
Trăm năm trồng  người
Nước Việt Nam xưa chịu ảnh hưởng văn hóa Trung hoa, vấn đề học hành thi cữ

đều dùng chữ nho trong nhiều thế kỹ.Xã hội tổ chức theo hệ thống Trung hoa, lấy 
việc lễ nghĩa làm đầu như câu nói :Tiên học lễ, hậu học văn.

Ngay từ lúc đi học, trẻ em bắt đầu học vỡ lòng chữ Hán với sáchTam tự kinh là
sách phổ biến nhất để đào tạo nhân tài tương lai của nhiều thế hệ trước đây. Sách khởi
đầu bằng  Nhân chi sơ, Tính bản thiện. Tính tương cận, Tập tương viễn…

Sách này đề cập đến nhiều vấn đề : Từ cách giáo dưỡng một em bé mới lên 5-6 
tuổi về vấn đề tu dưỡng tính tình, về lễ nghi hiếu đễ, về đối nhân xử thế… cho đến 
những kiến thức về lịch sử, xã hội và cả những vấn đề vạn vật và vũ trụ.

Theo quan điểm giáo dục hiện đại thì nội dung cuốn sách có chỗ chưa thích 
hợp với lứa tuổi vỡ lòng, nhưng nhờ cách học truyền thống đó mà phần lớn các nhà 
nho đã trở thành những người mẫu mực của thời đại họ.

Tản đà, nhà thơ tài hoa  hồi đầu thế kỷ đã ghi lại trong Giấc mộng lớn  chuyện 
học chữ Hán của ông như sau: “Năm mình lên năm tuổi, tức là năm Thành Thái thứ 
năm, ở Nam Định vỡ lòng học chữ Hán. Khi ấy đi học còn phải có người cõng, về 
nhà thì thích chơi chuồn chuồn. Trong năm ấy học được một quyển Tam tự kinh, một 
quyển Ấu học ngũ ngôn thi và một phần Dương tiết. Trong ba quyển sách ấy. thích 
nhất là quyển Ấu học ngũ ngôn thi Trong Ấu học ngũ ngôn thi thích nhất là hai câu 
“Hoa cù hồng phấn nữ, Tranh khán lục y lang”. Cái bệnh đa tình từ đấy, cái lòng mê 
khoa cử cũng từ đấy”. Thế mới biết tác dụng của cuốn sách giáo khoa vỡ lòng đối với
người học mạnh mẽ đến dường nào.

Theo văn hóa và phong tục cổ truyền thì các trẻ em không phân biệt giai cấp 
đều có thể theo học và tham dự các kỳ thi hương, hội,đình do nhà vua quyễt định việc
tổ chức. Các sĩ tử không phân biệt tuối tác cũng được tham dự, vì thế nhà nước có thể
tuyển chọn được hiền tài là nguyên khí quốc gia như Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã 
viết.

Tuy nền văn hóa nho học trì trệ với tư tưởng quân, sư, phụ của đạo nho,nhưng 
Nguyễn Trãi đã viết:

Như nước Việt ta từ trước,
Vốn xưng văn hiến đã lâu,
Sơn hà cương vực đã chia,
Phong tục bắc nam cũng khác.
Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.

Cũng nhờ vậy mà tổ tiên người Việt đã chống xâm lăng phương Bắc ,không bị 
Hán hóa, mở mang bờ cõi về phương nam đến mũi Cà Mau.

Trải qua nhiều thế kỹ, việc trồng người từ lúc mới sinh đến lúc qua đời là vấn 
đề quan trọng trong văn hóa người Việt.

Thực dân Âu châu cho rằng chỉ có dân tộc họ là văn minh, còn các dân tộc 
khác là man rợ. Và họ có trách nhiệm, nghĩa vụ phải khai sáng văn minh cho các dân 
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tộc man rợ đó.Thật ra là cuộc cách mạng kỹ nghệ của phương tây đã tạo ra sự phát 
triễn công nghiệp cho nên các cường quốc cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ và khai 
thác tài nguyên của thuộc địa.Vì thế cho nên dưới chiêu bài khai hoá văn minh thì 
giáo sĩ đi trước, nhà nước theo sau. Nước Pháp cũng là thực dân Âu châu, hó nhắm 
thị trường Trung hoa mà Việt Nam là bàn đạp để vào nước này.

