệ hoà-bình” để nhử các 
phần-tử cầu an, cho các phần-tử này một cái cột trụ để nương tựa khi phải tranh-luận 
với các phần-tử tích-cực chống Cộng, đồng thời làm bức bình phong che dấu thâm-ý 
của Cộng-sản và làm một thứ “thuẫn” đỡ đòn khi bị tấn công. 

Mao-Trạch-Ðông khi bàn về mâu-thuẫn (tháng 8-1937) đã đưa ra nhiều hình-thức 
giải-quyết khác nhau tùy theo loại mâu-thuẫn . Trước hết hãy nghe họ Mao nhắc lại 
tính cách tổng quát và “tuyệt đối” của luật mâu-thuẫn : 

“Phủ nhận mâu-thuẫn trong sự vật và các hiện-tượng là phủ-nhận tất cả. Mâu-thuẫn 
là một định luật đại đồng, thực ở mọi nơi và mọi thời , không có luật trừ (8) . Vì vậy 
mâu-thuẫn là tổng-quát và “tuyệt-đối”(!) . Tuy nhiên, yếu-tố tổng-quát này hiện-hữu 
qua yếu-tố riêng biệt và không có riêng biệt thì không có tổng-quát. Có thể nào có 
tổng-quát được nếu không có riêng biệt? Yếu-tố riêng biệt phát-sinh do sự-kiện mỗi 
mâu-thuẫn có một tính-chất biệt loại của mình. Bất cứ cái gì riêng biệt đều có điều 
kiện, tạm thời và do đó tương-đối (!) 

Theo chiến-lược gia Trung Cộng này thì có nhiều loại mâu-thuẫn và mỗi loại phải 
được giải-quyết một cách khác nhau. Muốn giải quyết một cách chu đáo các mâu-
thuẫn, phải nghiên-cứu các hoàn-cảnh cụ thể một cách khách-quan. Ông cũng đưa 
ra một số ví-dụ về các trường hợp mâu-thuẫn điển-hình và nhắc lại lời căn dặn của 
sách-lược-gia số một của Quốc-tế Cộng-sản là Lê-nin. 

Những cuộc mâu thuẩn phẩm chất khác nhau chỉ có thể giải-quyết bằng những 
phương pháp phẩm chất khác nhau. Chính vì vậy mà mâu-thuẫn giữa vô-sản và tư-
sản, chẳng hạn, được giải-quyết bằng phương-pháp “cách-mạng xã-hội “.Mâu-
thuẫn giữa quần-chúng nhân-dân với chế-độ phong-kiến được giải quyết bằng 
phương-pháp “cách-mạng dân-chủ” . Mâu-thuẫn giữa các thuộc địa với đế-quốc 
được giải quyết bằng phương-pháp “Chiến tranh cách-mạng quốc gia” . Mâu-thuẫn 
giữa giai-cấp thợ và nông-dân trong một xã-hội theo xã-hội chủ-nghĩa được giải-quyết 
bằng phương pháp tập-sản và cơ-giới hóa nông nghiệp . Mâu-thuẫn ở trong lòng 
Ðảng Cộng-sản được giải-quyết bằng phương-pháp phê-bình và tự phê-bình . Mâu-
thuẫn giữa xã-hội và thiên-nhiên được giải quyết bằng phương pháp phát-triển lực 
lượng sản-xuất “ 

Ðể biện-hộ cho đường lối riêng của Trung Cộng áp-dụng tại Trung-hoa có khác với 
đường lối sách-lược chung của Cộng-sản Quốc-Tế do Nga Sô chỉ huy, Mao-Trạch-
Ðông nói tiếp: 

“Lịch-trình tiến-hoá thay đổi, lịch-trình cũ và những mâu-thuẫn cũ biến tan, một lịch-
trình tiến hoá mới và những mâu-thuẫn mới phát-sinh; vì vậy những phương-pháp 
dùng để giải-quyết những mâu-thuẫn này cũng biến đổi. Những mâu-thuẫn được giải-
quyết bởi cuộc cách-mạng tháng 2 và cuộc “cách-mạng tháng 10 (9) ở Nga Sô cũng 
như những phương-pháp dùng trong hai cuộc cách-mạng này để giải-quyết các mâu-
thuẫn đã khác biệt từ căn-bản. Giải-quyết các mâu-thuẫn khác nhau bằng những 
phương-pháp khác nhau là một nguyên-tắc mà các người Cộng-sản (theo chủ-nghĩa 
Mác-Lê) phải nghiêm-chỉnh noi theo” 
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Và đây là phương-pháp giải-quyết mâu-thuẫn của Việt-cộng. Bài xã-luận của tờ 
nguyệt-san “Học Tập” (“Tạp-chí lý -luận và chính-trị của đảng Lao-Ðộng Việt Nam”) 
tháng 7-1961 đã viết: 

“Mâu-thuẫn giữa một bên là nhân dân miền Nam bao gồm giai-cấp công-nhân, giai-
cấp nông-dân, giai-cấp tiểu-tư-sản, giai-cấp tư-sản dân-tộc, các tầng-lớp và cá-nhân 
“yêu nước” (?) khác và một bên là đế-quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng gồm những 
bọn thân Mỹ phản-động nhất trong giai-cấp địa-chủ và tư-sản mại-bản..chỉ có thể giải-
quyết được bằng cách đánh đổ chính-quyền miền Nam.” 

Cũng trong tạp chí nói trên , một đảng-viên Cộng-sản Lưu-quý-Kỳ đã viết với hàng 
tít lớn: 

“Chỉ có đánh đổ bộ máy nhà nước miền Nam phản-động mới giải-quyết được mâu-
thuẫn sâu sắc nhất trong xã-hội miền Nam hiện nay” 

Và Việt-cộng luôn luôn tìm cách tạo ra các mâu-thuẫn, phóng-đại chúng ra, với 
mục-đích làm suy yếu V.N.C.H. Nếu chúng ta không có một phương pháp hiệu-
nghiệm chặn đứng những hành-vi mờ ám của họ, hoặc giải-thích cho dân-chúng đừng 
mắc mưu họ, thì có thể họ sẽ đạt được mục-đích. 

Có khi Cộng-sản tìm ra mâu-thuẫn hay nắm mâu-thuẫn ở ngay những thắng-lợi 
của đối-phương. Trường-Chinh trong tờ Sự Thật số 87 (15-11-1947) dưới tiêu-đề: 
“Hãy nhằm chỗ yếu của địch mà đánh cho thật mạnh”, sau khi bàn qua về thắng lợi 
“tạm thời” của đối-phương (quân-đội viễn-chinh Pháp) ở Việt Bắc, đã viết: 

“Thi-hành kế-hoạch đó, địch đã tạm thời thắng lợi được phần nào. Nhưng trong 
chỗ thắng lợi này, đã sẵn có mầm thất bại” 

Tiếp theo lý-thuyết-gia Mát-xít của Cộng-sản Bắc-Việt đã chỉ cho đàn em thấy cái 
mầm đó nằm ở đâu và cách-thức khai-thác như thế nào. “Trong thắng-lợi có mầm thất 
-bại”, quả là một lối nhận-xét và suy-luận theo đúng “duy-vật biện-chứng-pháp “. 

 
4. Ðịnh-luật lượng biến chất biến cũng ảnh-hưởng khá sâu đến sách-lược Cộng-

sản . 
Những trang trên đây cho thấy Cộng-sản hăng hái, tích-cực, linh-động áp-dụng các 

kế-sách của mình, khi hư khi thực, khi hoà, khi chiến, luôn luôn nghiên-cứu các hoàn-
cảnh cụ thể theo thời-gian và không-gian, tìm ra các mầm mâu-thuẫn , triệt để khai-
thác các mâu-thuẫn ấy, cũng như tìm cách giải-quyết mỗi mâu-thuẫn bằng một 
phương-pháp riêng biệt. Nếu cứ xét nguyên-nhân khía cạnh đó thì thấy cán -bộ Cộng-
sản là những phần-tử cách-mạng gian-manh, xảo-quyệt, tàn-bạo, xung-kích, luôn luôn 
muốn châm ngòi tranh đấu khắp nơi , và đặc-biệt là lúc nào cũng như háo hức, hăm 
hở cần thắng và thắng ngay tức khắc. Nhưng nếu nhận-xét các hành-động của cán-
bộ Cộng-sản trên một khía-cạnh khác ta sẽ thấy họ rất trầm-tĩnh, kiên-trì. Vì họ lý-luận 
rằng: tuy nhiệm-vụ của họ là làm cho cuộc cách-mạng mau đến,cho thắng-lợi chóng 
về; nhưng nếu cuộc cách-mạng chưa đến, thắng-lợi còn xa, thất-bại tạm thời đã gần, 
thì họ lại tự nhủ rằng:”phải kiên nhẫn chờ đợi”, đồng thời tìm mọi cách giải-thích cho 
cán-bộ các cấp khỏi thất-vọng, nản lòng, rùn chí. Họ quan-niệm rằng: cách-mạng sẽ 
phải đến. Không sớm thì muộn thế nào cũng thành-công. Có thể thế-hệ này chịu thất-
bại, đau thương , để cho thế-hệ sau được hưởng vinh-quang chiến-thắng. Khi gặp trở 
lực , thất bại , nguy nan, họ chủ-trương có thể “lùi hai bước để tiến lên một 
bước”(10) và họ sẽ giải thích rằng : chưa thành-công được chỉ vì hoàn-cảnh chưa 
chín muồi. Cũng khác nào nước nóng chưa đủ 100 độ bách-phân thì chưa sôi và bốc 
hơi; chỉ có thế . 

Nhưng có phải vì vậy mà họ chịu ngồi yên, thụ động chờ đời cho nhiệt-độ của nước 
bỗng dưng tăng không? Không đời nào Cộng-sản chịu thế. Nhiệm vụ của họ là kiếm 
củi chất cho đầy bếp, quạt mạnh hơn cho lửa bốc thật cao. 
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Các cuộc chiến-tranh rộng lớn với chiến-thuật biển người như ở Cao Ly 1953, ở 
Bắc Việt (Ðiện Biên Phủ) 1954 , là một cách áp-dụng định-luật nầy: số lượng binh-sĩ 
tăng, số lượng đợt xung-phong tăng, tăng mãi,thì sẽ đến một độ tính-chất chiến-tranh 
biến đổi, để có thể chuyển “thủ” thành “công”; “bại” thành “thắng”. 

Tại các hội-nghị có biểu-quyết về thành- phần một ban chấp-hành , hay về một 
đường lối chính-trị có liên-quan đến Cộng-đảng, cán-bộ Cộng-sản tìm hết cách để 
tăng mãi số phiếu ủng-hộ họ, cho đến độ người họ nắm được quyền điều-khiển tổ-
chức, hoặc chính-sách của họ được chấp nhận. Như vậy là số lượng thăm tăng, tăng 
mãi cho đến độ một đoàn-thể đối lập có thể biến thành một tổ-chức Cộng-sản , hay ít 
ra cũng thân Cộng, vì đi theo đường lối của đệ tam quốc-tế. Nếu công-cuộc vận-động 
ở hội-trường gặp khó khăn, thì đã có một kỹ thuật chuyên môn để biến-hoá cuộc thảo-
luận. Cán-bộ Cộng-sản có thể kiên-nhẫn và dày dạn đến nỗi không thôi cãi chày cãi 
cối, nhắc đi nhắc lại cùng một luận-điệu, hết người này rồi đến người khác,dù đuối lý 
đến đâu họ cũng cố gắng nói mãi. Tấn-công bằng lý không được thì họ đánh vào cảm 
tình. Các chứng minh bằng thống-kê không có kết-quả, thì dẫn chứng bằng tranh ảnh. 
Nói nhỏ nhẹ không xong thì la lối đập bàn, đập ghế, rút cả giày ở chân ra mà đập 
xuống bàn Ðại-hội-đồng Liên-Hiệp-Quốc. (10) . Họ sẽ nói co đến khi hết hơi, hết lời, 
mới chịu nghỉ. Nghỉ rồi họ lại nói. Ðối phương sẽ phải nhàm tai, chán mắt, không còn 
muốn nghe, muốn nhìn nữa. Sự nhàm chán sẽ đến độ không chịu đựng nổi: trước 
những luận-điệu nhắc đi nhắc lại quá nhiều, đối phương lẻ tẻ bỏ về. Thành phần 
những người chống đối bớt dần đi. Những người còn lại nghe mãi cũng đâm ra nản, 
và muốn nhượng bộ cho xong. Nhượng bộ không phải vì lý lẽ của Cộng-sản hay ho, 
xác đáng, nhưng là để khỏi phải nghe mãi một giọng nói một chiều. Cuối cùng số 
người chống đối Cộng-sản sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Cho nên đến khi biểu 
quyết rất có thể Cộng-sản thắng. 

Cộng-sản cho như vậy là “nhiều lời” biến thành “lời hay”, “nhiều lý” trở thành “lý 
mạnh”. Vì thế mà ở Hội-nghị nào họ cũng tranh nói cho nhiều, và không ngại nói ngoài 
đề, miễn làm sao nói lên được những gì họ muốn nói, dù chủ-toạ có cắt đứt cũng 
không xong. Trong trường hợp chính cán-bộ Cộng-sản chủ-toạ, thì cố nhiên hội-nghị 
chỉ còn là một diễn đàn tuyên truyền đả-kích đối phương. 

Chúng ta còn nhớ năm 1954, Hội-nghị 9 nước họp tại Genève về chiến-tranh Ðông 
Dương. Ngày 10-5-1954, đến lượt phái-đoàn Viêt-Minh lên tiếng. Phạm-văn-Ðồng đã 
lợi dụng ngay diễn-đàn quốc tế để thuyết một bài tràng giang đại hải về nguồn-gốc 
thực-dân, lý-do kháng-chiến và những công-lao của Việt Minh Cộng-sản ; khiến sau 
đó trưởng phái-đoàn Hoa Kỳ Bedell Smith phải phê-bình là trưởng phái-đoàn Việt-
cộng đã làm mất nhiều thì giờ để nói về lịch-sử. Nhưng hai hôm sau đến lượt Chu-
Ân-Lai, trưởng phái-đoàn Trung Cộng lại mượn hội-nghị để lải nhải, tuyên truyền khiến 
trưởng phái-đoàn Anh, ông Anthony Eden là chủ tịch phiên nhóm lại phải lên tiếng 
than phiền rằng họ Chu đã làm mất nhiêu thì giờ của hội nghị để nhắc đi nhắc lại các 
sự -kiện lịch-sử vô ích . Hai ông Bedell Smịh và Anthony Eden đâu có dè rằng Cộng-
sản chẳng cần đếm xỉa đến thời giờ của các ông và hội-nghị, miễn làm sao họ đạt 
được mục đích tuyên truyền thì thôi. 

Hội nghị Genève 61 nầy cũng chẳng thiếu những trường hợp tương tự. Và ở hội-
nghị nào mà Cộng-sản không áp-dụng cách-thức đó ? 

Tóm lại duy-vật biện-chứng-pháp đã ảnh-hưởng sâu xa tới sách-lược , mánh lới 
của Cộng-sản . 

Sách lược Cộng-sản là một sách-lược linh-động, hư hư, thực thực,thiên biến vạn 
hoá. Cán bộ Cộng-sản áp-dụng lý-thuyết Mát-xít , có thể nói , mỗi nơi một cách, mỗi 
thời một cách. Ðối với Cộng-sản, lời nói với việc làm, lý-thuyết với thực tế không cần 
và cũng không thể đi đôi với nhau. Gian dối, lật lọng là thủ-đoạn thường xuyên. Bạo-
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động , khủng-bố đi kèm với vuốt ve, hứa hẹn. Hoà đấy nhưng rồi chiến đấy. Mục đích 
của họ là bành-trướng thế-lực, lấn đất, thu hút dân. Ðể đạt được mục đích đó, 
phương-tiện nào cũng tốt hết, kẻ cả những phương tiện trái ngược với chủ thuyết 
Mát-xít . Ðó là ưu-điểm nhất thời , mà cũng là khuyết-điểm căn-bản của Cộng-sản 
Quốc-Tế. 
 