Thực dân Pháp đã xác lập nền cai tri trên đất nước ta. Xã hội Việt Nam chuyển 
từ xã hội nông nghiệp cổ truyền sang xã hội tư bản thuộc địa.Chính sách chia để trị 
của thực dân Pháp duy trì tổ chức làng xã nhằm sử dụng bộ máy kì hào phong kiến để
làm các công việc cho chính quyền thuộc địa. 

Lúc  đầu người Pháp duy trì Nho học với chế độ khoa cử đã lỗi thời nhằm lợi 
dụng Nho giáo để duy trì trật tự xã hội. Nho học kéo dài mãi đến đầu thế kỉ XX.

Để phục vụ cho guồng máy cai trị, người Pháp đặt mục tiêu hủy diệt nền Nho 
học, chữ Hán, chữ Nôm phải triệt bỏ và thay thế bằng chữ Pháp, chữ quốc ngữ cùng 
một họ mẫu tự La tinh. Hệ thống thi cử thời phong kiến bị hủy bỏ.Năm 1864 là kỳ thi
Hương cuối cùng ở Nam Kỳ, ở Trung Kì năm 1918; ở Bắc Kì năm 1915 mới bãi bỏ 
chế độ thi cử bằng chữ Hán.

Mục đích giáo dục của chính quyền thuộc địa không hoàn toàn là vì nâng cao 
dân trí của người dân thuộc địa; mà chủ yếu là nhằm đào tạo ra một đội ngũ công 
chức để phục vụ cho nhà nước bảo hộ. Một tầng lớp tri thức mới xuất hiện sẽ thay thế
địa vị lớp nho sĩ cũ trong xã hội.

Người Pháp đã nhìn thấy chữ Quốc ngữ là công cụ thuận lợi cho việc cai trị và 
đồng hoá văn hoá. Vì thế họ khuyến khích học chữ Quốc ngữ. Trong trường học ở 
Nam Kì, chữ Quốc ngữ được dạy trong các trường học, trong các công văn giấy tờ 
bên cạnh chữ Nho. Chữ Quốc ngữ được truyền bá bằng phương pháp cưỡng chế.Thế 
nhưng chữ Quốc ngữ dễ học hơn chữ nho và dễ truyền bá cho phong trào yêu nước.

Việc giảng dạy được thực hiện bằng tiếng Pháp và chương trình mang tính nhồi
sọ, nô dịch và ngu dân, làm sai lệch lịch sử dân tộc Việt Nam, nghiêng hẳn về tuyên 
truyền cho nền văn hóa Pháp, phủ nhận sự tồn tại độc lập của nền văn minh bản địa, 
nhằm làm lạc hướng, tạo ra trong thanh thiếu niên tư tưởng lệ thuộc Pháp, khiếp sợ 
trước sức mạnh vật chất của chính quốc, hàm ơn đối với “công khai hóa” của chủ 
nghĩa thực dân và do đó sẵn lòng phục tùng Pháp, biến họ thành những kẻ mất gốc, 
quên đi nguồn gốc dân tộc và lịch sử nước mình.

Người Pháp đã có nhận xét: “Về phương diện tinh thần, người Pháp không tổ 
chức một nền giáo dục mới thay thế cho nền giáo dục An Nam mà họ đã bỏ đi. Họ 
chỉ xây dựng được một ít trường học để đào tạo ra những con vẹt, những người vong 
bản thiếu đạo đức và thiếu cả kiến thức phổ thông.

 Người Pháp đã du nhập vào xã hội Việt Nam những tư tưởng tự do, trọng vật 
chất và tiền của làm đảo lộn phong tục á đông, được thể hiện như cắt tóc ngắn, âu 
phục, cà vạt,răng trắng,xe đạp, ô tô,đèn hoa kỳ… các nhà tư tưởng mới tạo ra áo dài, 
văn chương có nhóm tự lực văn đoàn, thơ mới như Xuân Diệu, Huy Cận...
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Người Pháp đã  phát triển đô thị, công nghiệp và giao thông với mục đích khai 
thác thuộc địa. Từ cuối thế kỷ XIX, tính chất của đô thị ở Việt Nam không còn như 
trước đây nữa.

Sự du nhập của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tạo nên một lực lượng lao động 
mới xuất hiện. Họ là những người nông dân, thợ thủ công để thời quân chủ, bị chính 
sách bần cùng hoá làm phá sản và xô đẩy ra khỏi làng mạc đến sống tập trung ở các 
công trường xây dựng, các xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, bán sức lao động 
làm thuê cho tư sản và trở thành những người công nhân hiện đại.

Vì thế Hồ Chí Minh có cơ hội du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam.
Chủ nghĩa có căn bản Mác-Lê nin dựa trên sự đấu tranh giai cấp ,thù hận giữa 

giới tư bản có tiền,tài sản và giới vô sản bị giới trên bóc lột. Nhưng khi cướp được 
quyền lực thì họ trở thành giới cầm quyền sẵn sàng tiêu diệt chống đối để cũng cố địa
vị , khai thác tài sản quốc gia, bóc lột dân chúng.

Khác với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản chú trọng vào việc tổ chức lưới 
xã hội chật chẽ để kiểm soát từng người dân của chế độ, việc dân vận, tuyên truyền 
cho đảng và việc trồng người ngay từ khi còn thơ ấu.

Hồ Chí Minh đã khẳng định là “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm
trồng người”. “Bác Hồ” nói,  “Dạy mầm non phải giữ mãi sự hồn nhiên cho các
cháu, đừng đánh cắp tuổi thơ của các cháu”.

Nhà văn Duyên Anh đã từng sống trong ngục tù cộng sản viết về cách nhồi sọ
trẻ thơ trong tác phẩm Bò sữa gặm cỏ cháy như sau: Trẻ con ham mê lắm. Lại dễ tin
và chán cái gì củ kỹ. Hai mươi lăm năm trước, thuở nhi đồng mười tuổi quần đùi áo
may ô chạy rông khắp phố chẳng chút ngượng ngùng, tôi đã nhanh bước nhanh theo
tiếng gọi của người lớn và tưởng chừng cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong tâm hồn
mình. Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đã diễn tả tâm sự não nề của lớp đàn anh tôi Lạc
đường vào lịch sử. Ở trang đầu cuốn sách, Nguyễn Mạnh Côn đề tặng nhà văn Lan
Khai, người đầu tiên thuộc thế hệ trên dưới năm mươi hôm nay, đã Lạc đường vào
lịch sử. Ngay lớp cha anh tôi mà còn bị huyễn hoặc bỡi những người đến nỗi bị lạc
đường, và thân bại danh liệt. Thì trách chi bọn nhi đồng, cháu yêu Bác Hồ, bầy nhi
đồng tháng tám có thần tượng bất hủ là anh Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù… 

Chớp mắt là thấy ảnh “bác Hồ”, ảnh “bác Hồ” treo la liệt. Muốn “bác Hồ” khắc
hẳn vào tâm trí non nớt của nhi đồng để lớn lên chúng không quên, không phản bội
bác Hồ, người Mác xít tổ chức những cuộc thi vẽ “bác Hồ” theo trí tưởng tượng. 

Một bài hát dạy trẻ em:
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng.
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng…
Hằng triệu nhi đồng đã hôn mê để khôn lớn, trong đầu óc chỉ biết ngợi ca một

Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là thần tượng bằng xương bằng thịt. Thơ dại em yêu “bác
Hồ”, trưởng thành yêu thêm Đảng. Bác và Đảng, hầu như được nhắc nhở từng giây
từng phút.