Chú thích: 
(1) “Le Communisme” (Lénine toàn tập, bản Nga ngữ xuất-bản lần thứ tư, cuốn 31, trang 143) 
(2) La maladie infantile du communisme 
(3) Vai trò của đảng Cộng-sản Trung-hoa trong cuộc chiến-tranh chống ngoại-xâm – tháng 
10-1938 
(4) Lénine toàn tập, cuốn 32, trang 72 
(5) Quan-niệm địch chính hay phụ của Cộng-sản không rõ rệt vì thực ra nó thay đổi tùy theo 
hoàn cảnh . Ðịch ngày hôm qua được coi là chính trên quan điểm quốc gia thì ngày hôm sau 
có thể coi là địch phụ trên quan điểm chủ nghĩa,nếu giai đoạn “bắc cầu quốc gia” đã qua rồi 
(Xin coi lời Hồ chí Minh trong Chiếc Cầu Khỉ của Hồ Chí Minh ở phần trước) 
(6) Lénine toàn tập, cuốn 3, trang 236 (cước chú của K.) 
(7) Báo cáo đọc ngày 6-1-61 về Ðại hội các Ðảng Cộng-sản và Công nhân. 
(8) Xin coi lại luật biến-chuyển với câu nói của Engels để đối chiếu xem Mao đã hiểu Engels 
như thế nào. 
(9) Tức cuộc cách mạng tháng 3-1917 và cuộc cướp chính-quyền ngày 7-11-1917 
(10) Lénine: “Hai bước lùi, một bước tiến” 
(11) Trường hợp Khroutchev tại khoá họp Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc 1959 
 

 

 

4- BA GIAI-ÐOẠN CHIẾN-LƯỢC 
 
 
Những trang trên đã trình bày một cách giản lược về mục-đích và phương-pháp 

hành-động của đệ-tam quốc-tế. Mục-đích bất di bất dịch của chủ-nghĩa Mát-Lê là tiêu-
diệt “giai-cấp tư-sản” để đưa “vô-sản” (sic) lên nắm quyền thống-trị thế-giới. Phương-
pháp chính-yếu là cách-mạng. Phương-pháp này đã được áp-dụng một cách linh-
động, khéo léo, hư hư, thực thực với thiên hình vạn trạng mà hình-thức thông-dụng 
nhất là lợi-dụng yếu-tố mâu-thuẫn đúng theo các quy-luật biện-chứng-pháp. 

Các lãnh-tụ Cộng-sản tên tuổi như Lénine, Staline đã dựa vào các văn-kiện lý-
thuyết và kinh-nghiệm đấu-tranh thực-tế để đưa ra những qui-tắc làm khuôn vàng 
thước ngọc cho cán-bộ cách-mạng noi theo trong trường-hợp đấu-tranh, trên từng 
chiến-trường, ở từng giai-đoạn (1) . Staline gọi hệ-thống những qui-tắc đó là “khoa 
học chỉ dẫn giai-cấp đấu tranh của giai-cấp vô-sản”, tức là chiến lược , sách lược vậy. 
Theo Staline (2): 

“Chiến-lược có mục-đích ấn-định cái hướng tấn-công chính-yếu của giai-cấp vô-
sản, căn cứ vào một giai-đoạn thực-tế của cách-mạng; soạn-thảo một kế-hoạch bố-trí 
các lực-lượng cách-mạng (trừ bị chính và phụ); đấu-tranh thực-hiện kế-hoạch đó trong 
suốt giai-đoạn dự-tính của cách-mạng. 

Chiến-lược chú-trọng tới các lực-lượng căn-bản của cuộc cách-mạng và cả các 
lực-lượng trừ-bị. Chiến-lược thay đổi mỗi khi cuộc cách-mạng chuyển từ giai-đoạn 
này sang giai-đoạn khác, nhưng cốt yếu không thay đổi suốt trong thời gian một giai 
đoạn nhất định.” 

Cũng theo Staline thì cách-mạng vô-sản trải qua 3 giai-đoạn: 
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Giai-đoạn 1 bắt đầu từ 1903 cho tới tháng 2 năm 1917 
Mục-đích chiến-lược của giai-đoạn này là dùng lực-lượng căn-bản của cách-mạng 

là giai-cấp vô-sản, với lực-lượng trừ-bị gần là giai-cấp nông-dân, để đánh đổ chế-độ 
Nga-hoàng, thanh-toán hoàn toàn những tàn-tích còn rơi lại của thời Trung-cổ. 

Hướng tấn công chính là cô-lập giai-cấp tư-sản quân-phiệt tự-do, là giai-cấp đương 
cố tranh-thủ nông-dân để tiêu-diệt cách-mạng bằng cách thoả-hiệp với chế-độ Nga-
hoàng. 

Kế-hoạch bố-trí lực-lượng : công nông liên-minh. 
 
Giai-đoạn 2 bắt đầu từ tháng 3-1917 đến tháng 10-1917 
Mục-đích chiến-lược của giai-đoạn này là đánh đổ chủ-nghĩa đế-quốc ở Nga và ra 

khỏi chiến-tranh đế-quốc. 
Lực-lượng căn-bản cách mạng vẫn là: giai-cấp vô-sản. 
Lực-lượng trừ bị trực-tiếp là : bần nông 
Lực-lượng trừ bị gián tiếp là : giai-cấp vô-sản của các xứ lân-bang 
Thiên thời là: cuộc chiến-tranh dai dẳng và cuộc khủng hoảng của chủ-nghĩa đế-

quốc. 
Hướng tấn-công chính là: cô-lập chế-độ dân-chủ tiểu tư-sản (nhóm thiểu 

số:mensovic) và nhóm xã-hội cách-mạng là chế-độ đương cố tranh-thủ quần-chúng 
lao-động nông-thôn và cố chấm dứt cách-mạng bằng cách thoả hiệp với bọn đế-quốc. 

Kế-hoạch bố-trí lực lượng : liên-minh vô-sản với bần nông. 
 
Giai-đoạn 3 bắt đầu từ sau cách-mạng tháng 10. 
Mục đích chiến-lược của giai-đoạn này: củng cố chế-độ cộng sản chuyên-chính 

trong một nước và dùng chế-độ đó như một điểm tựa để lật đổ bọn đế-quốc ở khắp 
các nước. Ðến đây cuộc cách-mạng đã ra ngoài khuôn khổ một quốc-gia. Thời-kỳ 
cách-mạng thế-giới bắt đầu. 

Lực-lượng của cách-mạng là: nền độc-tài vô-sản trong một nước và phong trào 
cách-mạng vô-sản trong khắp các nước. 

Lực-lượng trừ-bị chính là: quần-chúng bán vô-sản và tiểu-nông tại các xứ tân-tiến 
và phong-trào giải-phóng tại các thuộc-địa hay các xứ bị áp-bức. 

Hướng tấn-công chính là cô lập chế-độ dân-chủ tiểu-tư-sản, cô-lập các chính-đảng 
thuộc đệ-nhị quốc-tế (3) là những thành-phần ủng-hộ chính-sách thoả-hiệp với bọn 
đế-quốc. 

Kế-hoạch bố-trí lực-lượng : liên-minh cách-mạng vô-sản với phong-trào giải-phóng 
của các xứ thuộc-địa và các nước bị áp-bức. 

Trên đây là trích dịch nguyên-văn những lời lẽ của chiến-lược-gia số 1 của đế-quốc 
Ðỏ (4) . Cứ theo phương-pháp phân chia giai-đoạn này, thì hiện thời cuộc “cách 
mạng” vô-sản, hay đúng hơn, cuộc xích-hoá hoàn-cầu của Nga Sô, đương ở giai-
đoạn 3. Các chế-độ gọi là “dân chủ nhân-dân” đương được củng-cố ở một nước Nga, 
một “nước” Trung-Hoa lục-địa, một “nước” Bắc Việt…để làm điểm tựa ngỏ hầu lật đổ 
“bọn đế quốc” ở khắp các nước; bọn “đế-quốc” ở đây theo Cộng-sản nghĩa là tất cả 
các chính-phủ không phải là Cộng-sản , không do một trong những đảng Cộng-sản , 
đảng Công-nhân hay đảng “lao động” v.v.. lãnh-đạo. Theo đường lối chiến-lược giai-
đoạn này thì cần phải cô-lập tất cả những chính-thể “dân-chủ tiểu tư-sản” cũng như 
những chính đảng nào muốn thoả-hiệp với “bọn đế-quốc”. Vì vậy những chính phủ 
Tito, Nasser, Nehru, Soekarno, Sihanouk v.v..nếu tỏ dấu muốn thoả-hiệp về một điểm 
nào với các cường-quốc Tây-phương thì đều cần phải cô lập những chính-phủ đó 
ngay. Và thực ra chính sách trung -lập tại các nước này đã là một ngón đòn cô-lập vi-
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diệu rồi, cô-lập mà chính kẻ bị cô-lập không hay, không biết, chỉ có kẻ chủ mưu cô-
lập biết rõ và hiện đương mở cờ trong bụng. Trong các giai đoạn chiến-lược trình bày 
trên đây, Staline có nói đến các lực-lượng trừ bị. Vậy, các lực-lượng trừ-bị này được 
xếp loại ra sao và xử dụng như thế nào? Vẫn theo Staline, các lực lượng trừ bị cách-
mạng có htể được chia làm hai loại: trực-tiếp và gián-tiếp. 

 
1.- Lực-lượng trừ bị trực-tiếp: Một là nông-dân và nói chung là các tầng lớp 

trung-gian dân-chúng trong xứ. Hai là giai-cấp vô-sản của các xứ lân-bang. Ba là 
phong trào cách-mạng trong các thuộc-địa và các xứ bị trị. Bốn là những thành-quả 
chinh-phục hoặc thủ đắc của vô-sản chuyên-chính mà giai-cấp vô-sản có thể tạm thời 
trừ bỏ một phần, để nhờ đó làm được cho một địch-thủ hùng cường phải hưu-chiến. 

 
2.- Lực-lượng trừ bị gián-tiếp: Một là những mâu-thuẫn , xung đột giữa các giai-

cấp không phải vô-sản trong một nước, mà giai-cấp vô-sản có thể lợi-dụng được để 
làm suy yếu đối-phương và tăng cường các lực-lượng trừ bị của mình. Hai là những 
mâu-thuẫn , những xung-đột, những chiến-tranh (chẳng hạn chiến tranh “đế-quốc”) 
giữa các quốc-gia tư-sản mà giai-cấp vô-sản có thể lợi-dụng được trong khi tấn công 
hoặc trong trường-hợp bất-đắc-dĩ phải thoái lui. 

Cũng trong cuốn “các nguyên-tắc của chủ nghĩa Lénine”, chính Staline đã nhấn 
mạnh tầm quan-trọng của các lực lượng trừ bị gián tiếp, nghĩa là những mâu-thuẫn 
giữa các tầng lớp không phải vô-sản hay giữa các quốc-gia không Cộng-sản . 

Sau đây là bốn điều-kiện chính-yếu để có thể xử-dụng các lực-lượng trừ bị một 
cách hiệu-quả: 

 
Thứ nhất: khi cách mạng đã chín muồi, lực-lượng tấn-công đương sung sức, khi 

cuộc khởi-nghĩa đã chuẩn-bị xong và khi điều-kiện, quyết-định thành-công đã có, 
nghĩa là đã tập họp được các lực-lượng trừ bị xung quanh đạo tiền-phong, thì lúc đó 
phải tập trung các lực-lượng cách-mạng chính yếu đánh vào nhược-điểm dễ bị 
thương nhất của đối phương. 

 
Thứ hai: phải chọn đúng lúc để giáng đòn quyết-định, đúng lúc để giáng đòn quyết-

định, đúng lúc để châm ngòi cuộc khởi loạn; đúng lúc mà cuộc khủng hoảng trong nội 
bộ đối-phương đã đạt tới diểm tuyệt-đích; đúng lúc đạo tiền-phong của C.S. sẵn sàng 
giao chiến đến cùng; đúng lúc các lực lượng trừ bị sẵn sàng yểm trợ cho đạo-quân 
tiền-phong và đúng lúc hàng ngũ đối phương rối loạn nhiều nhất. 

 
Thứ ba : một khi tấn công đã được chấp-nhận phải cương-quyết mà theo, mặc dù 

mọi khó-khăn hiểm-trở trên đường đưa tới đích để cho đạo tiền-phong đừng sao-
nhãng mục-tiêu chính-yếu của cuộc đấu-tranh và để cho quần-chúng đừng đi lạc 
đưòng , trong khi quần-tụ chung quanh đạo tiền-quân hướng tới đích. 

 
Thứ tư: điều-động các lực lượng trù bị để có thể rút lui trong trật tự, khi đối phương 

mạnh, khi sự thoái lui không thể tránh, vì xét tương quan lực-lượng đôi bên giáp-chiến 
, chỉ còn cách rút lui mới bảo toàn được đạo tiền-phong. Lénine đã nói về vấn-đề này 
như sau: 

“Ðể bổ-túc sự hiểu biết của các Ðảng cách-mạng về lãnh-đạo tấn công, điều tối 
cần thiết, không có không thể được là học về cách thoái lui theo các quy-luật” (5) 

Lénine đã lấy hoà-ước Brest-Litovsk làm ví dụ về thoái lui 
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“Ngày nay, 3 năm sau hoà-ước Brest-Litovsk mọi người, cả đến kẻ đần độn 
nhất,cũng hiểu rằng “hoà-bình Brest-Litovsk” là một nhượng-bộ của chúng ta, và đã 
chia sẻ lực-lượng của chủ-nghĩa đế-quốc quốc-tế” (6) 
 
Chú thích: 
(1) Lénine đã viết những cuốn về chiến-lược sách-lược như “ Que faire?”; “Deux tactiques”; 
L’Impérialisme”; “L’État et la révolution”; “La Révolution prolétarienne et le Rénégal Kautsky”; 
“La maladie infantile du Communisme”. 
Staline có các cuốn: “Des principes du Léninisme”; “Le Marxisme et la question nationale et 
coloniste”… 
(2) Des principes du Léninisme, trang 63 -64 
(3) Tác phẩm này Staline viết trước khi có “chủ nghĩa xét lại” (Révionisme) nên ở đây không 
nói đến “nhóm chủ trương xét lại” 
(4) Những nguyên-tắc của chủ-nghĩa Lénine, trang 63-64 
(5) Bệnh ấu trĩ… 
(6) Lénine tuyển tập, cuốn 2: “Thời mới” trang 900. Brest-Litovak là hoà-ước của Nga Sô ký 
với Ðức ngày 3-3-1918 
 

 

5- CAO-TRÀO và THOÁI-TRÀO 
 

Nếu trong một giai-đoạn (tương-đối) dài, mục-tiêu và hướng tấn-công chiến-lược 
không thay-đổi thì trái lại các hoạt động và phương-pháp sách-lược lại phải thay đổi 
tùy theo hoàn-cảnh thời-gian và không-gian, hoặc theo danh-từ của Staline: tùy theo 
cao-trào hay thoái-trào của cách-mạng (1) 

Staline đã viết trong cuốn “Những nguyên-tắc chủ-nghĩa Lénine”: 
“Ðối tượng của sách lược là ấn-định đường lối mà giai-cấp vô-sản phải theo trong 

thời-kỳ tương-đối vắn của cao-trào hay thoái-trào, của sự phát-triển hay sa sút cách-
mạng; tranh-đấu để áp-dụng đường lối đó bằng cách thay thế các hình-thức đấu-tranh 
và tổ-chức mới vào các hình-thức cũ , thay thế các khẩu lệnh mới vào các khẩu lệnh 
cũ và và bằng cách phối-hợp các hình-thức đó v.v…Mục đích của chiến-lược là thắng 
trong chiến-tranh, chẳng hạn chiến tranh chống chế-độ Nga-hoàng hoặc chống giai-
cấp tư-sản. Còn sách-lược thì lại nhắm vào những mục-tiêu kém quan yếu hơn; vì 
sách lược cố gắng thắng lợi, không phải trong một cuộc chiến tranh toàn diện mà trong 
một trận đánh này hay trận đánh khác; thực hiện được chiến-công trong chiến-dịch nọ 
hay chiến dịch kia; thi-hành được công-tác này hay công-tác khác thích-hợp với hoàn-
cảnh cụ-thể, trong một thời kỳ thực-tế của cao trào hay thoái trào cách mạng . Sách-
lược là một phần của chiến-lược phụ thuộc vào chiến-lược và dùng để phục dịch cho 
chiến-lược, sách-lược thay đổi tùy theo cao-trào hay thoái-trào..trong khi chiến-lược 
không thay đổi trong một giai-đoạn nhất định” 

Vì sách-lược là một phần của chiến-lược, cho nên công việc điều-khiển sách-lược 
nằm trong khuôn khổ điều-khiển chiến-lược, tùy thuộc vào nhiệm vụ và yêu-cầu của 
chiến-lược. Mục-đích của sự điều-khiển sách-lược là dung-nạp hết mọi hình-thức 
đấu-tranh và tổ-chức của giai cấp vô-sản, xử-dụng chúng một cách sáng suốt, ngõ 
hầu đạt được kết quả tối-đa, cần-thiết để đua tới thắng lợi chiến-lược. 