Đảng lao động Việt Nam.
Đảng của chúng ta.
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Vì giai cấp cần lao.
Đảng mưu giải phóng nước nhà.
Lớp nhi đồng trưởng thành. Những cây nhỏ uốn nắn kỹ, tất nhiên chúng phải

mọc thẳng hàng. Hạt giống người Mát xít ném xuống đất, kết quả thật trọn vẹn. Lứa
tuổi ấy hò hét:

Đi lên thanh niên.
Làm theo lời bác.
Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền…
Lớp tuổi ấy chúng ta đã gặp họ ở những mặt trận miền Nam với lời nguyền sắt

thép “sinh Bắc tử Nam”. Họ xâm mình “chống Mỹ cứu nước” và giải phóng miền
Nam, giải phóng một miền mà không cần giải phóng. Gớm thay cái sự gieo mạ nhi
đồng của người Cộng sản ! “Vì xã hội chủ nghĩa, vì Bác và Đảng, thanh niên tiền
phong tiến lên”. Cái này in chữ đậm dưới cái măng sét đỏ chói của tuần báo Tiền
Phong. Đám tuổi trẻ trên dưới 25 tuổi được “hâm” căm thù từ thuở lên mười. Thuở
ấy, “bác Hồ” là nguồn mến yêu và anh Kim Đồng là tấm gương chói sáng:

Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít.
Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu.
Người Cộng sản nắm xong chính quyền, họ giáo dục thiếu nhi ngay. Họ biết áp

dụng câu ca dao: “Dạy con dạy thuở còn thơ”. Chưa đủ, người Cộng sản Việt Nam 
còn dạy trẻ thơ yêu quê hương Liên xô, Trung quốc:

Quê hương chúng ta xanh ngắt cánh đồng bao la.
Noi gương Trung quốc, Liên xô ta xây cuộc đời,
Quê hương chúng ta toàn dân trường kỳ kháng chiến.
Tiến bước dưới cờ Man le cốp vinh quang..

Tố Hữu còn khẳng định thêm:
Lênin ôi, Người Thầy , Người cha,
Ta vào thăm Bác, gặp Lênin hoặc 
Khi lãnh tụ Staline chết, nhà thơ đã khóc thương 
Thương mình thương một thương Ông thương mười 
Vì tổ quốc XHCN, vì lý tưởng bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng!” là câu khẩu hiệu 

mà CS đã nhồi vào đầu của mỗi người dân Việt Nam ngay từ khi bộ óc còn trắng tinh 
khôi. Và dù những đứa trẻ này không hiểu gì về câu khẩu hiệu đó thì cũng bị buộc 
phải đáp “sẵn sàng” như một cái máy ghi âm phát lại. 

Khi lớn lên chúng nghe tất cả những khẩu hiệu, những lời lừa mị của đảng đều
tin một cách vô thức. càng khó thay đổi.

Tổ quốc và XHCN khác nhau hay giống nhau? Với tầm tuổi đang đeo khăn
quàng đỏ thì không đủ khả năng nhận ra sự khác nhau này, và chúng lại càng không
thể nhận ra dụng ý của những kẻ ghép 2 thứ này lại thành một. Với tầm tuổi của
những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ, chúng lại càng không thể nhận ra tại sao chúng
không thể sống vì lý tưởng của chúng mà lại phải sống cho lý tưởng của kẻ khác? Và
chúng lại càng không thể hiểu rằng khi mình ra đời mà phải sống cho lý tưởng kẻ
khác thì rõ ràng mình đang được nặn thành một thứ công cụ để kẻ khác sử dụng.
Sống một cuộc đời làm công cụ cho người ta một cách vô điều kiện như thế nhưng
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chúng vẫn ứng khẩu “sẵn sàng”, thì rõ ràng trong đầu chúng biết chấp nhận một cách
vô thức mà không hề biết đặt câu hỏi “tại sao?”.

Lúc đi làm, muốn thăng quan tiến chức thì phải đi học khóa bồi dưỡng chính trị
về đường lối lãnh đạo của đảng,tư tưởng của Hồ Chí Minh và khi nắm được quyền
lực thỉ tha hồ tham nhũng ,thành đại tư bản phản động của cái chủ nghĩa Mác Lê.

Tệ hơn nữa, họ còn tìm cách xóa bỏ lịch sử nước Việt, trẻ con bị nhét vào đầu
về các vua Hùng là phong kiến bóc lột,các Lạc hầu Lạc tướng là địa chủ bóc lột nhân
dân.