Staline nêu ra hai điều-kiện chính để sử-dụng các hình thức đấu-tranh một cách 
sáng suốt: 

Một là phải chú ý trước tiên đến những hình thức đấu-tranh và tổ-chức nào phù 
hợp nhất với các điều kiện cao trào và thoái trào, có thể giúp và bảo đảm được 
cho quần chúng đi tới lập-trường cách-mạng. 
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Ðiều quan trọng , theo Staline, không phải làm cho đạo tiền phong ý-thức đươc 
rằng; cần đánh đổ chế-độ cũ. Ðiều quan trọng là làm cho quần chúng đông đảo hiểu 
điều đó và sẵn sàng ủng-hộ đạo tiền-phong nhưng, quần-chúng chỉ có thể hiểu được 
điều đó nhờ kinh-nghiệm bản thân. Vì vậy “hãy để cho quần chúng có dịp nhận thấy, 
nhờ kinh nghiệm của họ, rằng nhất thiết cần phải lật đổ quyền lực cũ”. 

Hai là “phải tìm ra đúng chiếc khâu hay vòng xích riêng biệt của “chuỗi giây chuyền” 
các lịch-trình tiến triển để khi cầm vào được chiếc khâu đó là có thể nhấc lên toàn bộ 
chuỗi giây chuyền.” 

Nói cho rõ hơn, trong khi sự việc tiến-triển có biết bao công-tác phải làm. Ðiều cần 
yếu là phải nhận-định sáng suốt để biết việc nào cần làm trước tiên, ngõ hầu khi làm 
xong việc nầy có thể nhờ đó chu-toàn các công việc khác một cách dễ dàng. 

Staline đã chứng minh điều này bằng hai sự việc xảy ra trong thời kỳ Ðảng Cộng-
sản mới thành lập và trong thờikỳ xây dựng “kế hoạch kinh tế mới”. 

Khi Ðảng Cộng-sản còn trong thời-kỳ ấu-trĩ có rất nhiều tổ-chức, hiệp-hội sinh-hoạt 
rời rạc, thiếu liên-lạc, thiếu thống-nhất chỉ-huy; phương-pháp làm việc từ trên xuống 
dưới chỉ theo lề lối thủ-công; ý-thức-hệ cũng không thống-nhất: mỗi người hiểu Cộng-
sản một cách thật là hỗn-độn. Trong thời-kỳ đó, chiếc khâu chính của chuỗi giây 
chuyền, nhiệm-vụ căn-bản của Ðảng, là sự sáng-lập một tờ báo bất-hợp-pháp cho 
toàn thể nước Nga . Sách-lược-gia Cộng-sản đã giải-thích: Sở dĩ tờ báo bất-hợp-pháp 
là chiếc khâu chính của “chuỗi giây chuyền”, vì chỉ có tờ báođó giải -quyết đươc các 
vấn-đề nói trên. Nhờ có tờ báo tổ-chức các hiệp-hội được thống-nhất, ý-thức-hệ và 
chiến-lược, sách-lược cũng thống-nhất; phương-pháp làm việc khoa-học và có 
hướng-dẫn thống-nhất. 

Trong thời-kỳ chuyển tiếp từ chiến-tranh tới xây-dựng kinh-tế, kỹ-nghệ mọc lên một 
cách vô tổ-chức, nông-nghiệp thất-bại vì thiếu sản-phẩm của thành thị. Lúc đó thì 
chiếc khâu chính của chuỗi giây chuyền, nhiệm-vụ căn-bản của Ðảng, là mở-mang 
thương-mại. Tại sao? Bởi vì trong các điều-kiện xây-dựng “kinh-tế-mới” chỉ có 
thương-mại nối liền được canh-nông với kỹ-nghệ; chỉ có thương-mại tiêu-thụ được 
các sản-phẩm công-kỹ-nghệ; chỉ có thương-mại mở rộng sự di chuyển hàng-hoá và 
khuếch-trương công kỹ nghệ. 

Tóm lại, sách lược Cộng-sản đặc biệt chú trọng tới các điểm sau đây: tùy cơ ứng 
biến,; thay đổi công-tác và hình-thức hoạt động tùy theo hoàn cảnh thuận hay nghịch 
đối với cách-mạng; huấn-luyện và hướng dẫn quần-chúng tích cực tham gia đấu 
tranh; và sau hết biết tìm ra đúng nhiệm vụ chính yếu, cấp thiết trong từng thời kỳ 
trong từng địa phương. Hai danh từ “cao trào và thoái trào” là chiếc chìa khoá để mỡ 
vào phòng kín của sách lược Cộng-sản . 

Cũng trên căn bản hai hoàn cảnh “cao trào” hay “thoái trào” này, Lénine và Staline 
đã đặt lại vấn-đề “cải cách và cách mạng” 

Theo Lénine thì cán-bộ cách-mạng phải ý thức được những khó khăn to lớn của 
cuộc chiến tranh tiêu diệt tư sản quốc tế và không nên lấy làm lạ lúc họ phải thoả hiệp 
với đối phưong và phải dùng những con đường quanh co để đi tới đích. Con người 
Mát-xít phải nhận-định đúng mức về tương-quan giữa cải-cách với cách-mạng. Chính-
sách cải-cách sau một cuộc chiến thắng chính là cơ-hội tốt để hưu-chiến, vì nếu tình-
thế cứ luôn luôn căng thẳng có thể đến một khúc quanh lịch-sử cách-mạng, họ sẽ 
không đủ lực-lượng để tiếp tục thành-công. Lénine đã viết: 

“Chiến tranh lật đổ chế-độ tư-sản quốc -ế là một cuộc chiến-tranh trăm phần khó 
khăn, lâu dài, phức-tạp hơn bất cứ cuộc chiến tranh thông thường nào giữa các quốc-
gia. Nếu ngay từ đầu đã từ bỏ không chịu dùng những con đường quanh co, khai thác 
các mối mâu-thuẫn, xung-đột quyền-lợi thường chia rẽ đối phương, không chịu thoả-
hiệp ký kết (dù là liên-kết tạm thời, không chắc chắn, do dự và có điều kiện) thì có 
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khác gì trong một cuộc mạo hiểm leo núi chưa từng có ai đặt chân tới, mà lại từ chối 
ngay từ đầu, không chịu đi quanh co một đôi lúc và, đôi khi , quay đầu trở lại, để tìm 
một hướng đi mới ? (2) 

Và ở một chỗ khác: 
“Chỉ có chủ-nghĩa Mát-xít định-nghĩa một cách xác đáng tương-quan giữa các cuộc 

cải-cách và cách-mạng; và Marx đã chỉ nhìn thấy mối tương-quan đó ở một khía cạnh: 
nghĩa là trong những điều-kiện có trước cuộc thắng đầu tiên, một thắng-lợi khá vững 
vàng của giai cấp vô-sản, ít là trong một nước. Trong những điều kiện lúc bấy giờ, mối 
tương-quan đứng đáng dựa trên nguyên-tắc sau đây:”Những cuộc cải cách là sản -
phẩm phụ-tùng thuộc về đấu tranh cách-mạng của giai-cấp vô-sản”. Sau khi giai -cấp 
này thắng ít là ở một nước xuất hiện một yếu-tố mới trong tương-quan giữa cải-cách 
và cách-mạng. Theo nguyên-tắc, mọi sự vẫn như trước nhưng về hình-thức có một 
biến-chuyển mà chính Marx không tiên đoán được, nhưng người ta cũng chỉ có thể 
nhận thấy khi đứng trên thửa đất triết học và chính trị Mát-xít …” (3) . 

Về vấn-đề này Staline viết: 
“Nhiều người nghĩ rằng chủ nghĩa Lénine, trong tổng-quát, chống lại cải cách, hiệp 

ước và điều đình. Ðiều đó đã hoàn toàn sai. Các người Bolchevik cũng biết rõ như ai 
rằng ở những hoàn-cảnh nào đấy, cải cách nói chung và điều thoả-hiệp nói riêng, là 
điều cần ích..” 

Chiến sĩ cách-mạng chấp nhận sự cải -cách, để dùng làm mồi lửa phối hợp công 
tác bất-hợp-pháp, để dùng làm nơi ẩn náu ngõ hầu tăng-cường công tác bất-hợp-
pháp, chuẩn-bị quần-chúng làm cách-mạng lật đổ chế-độ tư-bản.” 
 
Chú thích: 
(1) Flux et reflux de la Révolution, Op. Cit. trang 65 
(2) Lénine tuyển tập, cuốn 2, trang 921-922, ấn bản 1948 
(3) Lénine tuyển tập, cuốn 2, trang 924-925 
 

 

6- NĂM GIAI-ÐOẠN SÁCH-LƯỢC 
 

Theo Staline (1) giai-đoạn chiến-lược thứ ba bắt đầu từ “cách-mạng tháng 10”. 
Mục-tiêu của giai-đoạn này là lật đổ chế-độ tư-sản trên toàn thế-giới , thiết-lập nền 
độc-tài vô-sản khắp nơi. 

Ðể đạt tới mục-tiêu này, cách-mạng vô-sản sẽ phải trải qua nhiều giai-đoạn thăng 
trầm, tiến thoái, thuận nghịch…mà các chiến-lược-gia đệ tam quốc-tế gọi là “cao trào” 
“thoái trào” của cách-mạng . Sách-lược sẽ thay đổi tuỳ theo “cao trào” hay “thoái trào”; 
vì vậy , không có tính cách nhất định và sẽ tùy theo sáng-kiến và sự suy-luận của cán-
bộ trước mỗi hoàn-cảnh cụ-thể. 

Tuy nhiên, một giai-đoạn chiến-lược rộng lớn như giai-đoạn 3 của Staline , các 
lãnh-tụ Cộng-sản thường chia ra làm nhiều giai-đoạn vắn hạn, với một số mục-tiêu 
nhỏ hẹp hơn. 

Ðứng trên cương vị chiến-lược “cách-mạng ” thế-giới mà nói , thì chỉ có mục-tiêu 
lật đổ chế-độ tư-sản quốc-tế là mục-tiêu bất di bất dịch, cuối cùng thế nào cũng phải 
cố nhắm đạt tới. Còn các mục-tiêu trung-gian khác đều nhất thời và có thể thay đổi, 
nghĩa là có tính-cách sách-lược. 

Nếu đứng trên cương-vị cách-mạng một nước , dưới sự điều-khiển của một đảng 
Cộng-sản địa-phương, thì đằng này có thể phân chia làm nhiều giai-đọan và mỗi giai-
đoạn đạt tới mục tiêu. Các đảng Cộng-sản địa-phương có thể coi đó là những giai-
đoạn chiến-lược chứ không phải chỉ sách-lược mà thôi. Nhưng đối với chương-trình 
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tổng-quát xích-hoá hoàn cầu của Cộng-sản quốc-tế thì đó lại chỉ là những giai-đoạn 
sách-lược . 

Nghiên-cứu cách bành-trướng chủ-nghĩa Cộng-sản tại phần nhiều các nước chư-
hầu, các chuyên-viên về vấn-đề Cộng-sản thường chia ra làm 5 giai-đoạn : 

Giai-đoạn 1: phái cán-bộ Cộng-sản vào hoạt-động, tuyên truyền, gây ảnh-hưởng, 
lợi-dụng các phần tử bất mãn, kết-nạp vào một tổ-chức bí-mật chống chính-quyền 
hiện hữu không Cộng-sản . 

Giai-đoạn 2: khởi tuyên-truyền chống chính-phủ, khủng bố lẻ tẻ gây không-khí náo 
loạn, hoang mang. 

Giai-đoạn 3: Mở rộng tuyên truyền và khủng bố. Thành lập các căn cứ địa du-kích, 
phát động chiến tranh du-kích tại nông-thôn. Tổ-chức chính-quyền bí mật cấp Xã. 

Giai-đoạn 4: Tiếp tục phản tuyên truyền, khủng bố, mở rộng chiến-tranh du kích 
thành lập các khu giải-phóng, lập chủ-lực bán chính-quy, thành-lập chính-phủ bí-mật. 

Giai-đoạn 5: Tổng tấn công quân-sự, tổng đình-công, bãi thị. Tổ-chức biểu-tình lớn. 
Chiếm đóng những cứ-điểm chiến-lược quan hệ đến đời sống các đô-thị. Lật đổ chính-
quyền củ, để thành-lập một chính-phủ theo ý Cộng-sản (2) . 

Những giai-đoạn trên đây vẫn còn là đại-cương và có thể thay đổi thêm bớt tùy 
hoàn-cảnh thời-gian và không-gian. 

Trong thực-tế thường phải phân biệt trường hợp cách-mạng một nước độc-lập, 
dân-chủ tư-sản, với trường-hợp cách-mạng ở một nước bị trị, hoặc phong-kiến. Ngoài 
ra, cũng cần phải để ý tới kết-quả và biến thiên của mỗi giai-đoạn . Bởi vì mục-tiêu 
hoạch-định cho giai-đoạn sau cùng như phương pháp đấu-tranh áp dụng cho giai-
đoạn sau cũng như phương-pháp đấu tranh áp-dụng cho giai-đoạn này phải tùy thuộc 
vào kết-quả của giai-đoạn trước và những biến-chuyển bất ngờ mà theo Lénine, ngay 
đến Marx cũng không tiên-đoán được. (3) 

Mao-Trạch-Ðông trong khoá họp thứ 6 của Ủy Ban Trung-ương Ðảng Cộng-sản 
Trung-Hoa (6-11-1938) đã nói về sự phân biệt 2 trường hợp cách-mạng này như sau: 

“Nhiệm-vụ trọng tâm của cách-mạng , hình-thức cao-đẳng của cách-mạng chính là 
chinh-phục quyền-bính bằng vũ-lực, nghĩa là bằng chiến-tranh. Nguyên-tắc cách-
mạng của chủ-nghĩa Mác Lê này có giá-trị ở khắp nơi, đối với Trung-Hoa cũng như 
các nước khác. 

Tuy nhiên, nếu nguyên-tắc không thay đổi, thì trái lại các đảng vô-sản laị thực hiện 
nguyên-tắc đó một cách khác nhau trong các điều kiện khác nhau và phù hợp với các 
điều kiện này. Tại các thời kỳ chiến tranh và phát xít, thì các điều kiện như sau: trong 
nước không còn chế-độ phong-kiến nữa mà là một chế-độ dân chủ tư-sản. Ðối ngoại, 
các nước đó không bị áp-bức, nhưng trái lại đi áp-bức các nước khác. Trong các điều-
kiện ấy, nhiệm-vụ của các đảng vô-sản tại các nước này là giáo-dục công-nhân, tích-
trữ lực-lượng, trong khi vẫn đấu-tranh hợp-pháp kéo dài và chuẩn-bị lật đổ chủ-nghĩa 
tư-bản. Tranh-đấu ở đây là tranh-đấu hợp-pháp, kéo dài: xử-dụng diễn-đàn ở nghị-
viện, làm reo ở địa-hạt kinh-tế cũng như chính-trị, tổ-chức các nghiệp-đoàn và giáo-
dục công-nhân. Tại các nước này, hình-thức tổ-chức là hình-thức hợp-pháp, hình-
thức đấu-tranh là đấu-tranh không đổ máu (phi-quân-sự). Trong các vấn-đề chiến-
tranh, chính-sách của Ðảng Cộng-sản tại các xứ này là tranh-đấu đừng để cho nước 
mình tham-gia vào các cuộc chiến-tranh thuộc-địa. Nếu một cuộc chiến-tranh loại đó 
bùng nổ, chính-sách của Ðảng nhằm làm thất-bại chính phủ phản-động của nước họ. 
Ðằng này chỉ được chuẩn-bị tham-gia nội-chiến. Nhưng bao lâu tư-sản chưa lâm tình-
trạng bất-lực hoàn toàn, bao lâu vô-sản phần đông chưa nhất quyết thực-hiện cuộc 
khởi nghĩa võ-trang và theo đuổi cuộc nội-chiến, bao lâu quần-chúng nông-dân không 
tình-nguyện ủng-hộ vô-sản, thì không thể nào thực-hiện được khởi-nghĩa võ-trang và 
nội-chiến. Khi chiến-tranh và khởi nghĩa bùng nổ, trước hết phải chiếm đóng các đô-
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thị, rồi sau đó mới tấn công lan tới nông-thôn; chứ không được làm ngược lại. Các 
đảng Cộng-sản tại các nước tư-bản đã hành-động như thế. Kinh-nghiệm cách-mạng 
tháng 10 tại Nga xác nhân như vậy. 

Tại Trung-Hoa thì khác. Ðặc-tính của Trung-Hoa là không phải một nước dân chủ 
độc-lập, nhưng là một xứ bán thuộc-địa và nửa phong-kiến..Vì thế tại đây, không có 
nghị-viện để mà xử-dụng, cho nên luật-pháp không công-nhận cho thợ có quyền tổ-
chức và đình-công. Ở nước ta,nhiệm vụ chính-yếu của Ðảng Cộng-sản không phải là 
chuẩn-bị nổi dậy và kháng-chiến bằng một cuộc đấu tranh trường-kỳ hợp pháp, cũng 
không phải chiếm đóng trước các đô-thị rồi sau đó mới đến nông-thôn, nhưng là làm 
ngược hẳn lại”. 

“…Tại đây, hình-thức chính của đấu-tranh là chiến-tranh và hình thức chính của tổ-
chức là quân-đội. Tất cả các hình thức khác, như tổ chức quần chúng nhân dân, tranh 
đấu quần chúng nhân dân v.v.. rất quan trọng; không thể chối cãi rằng những hình-
thức nầy tối ư cần thiết, nhưng chúng phải phụ thuộc tất cả vào lợi ích chiến-tranh”. 

Nếu nói theo danh-từ của Staline thì hình-thức chiến-tranh mà họ Mao nêu lên ở 
đây như nhiệm-vụ chính-yếu trong cách-mạng vô-sản Trung-Hoa, chính là “chiếc khâu 
chính” của chuỗi dây chuyền “sách-lược Mao-Trạch-Ðông ” vậy. 
 
Chú thích: 
(1) Xin coi đoạn trên:”3 giai-đoạn chiến-lược” 
(2) Nói “theo ý Cộng-sản ” mà không nói “Cộng-sản ” vì việc thành-lập chính-phủ Cộng-sản 
còn tùy điều-kiện chính-trị quốc-tế. Nếu có trở ngại vì ngoại-giao thì Cộng-sản có thể chờ đợi 
cho đến khi nào hoàn toàn chắc chắn mới làm. 
(3) Lénine tuyển tập cuốn 2, trang 924 
 

 

 

 

7- BỐN GIAI-ÐOẠN SÁCH LƯỢC TIẾP THEO 
 

Với đường-lối “cách-mạng” 5 giai-đoạn nói trên, có thể đến hết giai-đoạn 5, nghĩa 
là khi tổng khởi-loạn, Cộng-sản hoàn toàn làm chủ tình-thể, trong nước không còn 
đối-thủ nào có thể làm cản trở việc thiết-lập một chế-độ Cộng-sản thiệt thụ với nhãn-
hiệu: Dân-chủ Cộng-hoà Nhân-dân, Tân Dân chủ v.v… 

Nhưng cũng có thể gặp lúc “cách-mạng thoái trào” cuộc tổng khởi loạn đưa đến 
những hậu-quả phức-tạp: Những đảng đối-lập xuất hiện tranh dành quyền-bính; các 
nước ngoài can-thiệp đe doạ những kẻ khởi loạn mới thành-công; hoặc Cộng-sản 
chưa nắm vững được hết các thành phần tham-gia khởi loạn, thuộc loại lực-lượng 
trừ-bị trực-tiếp hay gián-tiếp (1) vì đùng một cái các thành-phần nầy thay đổi thái-độ, 
sau khi thành-công… 

Ðây là lúc các sách-lược-gia Cộng-sản phải áp-dụng phương-pháp “2 bước lùi, 1 
bước tiến”: liên-hiệp với đối-phương. 

Sách-lược nầy đã được áp-dụng tại Nga Sô , Ðông Ðúc, Bảo-Gia-Lợi, Hung-Gia-
Lợi, Lỗ-Ma-Ni, Ba-Lan và Tiệp-Khắc gồm có 4 giai-đoạn mà Lâm Ngữ Ðường đã ghi 
rõ từng sự-kiện theo thứ tự thời-gian trong cuốn “Bí Danh” từ trang 196 tới 204 (2) . 

Bốn giai-đoạn đó là: 
1.- Liên-hiệp: Thành-lập chính-phủ Liên-Hiệp, Cộng-sản kiểm-soát Cảnh-sát và 

toà án. 
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2.-Khủng-bố trước khi có tuyển-cử để: hoặc làm cho cuộc tuyển-cử không thể xảy 
ra đúng kỳ-hạn, hoặc để lấy cớ thiếu an-ninh mà áp-dụng các biện-pháp độc-tài, đàn-
áp. 

3.-Tổ-chức tuyển-cử gian-lận để đánh lừa dân-chúng và che mắt quốc-tế. Nếu 
thắng lợi thì sẽ thanh-trừng đối-phương, để nắm trọn quyền bính. Nếu thất bại thì tăng 
gia khủng bố và tiếp tục trở lại đấu tranh bằng tuyên-truyền và du-kích-chiến. 

4.-Củng cố quyền-lực : Một khi chính-quyền Cộng-sản được thiết-lập, các tổ-chức 
đối-lập sẽ bị thủ-tiêu, hoặc dồn vào thế bị động. Các chính sách kinh tế, văn-hoá, xã-
hội v.v..sẽ rập theo đứng khuôn mẫu Nga Sô . Các lời hứa hẹn về tự-do sẽ lần lượt 
bị phản bội. 

 
Chú thích: 
(1) Xin coi lại phần “Ba giai-đoạn chiến lược” 
(2) Op. Cit. bản dịch Ngôn-Luận, Saigon 
 

 

8- BA HÌNH THỨC SÁCH-LƯỢC ÐIỂN-HÌNH 
 

Lịch-sử thượng-bán thế-kỷ 20 chứng-minh rằng Cộng-sản quốc-tế đã triệt-để áp-
dụng các nguyên-tắc chiến-lược sách-lược trên đây của các lãnh-tụ Ðiện Cẩm Linh. 
Tùy từng giai-đoạn, tùy địa-phương, tùy theo hoàn-cảnh riêng biệt và cụ-thể, Cộng-
sản đã áp-dụng một số hình-thức sách-lược đến nay trở thành quen thuộc, như về 
phương-diện quân-sự: chiến-thuật du-kích, chiến-thuật tiêu-thổ kháng-chiến, chiến-
thuật trường-kỳ kháng-chiến…đó là chưa kể các chiến-thuật cổ-điển khác một đôi khi 
vẫn được Cộng-sản dùng tới như chiến-thuật chim sẻ, chiến-thuật dương-đông kích-
tây, chiến-thuật điệu-hổ ly-sơn v.v… Về chính-trị có các hình-thức sách-lược khác 
như: sách-lược Mặt trận, sống chung hoà-bình, Trung-lập, liên-hiệp, áp lực quân-sự 
dọc biên-giới, và một số thủ-đoạn – không xứng danh sách-lược – như: vừa đánh 
trống vừa ăn cướp, ném đá dấu tay, mềm nắn rắn buông, đổ lổi cho cấp dưới, giựt 
lấy hai để giữ lại một v.v… 

Ở đây, chúng tôi không có ý bàn về các chiến-thuật quân-sự, cũng không muốn 
làm mất thời-giờ của độc-giả để nói đến các thủ-đoạn gian-manh, đểu cáng mà Cộng-
sản thường dùng, mặc dù những thủ-đoạn đó cũng phát-xuất từ chính “duy-vật biện-
chứng-pháp ” và các nguyên-tắc chiến-lược , sách-lược của Ðệ Tam Quốc-Tế. 

Chúng tôi xin nói tóm tắt về ba hình-thức sách-lược chính-trị hiện đương được 
Cộng-sản sử-dụng khắp nơi, và có thể coi như những khí-giới bén nhọn nhất để chính-
phục tâm-lý các dân-tộc. Ðó là sách-lược “mặt trận”, sách-lược “Tấn công hoà-bình” 
và sau cùng là sách-lược “Trung-lập” hay cô-lập. 
 
MẶT TRẬN : 

Khi nói về các nguyên-tắc sách-lược – và cách sử-dụng các hình-thức sách-lược 
– (1) Staline đã nhấn mạnh ở yếu-tố quần-chúng. 

“Ðiều quan-trọng là làm cho quần-chúng, quần-chúng đông đảo, hiểu rõ rằng “cần 
đánh đổ chế-độ cũ” và sẵn sàng ủng -hộ đạo-quân tiền-phong (2)“ . 

Khi nói về các lực-lượng trừ-bị trong chiến-lược Staline cũng đã nói đến sự đồng-
tình tiếp tay của các tầng lớp nông-dân. Và khi nói đến kế-hoạch bố-trí lực-lượng cũng 
nhắc đến sự liên-kết các thành-phần nhân-dân với giai-cấp vô-sản, với đảng tiền-
phong. 
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“Mặt trận” chính là hình-thức sách-lược có mục-đích kết-hợp lực-lượng quần-
chúng , các lực-lượng trừ-bị, vào hàng ngũ ủng-hộ Ðảng tiền-phong. 

Cho nên ở khắp nơi các nước Cộng-sản ngay từ giây phút có thể được – nghĩa là 
sau khi đã có một số cơ-sở nòng cốt vững chắc và gây được cảm tình tương-đối khá 
với quần-chúng – cán-bộ đệ tam quốc-tế liền cho thành-lập một mặt trận: Mặt Trận 
Bình Dân (ở Nga Sô và các nước châu Âu), Mặt Trận Thống Nhất Quốc-Gia (Trung-
Hoa ), Mặt Trận Dân Chủ, Mặt Trận Thống-Nhất, Mặt Trận Việt Minh, Mặt Trận Liên 
Việt, Mặt Trận Tổ-Quốc, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (tại Việt Nam) (3) . 

Từ nguồn-gốc, “Mặt Trận” là một chiến-địa khi có chiến-tranh, tại đây các bộ chỉ 
huy 2 bên tham-chiến tập-trung các phương-tiện chiến-đấu, phối-hợp, điều-khiển các 
đạo-quân thuộc các binh-chủng, để tranh phần thắng. Ðó là hiểu theo nghĩa quân-sự. 
Hiểu rộng ra, trong địa-hạt chính-trị, Mặt Trận là một tổ-chức tập-họp các chính-đảng, 
các tầng lớp nhân-dân lại chung quanh một lập-trường chiến-đấu, hy-sinh quyền-lợi 
tư riêng,chịu quyền chỉ-huy của một cơ-quan thống-nhất. Ðối với Cộng-sản , lịch-sử 
loài người là một cuộc đấu-tranh giai-cấp không ngừng. Các chiến sĩ Cộng-sản luôn 
ở trong tình-trạng đấu-tranh, luôn luôn tìm cách lôi kéo đại đa-số quần-chúng vào 
hàng ngũ của họ, hay ít ra ủng-hộ họ trong cuộc giáp-chiến với “tư sản” . Vì vậy ở các 
nước Cộng-sản, khi Mặt Trận này tan rã thì lại có Mặt Trận khác được thành lập, và 
trên tất cả, chung cho mọi nước có một Mặt Trận vĩnh cửu là mặt trận mà Cộng-sản 
gọi là “Mặt Trận Dân Chủ Nhân Dân thế-giới do Liên Sô Lãnh-đạo.” 

Người ta còn nhớ ngày 7-7-1937, đảng Cộng-sản Trung-Hoa đã ra một bản tuyên-
ngôn hợp-tác với Quốc-Dân-Ðảng để thành-lập một mặt trận thống nhất toàn lực 
quốc-gia kháng Nhật. Trong bản tuyên-cáo này có đoạn sau đây: 

“Nhân Dân Trung-Hoa , chính-phủ và quân-đội hãy đoàn-kết muôn người như một, 
và chúng ta hãy dựng lên một bức vạn-lý trường-thành muôn đời vững chắc là “Mặt 
Trận quốc-gia thống-nhất” để chống quân xâm-lăng Nhật Bản. Quốc-Dân-Ðảng và 
Cộng-sản Ðảng hãy hợp-tác chặt chẽ với nhau để chống lại các cuộc tấn-công mới 
của quân cướp nước Nhật Bản. Chúng ta hãy tống cổ quân cướp Nhật ra khỏi đất 
Trung-Hoa”. 

Như trên đã nói đã có một thời-kỳ Quốc-Cộng Trung-Hoa hợp-tác với nhau. Rồi 
sau đó lại kình chống nhau. Cho đến khi cơ-hội tới: Quân Nhật xâm lăng Trung-Hoa . 
Trận Lư-Cầu-Kiều bùng nổ xô đẩy hai dân-tộc Trung- Nhật vào một cuộc chiến tranh 
đăng đẳng 8 năm trời. Tâm-lý phần đông người dân Trung-Hoa lúc bấy giờ là sôi máu 
căm-thù quân Nhật. Cho nên chính sách kháng-chiến phải được đa-số ủng-hộ. Quốc-
Dân-Ðảng lúc ấy đã ý-thức được nguy-cơ Cộng-sản, ban đầu còn do dự không muốn 
nhất-quyết tuyên-chiến với Nhật, để có thời giờ tiêu-diệt Cộng Ðảng ở trong nước. 
Trung Cộng thừa hiểu điều đó. Cho nên họ đã nhân vụ Lư-Cầu-Kiều mà làm rùm beng 
lên, vừa để lôi kéo nhân-dân về phía họ, vừa để bắt buộc Quốc Dân Ðảng phải tuyên-
chiến. Khi đưa ra lời tuyên-bố trên đây với đề-nghị thành-lập “Mặt Trận quốc-gia 
thống-nhất” Trung Cộng đã một thời đóng vai chủ-động. 

Ngày nay ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng sự hợp-tác lúc ấy với chiến-lược “Mặt Trận 
Quốc-Gia thống-nhất” chỉ có tính-cách giai-đoạn tạm bợ. Chứ chưa chắc gì Trung-
Cộng thù quân xâm-lăng Nhật hơn Quốc Dân Ðảng Trung-Hoa , là đồng-bào của họ. 