Các nhà “sử học trí thức” còn cố phong thánh cho “bác Hồ” đã có công đem
chủ nghĩa  Mác Lê về xứ sở.Nhưng chưa có sử gia nào dám viết rõ về Hồ Chí Minh
là thiếu tá Hồ Quang của Bát Lộ Quân Trung cộng, về đàn áp dân quê ở Quỳnh Lưu,
Nhân Văn giai phẩm, Cải cách ruộng đất, Đặng Xuân Khu Trường Chinh đấu tố và
giết  cha  mẹ  hắn;  Phạm  văn  Đồng  và  Nguyễn  Văn  Linh  bán  nước  cho  Trung
Cộng,thời bao cấp nhân dân chết đói,thảm sát ở Huế,  trại cải tạo để che mắt thế
giới và giết êm thắm  “bọn ngụy” cũng như việc cướp tài sản của đân vượt biên.

Người Cộng sản chỉ nhồi sọ và huyễn hoặc mầm non cho mục đích của họ. Để
đạt được mục đích, người Cộng sản không dè dặt bất cứ một phương tiện nào .

Nguyễn Văn Trỗi, trước giờ hành quyết còn hô lớn Hồ Chí Minh muôn năm để
sau đó được phong làm liệt sĩ, cái mồi nhử những anh Cộng sản mầm non lao vào chỗ
chết ngu xuẩn mà vẫn tưởng gục ngã cho cách mạng và hòa bình. Cộng sản giáo dục
nhi đồng để sử dụng nhi đồng khi tuổi trưởng thành như thế đấy, không khác gì
những kẻ khủng bố cuồng tín hổi giáo,chọn cái chết để giết người, hy vọng lên thiên
đàng chầu giáo chủ.

Giáo sư Phạm Cao Dương đã nhận định rằng: Các căn bản của nền giáo dục
mới là “Giai cấp, đại đồng và ý thức hệ”. Mục đích của nền giáo dục này không phải
là phục vụ quốc gia, dân tộc và con người mà là phục vụ giai cấp và đảng, mà thực
ra là phục vụ tập đoàn cầm quyền để duy trì ngôi vị lãnh đạo độc tôn tuyệt đối vĩnh
viễn.

Hơn 90 năm lịch sử vẻ vang của đảng, thì giới trẻ đã thấm nhuần cái tư tưởng
của lò đào tạo và giáo dục kiểu này thì chỉ nhắm mục đích:vô gia đình, vô tổ quốc ,vô
tôn giáo, chỉ có bác Hồ và đ̣ảng, lấy tiêu chuẩn ham tiền, hiếu danh, coi thường danh
dự.
 PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện
Xã hội học) cho rằng: Người Việt hiện đại xấu nhất là thói hám danh, chuộng lạ, sính
ngoại, sính hình thức,... GS. Nguyễn Lân Dũng chỉ ra 5 tính xấu của không ít người
Việt Nam đó là: Ham tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát, coi
nhẹ ý nghĩa "đồng bào"..."Tự nhiên biến mình thành hèn hạ, chịu khuất phục, làm
ngơ trước mọi sai trái, mọi diễn biến xấu trong xã hội.

Sự kiện này tạo ra người xã hội mới, thô tục, kém lịch sự, lể nghĩa mà các cụ
ngày xưa mệnh danh là  dân vô học, chỉ biết hận thù chửi bới trên mạng theo lệnh
trên, nhưng có cơ hội thì cũng chạy tuột sang xứ tư bản để hưởng lợi.

Bà Merkel thủ tướng nước Đức nói: Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành
gian dối.
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Thanh niên và giới trẻ không dám xuống đường để̉ phát biểu ý kiến như sinh 
viên học sinh Việt Nam Cộng hòa ngày xưa. Không biết bao giờ ta mới có một tổng 
bí thư như  Mikhail Gorbachev đã mạnh dạn đổi mới chế độ cộng sản Liên xô và đã 
tuyên bố:”Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn
mà nói rằng Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Vladimir Putin, chủ tịch Nga xô ngày nay đã tuyên bố:”Ai tin Cộng Sản, là
không có cái đầu. Ai làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim”.

Tổng thống  Nguyễn Văn Thiệu đã để lại câu nói bất hủ: Đừng nghe những gì
Cộng Sản nói, nhưng hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.

Ngu Hồ
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