Sách-lược Mặt Trận đã được Việt Cộng dùng tới rất nhiều trong cuộc xích-hoá Việt-
Nam. Ðầu tiên là Mặt Trận Dân Chủ (1936) khi thấy Mặt Trận Bình-Dân lên nắm chính-
quyền ở Pháp, tiếp đến là Mặt Trận Thống-Nhất (1939), Mặt Trận Tổ-Quốc (1955). 
Các Mặt Trận này luôn luôn nhằm mục-đích thu hút quần-chúng đứng vào hàng ngũ 
đấu-tranh theo lập-trường của Cộng-sản . Trong Mặt Trận có đại-diện các chính-đảng, 
các hội-đoàn và tổ-chức nhân-dân đủ loại, đủ cỡ. Các tổ-chức này phần nhiều do cán-
bộ Cộng-sản điều-khiển hoặc trực-tiếp hoặc gián-tiếp. Ngay cả các chính-đảng đứng 
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trong Mặt Trận cũng vậy. Ðối với Cộng-sản chỉ có 1 nền độc-tài vô-sản, chỉ có một 
đảng tiền-phong; làm gì có thể chấp-nhận những hình thức đảng-phái chính-trị khác. 
Tuy nhiên để che dấu âm-mưu của họ và trong giai-đoạn nào đó, họ vẫn chấp-nhận 
hình-thức đảng-phái. Tại Bắc Việt, hiện ngoài Ðảng Lao-Ðộng ra, còn có hai đảng nữa 
là đảng Dân-Chủ (thành-lập 30-6-1944) và đảng Xã-Hội (thành-lập 22-7-1946). Nhưng 
thực không phải là những chính-đảng đứng đắn có lập-trường và có đường lối tranh-
đấu riêng . Vì nhiệm-vụ chính-yếu – nếu không phải là duy nhất – của họ là ca-tụng 
tán-dương và thực-hiện đường lối của Ðảng lãnh-đạolà đảng Lao-Ðộng. Ðây bằng-
chứng rành rành: hơn ba tháng sau khi đảng Lao-Ðộng họp lần thứ ba từ 5 đến 10-9-
1960 tại Hà-Nội, Ðảng Xã-Hội “Việt Nam” cũng họp đại-hội lần thứ 3 vào những ngày 
26, 27, 28 tháng 12-1960. Trong đại-hội này, Nguyễn Xiển, tổng thư ký Ðảng đã đọc 
một bản tuyên-ngôn, trong đó có những đoạn mà đọc lên chúng ta có cảm-tưởng 
Nguyễn Xiển đã dụng tâm nói móc Ðảng Lãnh-đạo (Lao Ðộng) (4) vì chỉ luôn miệng 
nhắc đi nhắc lại để ca-tụng đảng Lao-Ðộng (8 lần) mà thôi: 

“Ðại-hội đại-biểu toàn quốc lần thứ 3 của Ðảng Lao-Ðộng Việt Nam họp vào đầu 
tháng 9 năm nay đã vạch ra nhiệm-vụ chung của cách-mạng Việt Nam trong giai-đoạn 
mới nhằm xây-dựng chủ-nghĩa xã-hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình 
thống nhất nước nhà. Mỗi một lần cách-mạng Việt Nam qua bước ngoặc mới, nghị-
quyết Ðại Hội Ðảng Lao Ðộng Việt Nam, mở ra con đường sáng suốt và có lợi nhất, 
mau chóng và bảo-đảm nhất đưa cách-mạng đến thắng lợi. Trước bước ngoặc trọng-
đại hiện nay, nghị-quyết Ðại Hội Ðảng Lao-Ðộng Việt-Nam lần thứ ba là ngọn đèn pha 
soi sáng con đường qua độ đi lên chủ-nghĩa xã hội và hoàn thành cách-mạng dân-tộc 
dân-chủ nhân-dân trong cả nước. Ðảng Xã-hội Việt Nam hết sức vui mừng trước sự 
thành-công vĩ đại của Ðại-hội đảng Lao-động Việt Nam lần thứ ba, nhiệt-liệt hoan-
nghênh và hoàn toàn tán thành bản nghị-quyết của Ðại Hội, coi đó là cương-lĩnh chung 
của dân-tộc, và nguyện tăng cường đoàn-kết với toàn dân ra sức phấn-đấu thực hiện 
bản cương-lĩnh chung ấy. 

Trước mắt anh chị em trí-thức, nghị-quyết của Ðại Hội Ðảng Lao-Ðộng Việt Nam 
lần thứ ba đã mở ra một chân trời bao la cho sự giải phóng trí-tuệ, cho sự phát-triển 
không ngừng của văn hoá, khoa-học và kỹ thuật đường lối đi lên tươi sáng đó. 

Trong chế-độ Xã hội chủ-nghĩa ở miền Bắc, chính-sách đối với trí-thức của Ðảng 
Lao Ðộng Việt Nam và Chính-phủ Việt Nam dân chủ Cộng Hoà đã giúp đỡ trí-thức 
tiến bộ phát triển tài năng, không ngừng bồi dưỡng về lập-trường và tư tưởng, chăm 
lo tinh thần và vật chất cho anh chị em. 

Hơn 14 năm đứng trong Mặt Trận dân tộc thống nhất, đảng Xã Hội Việt Nam đã 
góp phần cố gắng của mình và sức cố gắng chung của toàn dân trong sự nghiệp cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của đảng Lao-Động Việt-Nam v.v..” 
 
Chú thích: 
(1) Xin coi lại đoạn “cao-trào và thoái-trào” 
(2) Tức Ðảng Cộng-sản 
(3) Xin coi chi-tiết ở phần sau 
(4) Báo CỨU QUỐC số 2996 ngày 1-1-1961 

 
 
DĨ HOÀ VI QUÝ 

Cộng-sản chủ-trương đấu-tranh giai-cấp. Cộng-sản cho rằng đời người là một cuộc 
tranh-đấu không ngừng. Nhưng Cộng-sản lại cũng biết rằng: bản-tính con người yêu-
chuộng hoà-bình. Trên cửa miệng các nhà Nho có câu: “Dĩ hoà vi quý” và bên tai giáo-
hữu Ky-Tô văng vẳng lời thiên-sứ: Hoà-bình cho những người thiện-tâm 
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Nhất là các chuyên-viên tâm-lý-chiến Cộng-sản lại biết hơn ai hết rằng: sau khi mệt 
mỏi vì đấu-tranh, không lời hứa nào ngọt ngào hơn: ngưng bắn, đình chiến để “lập lại 
hoà bình”. 

Chính Lénine đã căn dặn cán-bộ Cộng-sản phải khai-thác xu -ướng vọng-hoà trong 
giới tư-sản (1) 

“Ðại-hội 81 đảng Cộng-sản và Công-nhân thế-giới” họp tháng 11-1960 đã tuyên-
bố: 

“Phong-trào hoà-bình là một phong-trào rộng lớn nhất của thời-đại chúng ta” 
và ở đoạn khác: 
“Vấn-đề nóng hổi nhất của thời-đại chúng ta là Vấn-đề chiến-tranh và hoà-bình” 
Sau đó bản tuyên-bố đã hô-hào củng-cố nội-bộ để bảo-vệ hoà-bình: 
“Ðã đến lúc phải đem ý-chí mạnh-mẽ và các tổ-chức của giai-cấp vô-sản quốc-tế 

ra chống lại các thế-lực chiến-tranh và phải đoàn-kết mọi lực-lượng của giai-cấp vô-
sản quốc-tế nhằm ngăn ngừa chiến-tranh bảo-vệ hoà-bình”. 

Câu kết-luận cuối cùng của bản tuyên-bố cũng là một lời dành cho Hoà-Bình và 
Chủ-Nghĩa Xã-hội: 

“…cho thắng-lợi của sự-nghiệp hoà-bình và chủ-nghĩa Xã-hội” 
Khi Staline còn sống, ông đã mở một chiến-dịch gọi là chiến-dịch tấn-công hoà-

bình. Và một năm trước khi chết, nhà độc-tài áo đỏ đã gặp gỡ các lãnh-tụ Trung Cộng 
để cùng thoả-thuận về một chính-sách hoà-bình. Rồi vào năm Staline mất, Chu-Ân-
lai, thủ-tướng Trung Cộng đã viếng Ấn và sau đó mấy tháng thế-giới được chứng-
kiến một cuộc vận-động sôi nổi cho 5 nguyên-tắc sống chung hoà-bình do ông Nehru, 
thủ-tướng Ấn, đưa ra và đã được Trung Cộng cùng các nước Cộng-sản tại hội-nghị 
29 nước ở Bandung (Nam-dương) hưởng-ứng nhiệt-liệt. Có người cho rằng Staline 
đã xếp đặt với Mao-Trạch-Ðông để giật dây vị chính-khách trung-lập của Ấn-độ đưa 
ra chính-sách sống chung hoà-bình với 5 nguyên-tắc sống chung (2) . 

Trong số hơn một chục tổ-chức quốc-tế do Cộng-sản lập ra để thu hút các tầng lớp 
nhân-dân thế-giới (3) có một đoàn-thể được Cộng-sản đặc biệt chú ý ngang với tổ-
chức Liên-Hiệp nghiệp-đoàn Thế-giới. Ðó là “Hội-đồng Hoà-bình thế-giới ” thành-lập 
năm 1949 (4) . 

Tổ-chức này cũng như 5 nguyên-tắc sống chung của Thủ tướng Ấn đã được nhiều 
người tán-thưởng. Những người ngây ngô có thể cho là Cộng-sản thực tâm muốn 
hoà-bình . Nhưng có xét sơ một vài hành-vi đi kèm với “phong-trào hoà-bình” thì mới 
thấy mặt trái -và cũng là mặt thực -của 2 chữ Hoà-bình theo kiểu Cộng-sản : 

Mục-đích sâu xa của tổ chức “Hội-đồng Hoà-bình Thế-giới” đã được Dimtri 
Manuisky vạch trần từ năm 1930 trong 1 buổi diễn-thuyết tại Học-viện chiến-tranh 
chính-trị tại Mạc Tư Khoa như sau: 

“Một cuộc chiến-tranh tàn-sát giữa Cộng-sản và tư-bản không thể nào tránh được. 
Hiện nay (1930) chúng ta chưa đủ sức mạnh để tấn-công. Trong 20 hay 30 năm nữa 
chúng ta mới ra tay. Muốn thắng chúng ta phải dùng phương-pháp tấn-công thình lình. 
Lúc ấy bọn tư-bản hẳn đương nằm ngủ. Vì vậy trước hết chúng ta hãy tung ra phong-
trào đấu-tranh hoà-bình một cách hết sức rầm rộ như chưa hề có. Chúng ta sẽ tỏ 
nhưng thái độ cởi mở, hết sức hấp dẫn, những sự nhượng bộ vô cùng mềm dẽo. Các 
nước tư-bản khờ khạo và đồi trụy sẽ sung sướng cộng tác với chính cái sẽ tiêu diệt 
chúng . Chúng “sẽ vui thích nắm lấy cơ hội có thể gây tình giao hảo. Thừa lúc hững 
hờ không đề phòng nữa, chúng ta tiêu diệt chúng bằng những nắm tay nắm chặt.” (5) 

Ðiều này đã được xác-nhận bằng các biến-cố gần đây ở biên-giới Ấn-Ðộ – Trung 
Cộng (tháng 9-1959) (6) ở Ai-lao (1958-1960), ở Cuba (1961), ở Congo (1960) đúng 
như ý-định của lãnh-tụ Cộng-sản là đặc-biệt chú ý tới các nước kém mở mang, thuộc-
địa hay bị trị ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh. 
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Các trận tấn-công của Cộng-sản vào các đồn do Quân-đội Hoàng-gia Ai-Lao trấn 
giữ hồi tháng 5-1961, là tháng khai-mạc hội-nghị Genève về Ai Lao, tại các mặt trận 
Mương Sai, Poukhoum, Maxay, Boutone, Xieng Khouang và sự thất thủ của đồn 
Padong đủ cho thế-giới thấy rõ ý nghĩa hai chữ nghị-hoà của Cộng-sản (7) 

Còn đối với các hội-đồng hoà-bình thế-giới hay địa-phương, một khi đã trở thành 
lợi-khí của tuyên-truyền Cộng-sản thì không thiếu những trường-hợp mỉa mai như 
trường-hợp dưới đây: 

Ngày 5-4-1959 “Hội Ðồng Hoà Bình Việt cộng” đã nhóm phiên bất-thường tại Hà-
Nội để: 

“Ðồng thanh và cương quyết ủng-hộ các chiến-sĩ Cộng-sản Trung-Hoa đương 
chiến-đấu dẹp quân Tây Tạng” 

Người ta còn nhớ cũng Hội Ðồng nầy đã để Cộng-sản dùng làm diễn-đàn tuyên-
truyền chống chính-phủ Việt-Nam Cộng-Hoà và bài xích các cường-quốc Tây-phương 
trong vụ Livan hồi 1958 (8) 
 
Chú thích: 
(1) Xin coi lại định-luật mâu-thuẫn trong duy-vật biện-chứng-pháp , trang 52 
(2) Năm nguyên-tắc đó là: 
a)-Hoà bình cộng tồn 
b)-Không can thiệp nội-chính 
c)-Tôn-trọng lãnh-thổ, chủ-quyền của nhau 
d)-Không xâm lược 
e)- Bình đẳng về quyền-lợi 
(3) Xin coi đoạn sau: Bốn công-tác kỹ-thuật chính-yếu 
(4) Conseil mondial de la Paix = World Peace Council 
(5) Tạp-chí VĂN HỮU số 9 tháng 2.1961, trang 33 
(6) Xin coi cước chú 
(1) của phần Viên thuốc độc bọc đường 
(7) Trung Cộng và Việt Cộng vẫn chối rằng không can-thiệp vào nội-bộ Ai-lao, nhưng không 
thiếu những bằng-chứng cụ-thể về một sự xâm-lăng trắng trợn. Phát-ngôn-viên của phái-
đoàn Hoa Kỳ tại Hội-nghị 14 nước về Ai-lao trong phiên nhóm ngày 14-6-1961 đã xác nhận: 
“Ngay từ 18-10-60 một tù-binh Pathet Lào đã tiết-lộ rằng kỹ sư Việt-cộng có mặt ở bên 
Quân-đội Pathet Lào . Theo một tù binh khác thì 17-1-60 đã có 120 lính Việt-cộng tới Van 
Viang bằng máy bay. Cũng theo nguồn tin nói trên, cuối tháng 3-61 chuyên-viên Việt-cộng 
đã hoạt động trong hàng ngũ bộ binh Pathet Lào. Cũng thời đó, một Pathet Lào bị bắt đã 
thú-nhận thuộc tiểu-đoàn biệt-động 925 Việt cộng, sát nhập với tiểu-đoàn 6 của Pathet Lào 
ở Mương Kassay. Lúc đó ở Vạn-Tượng ít nhất có tớí 1000 Việt cộng tham chiến.” 
Phát ngôn viên cho biết các phần tử thuộc sư-đoàn 335 của Việt-cộng đóng ở Mộc-Châu 
(Bắc-Việt) đã xâm-nhập Ai-lao hồi cuối tháng 5 và đã tiến về Ban Padong để thay thế các 
toán quân Việt Cộng xâm nhập Ai-lao hồi tháng 2 năm 1961. 
(8) Khi Cộng-sản nói “Hoà Bình” thì phải hiểu hoà-bình dưới quyền thống-trị của họ, hoà-
bình cho thắng-lợi của Ðế-quốc Cộng-sản . Chiến-thuật hoà-bình này không gạt bỏ chiến-
tranh. 
Cũng như trong bài diễn-văn ngày 6-1-61, khi Khroutchev đã nói rất nhiều về hoà-bình thì 
cũng nói về chiến-tranh. Ông nhắc nhở cho cán-bộ Cộng-sản về nhiệm-vụ của họ đối với 
chiến-tranh. Ông phân-biệt có 3 loại chiến-tranh: 1 là chiến tranh thế-giới, 2 là chiến tranh 
địa-phương, 3 là chiến-tranh “giải phóng” nghĩa là do các dân-tộc bị áp-bức chủ-trương để 
tự giải-phóng. “Nhiệm vụ của cán-bộ Cộng-sản là ủng-hộ một cách hết sức tích-cực” các 
cuộc chiến-tranh giải-phóng này mà Ông gọi là cuộc chiến tranh công chính . Cán-bộ Cộng-
sản phải ủng-hộ hoàn-toàn và đứng vào hàng tiền-đạo cùng với các dân-tộc bị áp-bức. 
Cái lối phân loại chiến tranh của Khroutchev làm cho người ta nhớ tới cách phân-biệt hai 
loại chiến-tranh hợp-lý và phi-lý của chiến-lược-gia số 1 của Trung Cộng :Mao-Trạch-Ðông 
đã viết: 
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“Những cuộc chiến-tranh thúc đẩy tiến-hoá, nghĩa là những cuộc chiến-tranh chống đế-quốc, 
chống phản-động, là chiến tranh hợp-lý. Còn những cuộc chiến-tranh nào cản trở tiến-hoá là 
chiến-tranh phi-lý. Cộng-sản chúng ta chống đối mọi cuộc chiến-tranh phi-lý cản trở tiến hoá, 
nhưng chúng ta không chống-đối các cuộc chiến-tranh thúc đẩy tiến hoá” 
Cả Khroutchev lẫn Mao-Trạch-Ðông đều đã nói theo ý nghĩ chủ quan của họ. Chữ áp-bức 
của Khroutchev phải hiểu là dưới chính-quyền không Cộng-sản hay không thân Cộng. Chứ 
còn các cuộc chiến-tranh chống áp-bức Cộng-sản như vụ khởi nghĩa Ðông Ðức (1954), 
Hung Gia Lơi, Quỳnh Lưu (1956), Tây Tạng (1959) thì cố nhiên không những được ủng-hộ 
mà còn phải đàn áp kịch-liệt. Cũng như hai chữ tiến hoá của Mao phải hiểu là tiến-hoá 
Cộng-sản mà thôi. Cho nên trong kết luận tuyên-ngôn 81 đảng Cộng-sản tháng 11-61, cũng 
như trong diễn văn của Khroutchev 6-1-61 đều kèm thêm “cho thắng lợi của chủ-nghĩa 
Cộng-sản ” sau hai chữ hoà-bình: 
“Ðảng Cộng-sản Nga Sô sẽ trung thành nghe theo tiếng gọi của Lénine để đấu tranh không 
ngừng cho Hoà Bình thế-giới và chủ-nghĩa Cộng-sản toàn thắng” (K. 6-1-61) 

 
 
TRUNG-LẬP hay CÔ-LẬP 
 

Sau hai trận thế-chiến thượng bán thế-kỷ này, có nhiều quốc-gia thèm thuồng cái 
số-phận may-mắng của các nước Thụy-Sĩ, Thụy-Ðiển, Ðan-Mạch ở Âu-Châu là 
những nước đã đứng ngoài vòng chiến. Quả thật những nước này đã tránh được 
không biết bao nhiêu thảm-họa chiến-tranh mà các nước tham-chiến đã phải chịu, 
cho nên vẫn giữ được một đời sống phong-phú tốt đẹp có thể nói là vào bậc nhất 
hoàn-cầu ngày nay. (1) 

Có lẽ vì vậy mà nhiều chính-khách đã muốn đứng ngoài vòng tranh-chấp của hai 
phe đối-lập trong cuộc chiến-tranh cân-não hiện thời, với cái ảo-vọng rằng họ sẽ có 
thể tiếp tục đứng ngoài, một khi chiến-tranh nóng bùng nỗ. Trong số những chính-
khách này phải kể trước tiên là ông Nehru, thủ-tướng Ấn-Ðộ, kẻ kế-nghiệp của Thánh 
Gandhi, lãnh-tụ một dân-tộc trên 4 trăm triệu người, đứng về hàng thứ nhì trên thế-
giới về dân số. Sau đó là các ông Soekarno, Tổng-thống Nam-Dương; Nasser, Tổng-
thống Cộng-hoà Á-Rập và thái tử Sihanouk, Thủ-tướng chính-phủ Cambodge. 

Ngoài lý-do muốn tránh thảm-họa chiến-tranh, các chính-khách trung-lập còn có 
tham-vọng tạo thành một khối ở giữa, khai-thác các mâu-thuẫn tranh-chấp của phe 
chống đối để gây cho mình một thế đứng trên chính-trường quốc-tế. 

Không ai phủ nhận rằng sáng-kiến này có đem lại chút ít quyền-lợi nhất thời cho 
người chủ xướng. Về kinh-tế chẳng hạn, được cả hai phe cùng viện-trợ . Về chính-
trị, lời nói của họ cũng được cả hai bên chú ý. 

Chú ý đặc-biệt đến khuynh-hướng này là Cộng-sản. 
Những trang trên đã đủ để chúng ta quả quyết rằng đối với Cộng-sản, tất cả các 

người không theo họ, tất cả các nước không do họ thống-trị đều bị coi là kẻ thù. Và 
tất cả mọi kẻ thù của Cộng-sản đều phải được thanh-toán lần lượt, kẻ trước người 
sau, cho đến khi « lá cờ đỏ bay phấp phới trên khắp mặt đất » (2) . Nếu tất cả mọi kẻ 
thù của Cộng-sản đều đồng một lòng, theo một chính-sách tích-cực chống Cộng thì 
đó là mối nguy lớn cho họ. Bởi vậy khi có một kẻ nào, một xứ nào chủ-trương một 
chính-sách tiêu-cực hay hưu-hoãn thì lập tức Cộng-sản liền nắm lấy như một cơ-hội 
quý báu. Trước hết là vì chủ-trương đó, chính-sách đó cho họ được rảnh tay một phần 
nào, không còn phải chống đỡ ở phía người đó hay nước đó. Tiếp đến là vì chủ-
trương này gây nên mối bất-đồng giữa các phần-tử không Cộng-sản – nghĩa là kẻ thù 
của Cộng-sản – mà như đã nói cặn-kẽ ở các trang trên(3) các mối bất đồng này luôn 
luôn được khai-thác, phóng-đại biến thành mâu-thuẫn, xung-đột giữa các phần-tử 
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không Cộng-sản – tức là kẻ thù của Cộng-sản – và dĩ nhiên những xung-đột đó chỉ 
có lợi cho Cộng-sản mà thôi. 

Mặt khác trong chiến lược Cộng-sản (4) Staline đã luôn đặt danh-từ «cô-lập » vào 
mục « hướng tấn-công chính ». Cô-lập có nghĩa là làm cho bị lẻ lơi, đơn độc, không 
còn liên lạc được với các phần-tử bạn, không được tiếp-viện, giúp đỡ…Sự cô-lập có 
thể thực-hiện dần dần, từng mức độ, tùy giai-đoạn « cao-trào » hay « thoái-trào ». Và 
bước đầu tiên tiến tới cô-lập chính là trung-lập vậy. Hãy thử tưởng tượng có 3 quốc-
gia từ trước vốn chung một lập-trường chống Cộng. Cả 3 đều đoàn-kết, nhất-trí theo 
đuổi một chính-sách tấn-công của kẻ thù chung. Bỗng đùng một cái, có một nước 
trong 3 rời bỏ hàng ngũ chống Cộng để tuyên bố « trung-lập » nghĩa là không chống 
Cộng nữa. Không cần biết nước đó có đi đến chỗ thân Cộng hay không. Ngay một 
điểm từ lập-trường chống Cộng nhảy ra ngoài để không chống Cộng, đã đủ cho ta 
thấy hai điều quan-trọng sau đây : 

Một là 3 kẻ thù của Cộng-sản đã bị suy yếu vì bất đồng ý-kiến . 
Hai là 2 nước còn lại sẽ bị Cộng-sản chiến-thắng dễ dàng hơn. Và cố nhiên khi đã 

thanh toán xong hai nước đó, Cộng-sản càng trở nên mạnh hơn trước để chiến thắng 
chính nước trung-lập một cách dễ dàng hơn nữa. 

Có người sẽ bảo : « đã trung-lập rồi thì việc gì Cộng-sản còn đánh?» Nhưng như 
đã nói ở trên, đã không là Cộng-sản thì là kẻ thù mà Cộng-sản cần phải thanh-toán; 
thanh-toán trước hay thanh-toán sau, thanh-toán cách nào…đó là vấn-đề sách-lược 
giai-đoạn và kỹ-thuật biến đổi. Hơn nữa Cộng-sản có cần giấu diếm điều đó đâu. 
Chính Kroutchev, trong cuộc hội-kiến với Tổng Thống Mỹ Kennedy ngày 4-6-61 tại 
Vienne, thủ-đô Áo-quốc đã nói trắng ra rằng, theo ông không thể trung-lập thật sự, và 
sau đó ít lâu, trong vụ xung-đột giữa Cộng-sản và Cộng-Hoà Á-Rập, Kroutchev vũng 
hăm doạ xứ này vì muốn thoát khỏi ảnh-hưởng Nga-Sô để đứng trung-lập thực sự. 

Vì thế có thể quả quyết rằng đối với chính quốc-gia đương sự, thì trung-lập tức là 
nạp mạng cho kẻ thù. Ðối với các quốc-gia khác trong trận tuyến chống Cộng, chủ-
trương hay khuyến-khíc nền trung-lập tại một nước bạn, tức là tự chặt chân mình, để 
một ngày kia bị hoàn toàn cô-độc trong cuộc tử-chiến. 

Một điều nữa cần làm sáng tỏ trong vấn-đề trung-lập là Cộng-sản chỉ cổ-võ, tán-
thành cho các nước không Cộng-sản trở nên trung-lập, mà không bao giờ chịu cho 
người ta đề-nghị trung-lập-hoá một phần đất của Liên-Sô hay của các xứ chư-hầu 
Cộng-sản khác. Trường-hợp Nam-Tư của Tito là một trường-hợp bất-đắc-dĩ. Và cho 
đến nay Cộng-sản vẫn còn tìm hết cách – hết dọa nạt, mạt sát đến mơn trớn, hứa hẹn 
– để lôi Nam-Tư trở về đường cũ. Trường-hợp Hung-Gia-Lợi là một trường-hợp điễn-
hình nhất để cho ai còn ôm mộng trung-lập đối với Cộng-sản. Imre Nagy, Maleter là 
những người muốn trung-lập thật sự để đưa quốc-gia dân-tộc họ thoát khỏi nanh-vuốt 
con hùm Nga-Sô đã bị chính con mãnh-thú này cấu xé như những con cừu non. 

Có người lại nhắc tới trường-hợp Áo-quốc, để vấn-nạn rằng : « Trung-lập theo kiểu 
Áo-quốc kể cũng có lợi trên phương-diện chống Cộng đấy chứ? » Ðiều này hoàn toàn 
đúng. Nhưng dân-tộc Áo đã phải tranh-đấu cam go, gan dạ và khéo léo lắm mới dành 
được một nền độc-lập và trung-lập như ngày nay. Cũng cần nhấn mạnh rằng sở dĩ 
nền trung-lập của Áo-quốc có lợi chính vì trước dân-tộc Áo đã từng sống 10 năm dưới 
gót sắt của Nga-Sô và đã hiểu rõ mặt thật của chủ-nghĩa Cộng-sản. Cho nên ngày 
nay, tuy chính-phủ Áo giữ một chính-sách trung-lập nhưng thực sự dân-tộc Áo đã 
ghét Cộng và chống Cộng tới 95 phần trăm. Chính thái-độ tẩy chay và chống phá của 
thanh-niên và nhân-dân Áo đối với cái gọi là « đại-hội thanh-niên dân-chủ thế-giới » 
họp tai Vienne vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 1959 đủ chứng tỏ điều đó (5) . 

Tóm lại, « trung-lập » là bước đầu đi đến cô-lập. Cô-lập nằm trong sách-lược của 
Cộng-sản. Trung-lập do Cộng-sản đề xướng hay giật dây, cũng như trung-lập-hoá 
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một nước từ trước vốn tích-cực chống Cộng, luôn luôn đem thắng lợi về cho Cộng-
sản, bởi vì do chính Cộng-sản chủ-động. Chỉ có trung-lập-hoá một phần đất thuộc 
quyền kiểm-soát trực-tiếp hay gián-tiếp của Cộng-sản mới đem lại thắng-lợi cho thế-
giới tự-do (6) 
 
Chú-thích: 
(1) Như ở Thụy-Sĩ chẳng hạn, không có một bóng hành-khất, không có một cuộc bãi-thị đình-
công nào quan-trọng đã ba chục năm. Không có các khó-khăn về tài-chánh, đồng quan Thụy-
Sĩ có giá nhất nhì Âu-Châu, không có nhà lá, nhà gỗ. 
(2) Khroutchev 
(3) Từ lý-thuyết đến thực hành » 
(4) Xin coi lại « Ba giai đoạn chiến-lược » 
(5) Ðại hội lần thứ 7 kể từ 1947 là năm họp lần đầu tại Prague, thủ đô Tiệp Khắc. Trong kỳ 
đại hội ở Vienne 1959 báo chí Áo hoàn toàn im lặng trừ một hai tờ báo của Cộng-sản (5 phần 
trăm so với các đảng khác). Chính trong thời gian đại hội, thanh-niên Áo đã lợi-dụng lúc đông 
người ngoại-quốc tới du-lịch Vienne để tổ-chức các cuộc chiếu bóng chống Cộng không mất 
tiền và du-lịch (cũng không mất tiền lại còn được nuôi ăn) tới các vùng biên-giới Áo-Hung cho 
khách thập-phương thấy thế nào là bức màng sắt. 
(6) Ðề cập tới vấn đề trung-lập ở đây, chúng tôi chỉ có ý đưa ra một hình-thức sách-lược của 
Cộng-sản, và dựa vào những danh-từ mà gần đâu thường thấy xuất hiện trên các tấm thảm 
xanh quốc-tế. Chúng tôi không quan niệm rằng thế-giới thực sự chia làm hai khối : một tự do 
, một Cộng-sản và do đó có thể thành-lập một khối trung-lập tích-cực ở giữa. Chúng tôi đồng 
ý với Tổng Thống Ngô Ðình Diệm (Thông-Ðiệp Song Thất 1961) rằng trên thế-giới hiện nay 
chỉ có một khối Cộng-sản với một ý-thức-hệ duy nhất, với một bộ máy thống-trị duy nhất, và 
Cộng-sản coi tất cả những nước nào chưa nằm trong khối đó là địch thù, là đối tượng cần 
thủ-tiêu hay chinh-phục để cuối cùng bá-chủ thế-giới. 
Nếu tất cả các nước không Cộng-sản ý thức được điều đó thì chiêu-bài trung-lập sẽ hoàn 
toàn vô giá-trị và cũng chẳng cần bàn tới vấn-đề trung-lập nữa. 
 

 

9- BỐN CÔNG-TÁC KỸ-THUẬT CHÍNH-YẾU 
 

Để đạt được mục-tiêu chiến-lược và chu-toàn các nhiệm-vụ sách-lược trên đây, 
Cộng-sản Quốc-Tế đã tự đề ra những công-tác kỹ-thuật tinh-vi mà cán-bộ khắp nơi, 
mọi lúc phải luôn luôn thực-hiện cho bằng được. Những công-tác này có thể thâu tóm 
lại 4 điểm chính: xâm-nhập, tình-báo, tuyên-truyền và phá-hoại. Cơ-quan đầu não chỉ-
huy trực-tiếp hoặc giật dây từ cấp tối-cao là Trung-ương Đảng-bộ Nga-cộng. Các bộ-
phận thi-hành hoặc trung-gian là các đảng Cộng-sản trá-hình. Với thủ-đoạn ném đá 
giấu tay chuyên-nghiệp, Cộng-sản ít khi lộ diện, mà thường dùng những tay sai đắc-
lực. Những tay sai này có thể hoặc vô-tình khờ dại không biết rằng mình tiếp tay một 
cách đắc lực cho Cộng-sản. Nhưng cũng có một số tay sai ý-thức rõ việc họ làm. 
Hoặc vì bất-mãn với chế-độ hiện-hữu, hoặc vì ngây-thơ hy-vọng ở một chế-độ tương-
lai tốt đẹp do Cộng-sản đem lại; những người này rất dễ trở thành những đảng-viên 
Cộng sản tích-cực hăng-hái. 

 
Xâm nhập 

Trước hết, muốn xâm nhập một quốc-gia hay một tổ-chức nào, Cộng-sản thường 
nghiên-cứu hoàn-cảnh cụ-thể của quốc-gia hay tổ-chức đó, để tìm ra những kẽ hở. 
Những kẽ hở đó có thể là những mối bất-bình, “mâu-thuẫn” xung-đột giữa một lớp 
người này với một lớp người khác; hoặc là những cách-thức liên-lạc lỏng-lẻo rời-rạc, 
hờ-hững khinh-thường giữa các phần-tử, chủ chốt. Và bao giờ Cộng-sản cũng rất 
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quan-tâm đến việc lựa chọn, đào-tạo, hướng dẫn những cán-bộ nòng cốt như Trần-
Độc-Tú (Trung-cộng), Thorez (Pháp-cộng), Hồ-Chí-Minh, Trần-Phú (Việt-cộng), 
Souphanouvong (Lào-cộng), Sanzo Nosaka (Nhật-cộng), Togliatti (Ý-cộng), Sekou 
Touré (Guinée) v.v…. 

Cũng có khi Cộng-sản Quốc-tế phái cán-bộ nòng-cốt tới địa-phương với tư-cách 
cố-vấn kỹ-thuật, chuyên-môn hay phái-đoàn liên-lạc để chọn lựa tại chỗ các phần-tử 
có thể trở thành đảng-viên Cộng-sản sau này. Trường-hợp Borodine ở Trung-Hoa 
vào những năm 1921, 1922 là một ví dụ. 

Cũng có khi Cộng-sản chọn lọc và đưa những cán-bộ địa-phương có khả-năng 
nhất về đào-tạo tại các trường cán-bộ trung-ương như trường-hợp lãnh-tụ Ý-cộng 
Togliatti và Việt-cộng, Hồ-Chí-Minh. 

Những trường-hợp xâm-nhập bằng các toán biệt-kích vào các vùng núi non hiểm-
trở ở biên-giới cũng thấy xảy ra khi nước bị xâm nhập nằm kế cận một nước Cộng-
sản như trường-hợp Ấn-Độ (các vùng Sikhim, Boutan, Ladak) và Ai-Lao (Phong Saly, 
Sầm Nứa). 

Một hình-thức thông thường nhất là xâm-nhập qua các tổ-chức quốc-tế và các 
phái-đoàn liên-lạc, thương-mại, văn-hóa, thể-thao v.v…. 

Đối-tượng xâm-nhập của Cộng-sản Quốc-Tế chia làm hai loại quốc-gia và tổ-chức. 
Đối với các quốc-gia Cộng-sản chú-trọng nhất tới các nước kém mở-mang và các 
nước bị trị. Khroutchev cũng như Mao Trạch Đông đều nhắc đến các nước “Á-châu, 
Phi-châu và châu Mỹ La-tinh”. Đối với các đoàn-thể, tổ-chức thì đầu tiên là các nghiệp-
đoàn, các hội hòa-bình và các hội thanh-niên, sinh-viên. 

Sau khi đã xâm-nhập vào một nước hay một đoàn-thể, Cộng-sản liền tiến-hành 
song-song 2 công-tác tiếp theo: tình-báo và tuyên-truyền. 
 
 
 
Tình-báo 

Có thể nói tổ-chức tình-báo Nga-cộng là một tổ-chức hoàn-bị nhất, vĩ-đại nhất 
hoàn-cầu, không những vì tính-cách đồ-sộ của nó ở Trung-ương, mà còn vì những 
mạng lưới chi chít của nó ở khắp các nước. “Mỗi đảng viên Cộng-sản phải là một cán-
bộ tình-báo”, đó là mục-đích huấn-luyện của các lớp huấn-luyện đảng-viên. 

Cộng-sản không trừ một lãnh-vực nào mà họ không tìm cách đặt gián-điệp vào. 
Albert Vassart, một thành-phần trong ban bí-thư đảng Pháp-cộng, sau khi ra khỏi 
đảng, tiết lộ rằng: năm 1936 Mạc-Tư-Khoa đã ra lệnh cho gửi những đảng-viên chọn 
lọc, vững lập-trường vào các chủng-viện Công-giáo để sau này có thể trở thành linh-
mục. 

Các công-chức Nga-cộng làm việc tại các tòa đại-sứ hay lãnh-sự ở ngoại-quốc 
thường được chọn lọc rất cẩn thận và được huấn-luyện trước một cách chu-đáo, để 
có thể bảo-vệ bí-mật cho nước họ và triệt-để khai-thác các tin-tức liên-quan đến chính-
trị, quân-sự và kinh-tế v.v…, ở nơi họ làm việc. Họ học tiếng địa-phương, học về 
phong-tục tập-quán và cách giao-thiệp theo từng vùng, từng xứ và cả cách gợi chuyện 
làm quen, để khai-thác tin-tức theo các kỹ-thuật tình-báo. 

Các công-hàm ngoại-giao, các thành-phần phái-đoàn liên-lạc văn-hóa, thương-
mại, thể thao v.v…, đều có thể là những hộp thư trong hệ-thống chuyển tin và tài-liệu 
về Mac-Tư-Khoa. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy loan tin một nhân-viên tòa Đại sứ 
Nga ở nước này hay nước kia, một tùy viên báo-chí Nga ở xứ này hay xứ khác bị 
trục-xuất vị bị cáo làm gián-điệp hay phá-hoại. 

 
Tuyên-truyền 
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Nhưng công-tác mà Cộng-sản Quốc-tế chú ý hơn cả và cũng gây ảnh-hưởng tai-
hại nhất cho thế-giới tự-do là công-tác tuyên-truyền. 

Chúng tôi không có ý nói tới “nhiệm vụ lịch-sử” của cán-bộ Cộng-sản là giáo-dục 
quần-chúng, dấy động quần-chúng trong nước đã thành-lập chế-độ theo “Xã-hội chủ-
nghĩa” bằng tuyên-truyền. Chúng tôi cũng không có ý nhắc lại những cơ cấu tuyên-
truyền và dấy động quần-chúng vĩ-đại của Nga-sô mệnh danh là bộ “dấy động và 
tuyên-truyền” (Agit-Prop)1 mà chỉ có ý trình bày ở đây về nhiệm-vụ và hoạt-động tuyên-
truyền của cán-bộ Cộng-sản ở nước ngoài – ở những nước “kém mở-mang và bị trị” 
cũng như ở các nước “tư-bản mở-mang, thống-trị” với mục-đích xâm-lăng mà thôi. 

Mục-đích cuối cùng của Cộng-sản là thành-lập một chính-phủ hoàn toàn theo lệnh 
của Mạc-Tư-Khoa, để thực-hiện các chính-sách kinh-tế chính-trị văn-hóa… theo chủ-
nghĩa Mác-xít Lê-ni-nít. Nhưng công việc đầu tiên, không bao giờ họ tuyên-truyền ủng-
hộ Cộng-sản hay đả-đảo các “chân lý tư-sản”. Họ rất xảo quyệt. Việc đầu tiên của họ 
ở đây cũng như ở các lãnh-vực khác, là triệt-để khai-thác các bất-đồng, mâu-thuẫn, 
thổi phồng nó lên để tuyên-truyền chia rẽ đối-phương. Rồi họ sẽ tuyên-truyền cho dân 
chúng đứng lên chống đối chính-quyền sở tại, vì họ đã nói với dân rằng chính-quyền 
này áp bức dân. Họ sẽ tuyên-truyền cho dân chúng một nước nào đó ủng-hộ lập-
trường sống chung hòa-bình của ông Nehru – là một nhà ái-quốc không phải là Cộng-
sản – hay ủng-hộ chính-sách trung-lập-hóa Ai-Lao của thái-tử Sihanouk – là một quốc-
trưởng không Cộng-sản. Họ tuyên-truyền cho những chính-khách có uy-tín ở “Á-châu, 
Phi-châu và châu Mỹ La-tinh” ủng-hộ lập-trường của Nga vê tài-binh, về Bá-Linh, mà 
không cho biết đó là lập-trường Nga-sô. 

Họ tuyên-truyền cho dân chúng cũng như các chính-khách chống lại một tổ-chức 
xây-dựng một châu Âu tự-do, chống lại các tổ-chức Bắc Đại-Tây-Dương, Đông Nam 
Á, Trung-Đông, nhưng không chống lại hiệp-ước Varsovie; đòi Mỹ rút quân-lực ra khỏi 
Âu-châu, nhưng không đòi quân Nga rút ra khỏi Hung-Gia-Lợi. 

Họ tuyên-truyền chống các lãnh-tụ chống Cộng uy-tín như Tưởng-Giới-Thạch, 
Ngô-Đình-Diệm mà họ gọi là độc-tài, phong-kiến. Nhưng lại ủng-hộ các nhà độc-tài 
có tiếng ở Nam Mỹ, ở Guinée, ở Trung Đông. 

Để làm công-tác này, Cộng-sản đã sử-dụng những phương tiện, nhân sự và tài 
chính khổng-lồ mà chi-phí hàng năm, theo nữ sĩ Suzanne Labin, lên tới 2 tỷ Mỹ kim. 
Số người phục-vụ cho công-tác này lên tới 500 ngàn. 2 

Những phương-tiện mà Cộng-sản dùng vào công-tác này gồm đủ mọi loại, đặc biệt 
là phát-thanh, báo-chí, sách vở, tranh-ảnh, triển-lãm, các tổ-chức hiệp hội thế-giới 
v.v…. 

Hãy lấy ví dụ một xứ Mễ-Tây-Cơ là xứ chỉ có chừng một vạn đảng-viên trong số 
30 triệu dân; tại Quốc Hội, Mễ Cộng chỉ có một dân-biểu và một thượng nghị sĩ. Thế 
mà Cộng-sản cũng đã có tới chừng này tờ báo: 

1. “Tiếng nói Mễ-Tây-Cơ”, nhật báo; 
2. “Giải-phóng”, nguyệt-san; 
3. “Tháng một”, bán-nguyệt-san; 
4. “Vấn-đề châu Mỹ La-tinh”, nguyệt-san; 
5. “Mãi mãi”, tuần báo; 
6. “Vĩ tuyến 20”, nguyệt-san; 
7. “Văn-hóa Mễ-Tây-Cơ” phụ bản 2 tờ nhật-báo có tiếng 

“Novedales” và “Excelsior”, bị Cộng-sản xâm nhập rất nhiều. 3 
Tại bất cứ nước nào, một tờ báo không do Cộng-sản hoàn toàn chi phối đều có thể 

hoặc ít hoặc nhiều chịu ảnh-hưởng trực-tiếp hay gián-tiếp của chính-sách Cộng-sản. 
Nếu chủ-nhiệm không phải Cộng-sản thì có nhiều biên-tập-viên là Cộng-sản. Thường 
người đọc không gặp thấy trong bài họ viết những danh tính của Marx, Engels, Lénine, 
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Staline hay những lý-thuyết mệnh danh là duy-vật biện-chứng-pháp, duy-vật sử-quan, 
thặng-dư giá-trị, cách-mạng vô-sản… Càng không thấy những âm-mưu xâm-lăng của 
Nga-cộng. Nhưng người đọc sẽ thấy nhan nhản những danh từ: “Trung-lập, sống 
chung hòa-bình, độc-lập, giải-phóng” theo ý nghĩa hoàn toàn riêng biệt của Cộng-sản 
đúng theo kế-hoạch của Mạc-Tư-Khoa hay của Bắc-Kinh. 

Phát thanh cũng được Cộng-sản triệt-để khai-thác theo chiều hướng đó. Trong 
cuốn Chỉ còn 5 phút nữa (Il est moins cinq), nữ sĩ Suzanne Labin đã so sánh và nhận 
thấy rằng tuyên-truyền của Nga-sô bằng Phát-thanh, xét về thời-lượng, gấp bốn lần 
tuyên-truyền của Hoa-kỳ cũng trên phương-diện đó. Và đau đớn thay, chính nước 
Pháp của nữ sĩ lại chẳng có một chương trình phát-thanh nào bằng Nga-ngữ, để 
đương đầu với nửa tá các đài Nga không ngơi tấn-công Pháp trên các xứ thuộc-địa 
Bắc-Phi băng chính ngôn-ngữ của người Pháp. 

Nhà cầm quyền Đông Đức cũng đã cho thiết-lập ở Conakry một đài phát-thanh với 
mục-đích truyền-bá đường-lối Cộng-sản và nhất là ủng-hộ các chính-sách ngoại-giao 
của Nga-sô. 

Ở Á-châu, hoạt-động tuyên-truyền Cộng-sản được thực-hiện bởi các cố-gắng của 
Trung-cộng. Tại đây cũng như tại các lục địa khác 4 hãng thông-tấn “Trung-Hoa mới” 
(tức Trung-cộng) đặt phóng-viên hầu khắp các nước và cũng như phóng-viên hãng 
thông-tấn TASS ở Mạc-Tư-Khoa, các phóng viên này vừa là gián-điệp tình-báo, vừa 
là cán-bộ tuyên-truyền. Chính ông Nehru, một chính-khách trung-lập nổi tiếng về đức 
tính mềm dẻo, kiên-nhẫn đối với Cộng-sản, cũng nhiều lần tố-cáo Hoa-kiều về hoạt-
động tuyển-truyền, phổ-biến tài-liệu có tính-cách khuynh-đảo chính-quyền Ấn. Và mới 
đây đã phải cho đóng cửa chi-nhánh của hãng thông-tấn Trung-Hoa-Mới tại Ấn. 

Leland Stowe, nguyên giám đốc Thông-tin của hệ-thống truyền-thanh Âu-châu tự-
do trong một tác phẩm về âm-mưu bá-chủ hoàn-cầu của Trung-Hoa Đỏ, đã nói rành 
mạch về kỹ thuật – hay đúng ra là thủ-đoạn – tuyên-truyền của Trung-cộng tại Miến-
Điện như sau: 5 
  

“Năm 1956 Trung-cộng đã bịt miệng một tờ nhật-báo chống Cộng ở Miến bằng 
cách giúi vào tay ông chủ báo một mối lợi lớn: hoạt-động trong công-ty thương-mại 
của họ ở Đông Phương. Ông Giám-đốc của một tờ báo khác đã nhận được công việc 
có lợi của Công-ty Thương Mại hỗn hợp Miến-Hoa. Họ cũng cho các ông giám-đôc 
các tờ báo khác vay mượn những món tiền lớn với đỉều-kiện con cái các ồng này phải 
theo học ở các trường Cộng-sản. Và đến cuối năm, Miến-Điện đã có 5 tờ báo thân 
Trung-cộng. “ 

Hiện thời tại rất nhiều nước, Trung-cộng đã phân-phối hai tờ báo lớn với hình-thức, 
khuôn khổ theo kiểu các báo Âu Mỹ, với giá rẻ mạt; đó là tờ “Trung-Quốc Minh Họa”: 
17 thứ tiếng, và tờ “Trung-quốc Kiến-thiết” xuất bản bằng nhiều thứ tiếng và vừa mới 
thêm tiếng Tây-Ban-Nha để dành cho độc giả các xứ châu Mỹ La-tinh. 

Đài Phát thanh Bắc-Kinh rất mạnh và có thể nghe đươc từ hầu khắp các xứ. Ngoài 
các nước Viễn-Đông, Đài Bắc-kinh còn có những chương trình bằng tiếng Thổ và 
tiếng Á-Rập để dành cho các nước Trung-Đông. 

Đó là về báo-chí và phát-thanh là hai hình-thức chuyển đạt các đề tài tuyên-truyền 
cổ-điển. Ngoài ra Cộng-sản còn rất chú-trọng đến các hình-thức tuyên-truyền bằng 
các tổ-chức quốc-tế, các đại-hội quốc-tế, các phái-đoàn thiện-chí, các cuộc trao-đổi 
văn-hóa, y-tế, thể-thao, du-lịch v.v… 

Trong cuốn Chỉ còn 5 phút nữa nữ sĩ Suzanne Labin đã kể ra 13 tổ-chức Cộng-sản 
trá hình có tầm hoạt-động quốc-tế, do Cộng-sản lập ra, phần nhiều có trụ-sở trung-
ương ở các thủ-đô các nước chư-hâu Cộng-sản (6). Đó là chưa kể không biết bao 
nhiêu đoàn-thể hiệp hội do Cộng-sản điều-Ịkhiển trực-tiếp hay gián-tiếp hoạt-động 
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trong phạm vi quốc-gia ở khắp các nước. Cũng theo bà Suzanne Labin thì 
nguyên ởnước Pháp đã có tới 140 tổ-chức Cộng-sản trá hình. 

Kể từ 1947, cứ 2 năm một lần, Cộng-sản lại cho tổ-chức một đại-hội thanh-niên và 
sinh-viên mệnh danh là “Đại-hội Liên-hoan Thanh-niên, Sinh-viên Dân-chủ Thế-
giới” (7) nhằm mục-đích thu hút những phần-từ hiếu động, ít kinh-nghiệm. 

Bề ngoài những đại-hội này được coi như có tính chất thuần-túy liên-lạc văn-hóa. 
Nhưng bên trong bao giờ cũng có những buổi họp, bài diễn-văn hoặc lời-lẽ sặc mùi 
chính-trị theo chính-sách ngoại-giao của Nga-sô. Và thế nào cũng có những vấn đề 
cũ rích nhưng cốt tử của Cộng-sản là vấn-đề thực-dân, vấn-đề “các dân-tộc bị áp-
bức”, vấn-đề cấm thử võ-khí nguyên-tử; những vấn-đề mà Cộng-sản biết rằng bất cứ 
thanh-niên nào đều tha thiết tới, những vấn-đề mà Nga-sô muốn nêu lên với mục-đích 
tuyên-truyền thuần-túy để ve-vãn, chinh-phục (đối với các xứ thuộc-địa) hoặc chia rẽ 
(đối với các cường-quốc Tây-phương) 
 
Phá hoại 

Ngoài các công-tác tình-báo và tuyên-truyền vừa kể, Cộng-sản còn ngấm ngầm 
điều-khiển hoặc giật dây các công-tác Phá-hoại nhằm làm suy-giảm lực lượng của 
các nước không Cộng-sản và, nếu có thể, khuynh-đảo chính-quyền của các nước 
này. 

Công-tác phá-hoại này có thể có ba hình-thái khác nhau tùy theo nước chịu phá-
hoại là nước độc-lập dân-chủ tân-tiến, hay là nước bán khai mới độc-lập nhưng đa-
số dân chúng còn nghèo khổ, kém học hay là nước bị trị. 

Tại phần nhiều các nước nhỏ thuộc loại thứ nhất, Cộng-sản được hoạt-động công-
khai, nên họ dùng tất cả mọi khả năng có thể vào việc củng-cố phát-triển các đảng 
Cộng-sản làm sao số đảng-viên càng ngày càng tăng, số ghế trong Quốc-hội càng 
ngày càng thuộc về nghị-sĩ Cộng-sản càng nhiều và tìm cách lật đổ các chính-quyền 
của các đảng đối-lập. Thường Cộng-sản tìm mọi cách để nắm được các nghiệp-đoàn 
lao-động, các tổ-chức thanh-niên để xúi-dục đình-công, bãi-thị, khi cần phản-đối một 
chính-sách do đảng nắm chính-quyền đưa ra. Nhưng dẫu sao tại các nước này Cộng-
sản cũng không hoạt-động được bao nhiêu. Vì dân trí phần đông rất cao, đủ sáng 
suốt để nhận-định một đường-lối, một chính-sách, ít khi mắc mưu Cộng-sản. Đời sống 
vật-chất cũng thường tương-đối khả-quan, ổn-định, nên những kẻ chỉ chờ cơ-hội 
nước đục thả câu không có dịp trổ tài. 

Tại các nước mới độc-lập, dân-trí phần nhiều còn thấp kém, kinh-nghiệm chính-trị 
còn tương-đối non nớt, đời sống vật chất cũng chưa ổn-định, tâm-lý đa số các nhà 
cầm quyền cũng như quốc-dân còn thù ghét chế-độ thực-dân. Cho nên Cộng-sản lợi 
dụng tâm-lý này để đặt họ đối-lập với các quốc-gia độc-lập Âu-châu, Mỹ-châu và nhất 
là các cựu đế-quốc. Nếu Cộng-sản không làm cho các chính-phủ các nước đó đứng 
hẳn về phía Cộng-sản để ra mặt chống-đối các cường quốc Âu-Tây, thì ít là họ cũng 
phỉnh gạt lòng tự ái của các lãnh-tụ, hay khai-thác mối cựu-thù của các dân-tộc, để 
giữ cho các quốc-gia theo một chính-sách trung-lập không theo hẳn về phía Cộng, 
cũng không đứng về phía các cường quốc tự-do; nhưng vẫn mặc nhiên cho phép 
hoặc dung nạp các cán-bộ, tài-liệu tuyên-truyền của Cộng-sản. Tại các nước này 
thường các đảng Cộng-sản cũng được công-khai hoạt-động và các hoạt-động này 
trước tiên nhắm mục-đích đánh đổ chính-quyền hiện hữu, để thành-lập một chính-
quyền hoàn toàn Cộng-sản. 

Tuy-nhiên, Cộng-sản vẫn khéo léo mơn trớn các chính-khách trung-lập, để họ quên 
hiểm-họa kế bên. Có thể nói tại các nước này, Cộng-sản chú trọng tới tình-báo và 
tuyên-truyền nhiều hơn. 
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Trong trường-hợp các nước mới độc-lập, theo một chính-sách chống Cộng tích-
cực, các đảng Cộng-sản hoạt-động một cách bất-hợp-pháp. Các điều-kiện sinh-hoạt, 
tổ-chức, liên-lạc khó-khăn hơn, nhưng Cộng-sản lại dồn lực lượng vào để phá-hoại. 
Trước hết, họ coi chính-quyền các nước đó là độc-tài, phong-kiến, và lợi dụng mọi 
bất đồng, bất mãn trong nước để chia rẽ dân chúng với nhà cầm-quyền và sau đó 
đánh đổ chính-quyền hiện hữu để đưa ra một chính-quyền thân Cộng hay trung-lập. 
Có thể nói hoạt-động phá-hoại của Cộng-sản các nước này cũng giống như tại các 
nước dân-chủ tân tiến, nhưng hoàn-cảnh ở đây thích-hợp hơn, vì dân-trí còn tương-
đối kém, đời sống vật-chất bất ổn, cho nên kết quả thường Cộng-sản thu lượm nhiều 
hơn. 

Tại các nước loại 3, nghĩa là các nước bị trị, Cộng-sản quốc-tế triệt để khai thác 
tinh thần yêu nước, yếu-tố quốc-gia, dân-tộc của đại đa-số dân-chúng bản xứ. Hay 
nói theo kiểu các chiến-lược gia Mác-xít, là khai thác “yếu-tố mâu-thuẫn giữa đế-quốc 
thống-trị và nhân-dân thuộc-quốc.” 

Lénine, Staline trong các tác phẩm bàn về chiến-lược, sách-lược, Khroutchev mới 
đây trong báo-cáo 6-1-61 về Đại-hội 81 đảng Cộng-sản và Công-nhân tháng 11-60 
cũng đều nhắc tới nguyên-tắc triệt-để khai-thác các mâu-thuẫn này. Mao-trạch-Đông 
khi bàn về mâu-thuẫn cũng xác-nhận như vậy (8). Lưu Thiếu Kỳ hồi 1949 cũng viết: 
  

“Trung-Hoa ủng-hộ hết mọi cuộc chỉến-tranh giải-phóng quốc-gia ở khắp mọi nước 
thuộc địa. “ 

Các biến-cố ở Cao-Ly (1953), Bắc-Việt (1954), Tây-Tạng (1956), kênh Suez 
(1956), Liban (1958), Algérie Congo, Cuba, Ai-Lao xác-nhận điều đó. 

Về kỹ-thuật, Cộng-sản phá-hoại bằng kinh-tế, văn-hóa ngoại giao, hoặc bằng đình-
công bãi thị, hoặc bằng các toán du-kích, biệt-kích chuyên-môn phá khuấy các đồn 
biên-giới cắt đứt đường giao-thông, phá cầu, phá đường, in bạc giả tiếp tay cho bọn 
buôn lậu, ám-sát các công-chức v.v…. 

Để thi-hành bốn công-tác kỹ-thuật chính-yếu kể trên Cộng-sản tổ-chức tại khắp nơi 
các đảng Cộng-sản, mà cán-bộ cốt cán do Mạc-Tư-Khoa đào-tạo và trực-tiếp ra chỉ 
thị. Hiện nay theo thống-kê của “Đại-hội các đảng Công-nhân và Cộng-sản” họp tháng 
11-60, trên khắp thế-giới có tới 87 đảng Cộng-sản. Đó là chưa kể các tổ-chức có tính-
cách quần-chúng do cán-bộ Cộng-sản giật dây, cũng chưa kể một giới tay sai tình 
nguyện hay vô-tình ủng-hộ chính-sách ngoại-giao -nghĩa là xâm-lăng -của Đệ tam 
quốc-tế. Kể từ 5-5-1961, nghĩa là từ khi Ban Chấp Hành Trung-ương Đảng Nga-cộng 
thông qua một nghị-quyết đặc biệt “về biện-pháp cải-tiến việc lựa chọn và đào-tạo 
cán-bộ tuyên-truyền” Cộng-sản Quôc-tế đã nghĩ đến việc đào-tạo cán-bộ tuyên-
truyền, dự trữ, tổ-chức lại các trường Đại học Marx-Lénine buổi tối, có nhiệm vụ đào-
tạo cán-bộ tuyên-truyền. Chương-trình ở các trường học đã có những môn đặc biệt 
về thực-tiễn và phưong-pháp tuyên-truyền: 
  

“Ngoài các ban lịch-sử học, triết-học, kinh-tế học, đã lập thêm các ban kinh-tế học 
cụ-thể, vô-thần học, quan-hệ quổc-tế và phong-trào Cộng-sản, công-nhân thể-giới. “ 
  

“Để đào-tạo lực lượng dự-trữ, các thành-ủy, khu-ủy, đảng-ùy của các xí-nghiệp lớn 
phải tổ-chức những khóa học tại chức với thời hạn một năm..” Ngoài các trường đại-
học Marx-Lénine và “nhà học chính-trị”, các trường đảng, các trường đại-học đều có 
thể dùng làm chỗ dựa vật-chất cho các khóa học một năm đào-tạo cán-bộ tuyên-
truyền nông-thôn… “ 

“Tại các trường đảng cao cấp tại các Cộng-hòa, tổ-chức các lớp học liên tỉnh để 
đào-tạo cán-bộ tuyên-truyền của các ban chấp-hành đảng-bộ. Tại các tổ-chức đảng 
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của nước Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Sô-viết U-cơ-ren, hiện có trên 2500 phòng giáo-
dục chính-trị. Ở Mạc-Tư-Khoa đã có trên 300 phòng và 500 hội-đồng nghỉên-cứu 
phương-pháp tuyên-truyền” (9) 

Ngoài các trường đào-tạo cán-bộ Cộng-sản trong các nước thuộc khối Cộng, Nga-
sô còn tổ-chức các trường-học có tính-cách qịuốc-tế với nhãn hiệu “liên lạc”, “thân 
hữu”, “hòa-bình “ để ảnh-hưởng tới thanh-niên trí-thức các dân-tộc Á-châu, Phi-châu 
và châu Mỹ La-tinh. Trong số các loại trường này phải kể trường “Đại-học Hữu-nghị 
các Dân-tộc” mới thành-lập đầu niên-khóa 1960-1961, có tới 4000 sinh-viên, phần 
đông là da đen. (10) 

Nhờ có một hệ-thống đảng chặt chẽ và những trường đào-tạo nhất loạt, thống-
nhất, nên hoạt-động của Cộng-sản trên khắp thế-giới rất dễ phối-hợp và dễ theo một 
đường-lối duy nhất. Cán-bộ đảng có một số kiến-thức lý-thuyết và thực-hành giống 
nhau, cùng theo một phương-pháp suy luận như nhau. Các học-viên không Cộng-sản 
bị nhồi sọ lý-thuyết “cách-mạng và kỹ-thuật tranh-đấu cách-mạng” theo Cộng-sản, cho 
nên sau này sẽ lệ-thuộc vào đường-lối lý-thuyết đóo dù họ có đủ can-đảm đứng ngoài 
đảng. 

Tóm lại, về phương-pháp kỹ-thuật, kế-hoạch xâm-lăng của Cộng-sản, chú-trọng 
đặc-biệt đến 4 công-tác: xâm-nhập tình-báo, tuyên-truyền và phá-hoại. Để thi-hành 4 
công-tác này, Cộng-sản đã đặc biệt khai-thác các yếu-tố cán-bộ, tổ-chức và tâm-lý 
quần-chúng. Các trường đào-tạo cán-bộ mọc lên như nấm. Các đảng Cộng-sản được 
tổ-chức hầu khắp nơi, có thể ví như những căn-cứ chiến-lược, trong cuộc chiến-tranh 
tâm-lý, chính-trị. Tâm-lý quần-chúng được nghiên-cứu tỉ-mỉ và đối với mỗi loại tâm-lý 
Cộng-sản cho áp-dụng một kế-hoạch thu-phục hay đàn-áp thích-hợp. 

Nữ sĩ Suzanne Labin, trong cuốn Chỉ còn 5 phút nữa sau khi đã làm một cuộc tổng-
kê các phương-tiện và hoạt-động của Cộng-sản ở địa-hạt này, đã tóm tắt rằng Cộng-
sản đã nỗ-lực hơn thế-giới tự-do 100 lần trong cuộc tranh đua tâm-lý (11). Như vậy, 
nếu cho đến nay mà Cộng-sản chưa bá-chủ hoàn-cầu, trái lại có rất nhiều đảng Cộng-
sản sa sút ở Pháp, Ý, Áo, Nhật, Ấn nhất là Phi-luật-Tân, Mã-Lai, Hy-Lạp v.v…, đó là 
vì một yếu-tố nàọ khác, chứ không phải vì Cộng-sản thiếu kỹ thuật xâm-lăng. (12) 

 
Chú-thích: 
(1) Agitation et Propagande 
(2) Il est moins cinq – trang 53 (2è édition) 
(3) II est moins cinq -trang 23, 24 (2e édition) 
(4) Hiện nay hãng thông-tấn “Tân Trung-Hoa” (tức Trung-cộng) đã có cơ-sở ở Ai-Cập, 
Soudan, Liban, Iraq, Maroc, Guinée, Ghana, Cuba và Congo (theo Leland Stowe). 
(5) Sélection Reader’s Digest, tháng 1-1961 
(6) 
1.- Hội-đồng Hòa-bình Thế-giới: trụ-sở tại Prague (Tiệp) thành- lập năm 1949 
2- Liên-hiệp Nghiệp-đoàn Thế-giới: trụ-sở tại Prague (Tiệp) thành-lập năm 1945 
3- Liên-hiệp Thanh-niên Dân-chủ Thế-giới: trụ-sở tại Budapest (Hung) thành-lập năm 1945 
4- Sinh-viên Quốc-tế Đoàn-kết: Prague, 1946 
5- Liên-đoàn Phụ-nữ Dân-chủ Quốc-tế: Đông Bá-Linh (Đức), 1945 
6- Liên-hiệp Nghiệp-đoàn Giáo-giới Quốc-tế: Paris, 1945 
7.- Hiệp-hội Luật-sư Dân-chủ Quốc-tế: Bruxelles (Bỉ), 1949 
8- Liên-đoàn Lao-động Khoa-học Thế-giới: Londres, 1946 
9- Tổ-chức Ký-giả Quốc-tế: Prague, 1946 
10- Đại-hội Y-sĩ Thế-giới: Vienne (Áo), 1954 
11- Tổ-chức Vô-tuyến Truyền-thanh Quốc-tế: Prague, 1946 
12- Liên-đoàn Quốc-tế Khang nhân, Nạn nhân và Tù nhân Phát- xít: Paris và Vienne, 1951 
13- Ủy-ban Quốc-tế Phát-triển Thương-mại: Vienne, 1951 
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(7) 
1947: tại Prague (Tiệp) 
1949: tại Budapest (Hung) 
1951: tại Đông Bá-Linh (Đức) 
1935: tại Bucarest (Bảo-Gia-Lợi) 
1955: tại Mạc-Tư-Khoa (Nga-sô) 
1959: tại Vienne (Áo) 
(8) Xin coi lại phần trên về sách-lược Lénine-Staline-Mao-trạch-Đông. 
(9) Tài-liệu của cán-bộ Nga-cộng M. I-va-nốp đăng trong “Những vấn-đề hoà-bình và chủ-
nghĩa xã-hội”. Cũng theo tài-liệu này thì cho đến năm 1960, Nga-sô đã có 6.800.000 người 
lao-động ngoài đảng tham-gia các lớp học-tập Mác-xít Lê-nin-nít theo hệ thông Đảng. 
Những con số này nguyên ở Nga-sô và trong một phạm vi nhỏ thôi. Nếu kể cả hệ-thống 
giáo-dục và tuyên-truyền ở các nước khác như Trung-cộng, Tiệp-Khắc v.v…, thì con số 20 
trường đào tạo cán-bộ mà bà Suzanne Labin nói ở cuốôn Chỉ còn 5 phút nữa là một con số 
tối thiểu chứ không có gì quá đáng. Xin xem cuốn này (bản chữ Pháp) trang 51. Cũng theo 
nữ sĩ thì ngay ở Pháp, một nước dân-chủ, không phải Cộng-sản mà Cộng-sản cũng có tới 6 
trường đào tạo cán-bộ tuyên-truyền. 
(10) Sau này, sau khi Lumumba (Congo) chết, trường này mới được đặt tên là trường 
“Patrice Lumumba” 
(11) Op. Cit. trang 54. Muốn rõ các chi-tiết lý-thú và đáng ngạc-nhiên xin coi sách nói trên từ 
trang 19 đến trang 56. 
(12) Một yếu-tố khiến Cộng-sản thất-bại phải chăng là vì Cộng-sản không có chính-nghĩa, 
hành-động trái với lòng NGƯỜI nghịch với lẽ TRỜI. 
 

– HẾT PHẦN II – 

 

 

(còn tiếp) 

Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/03/22/sach-luoc-xam-lang1/ 
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