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Dân Trí là gì ?
Dân trí là mức độ hiểu biết và sự thông minh cuả người dân
trong một nước, noí cách khác là trình độ văn hoá, khoa học và
kỹ thuật cuả một dân tộc đang sống trong một quốc gia nào đó.
Sự hiểu biết và thông minh cuả ngươì dân tuỳ thuộc vào nền
văn hóa, chính sách giáo dục và truyền thông cuả nhà cầm quyền
đương thời. Một chế độ dân chủ thì bảy quyền tự do căn bản cuả
con người được tôn trọng và tôn vinh là tích cực nâng cao dân trí
một cách gián tiếp. Nâng cao dân trí một cách trực tiếp là quốc
vụ hàng đầu thể hiện qua chính sách văn hóa, giáo dục và truyền
thông cuả một nhà cầm quyền biết thương dân và yêu nước.
Nền văn hóa văn hiến của Việt tộc đã và đang bị đảng Cộng
Sản Việt Nam cố tình hủy diệt để thay thế bằng chủ nghĩa vô
thần Mác-Lê và chủ thuyết duy vật phi nhân bản , là một quốc
nạn của Việt Nam và là một văn hóa nạn của Việt tộc như những
lần bắc thuộc trong lịch sử. Nhà cầm quyền đương thời cố tình
ngu đần hóa và nô dịch hóa dân tộc.
Ngài X.Y.Thái Dịch Lý Đông A đã viết:
"Nuôi Tâm sinh Thiên Tài
Nuôi Trí sinh Nhân Tài
Nuôi Thân sinh Nô Tài ..."
Thảm trạng mù chữ taị Việt Nam không giảm bớt mà càng
ngày càng tăng vì quốc nạn tham nhũng đến lúc tồi tệ và chánh
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sách giáo dục làm tiền cuả nhà nước Cộng Sản đã và đang nô
dịch hoá và ngu đần hoá dân tộc một cách trắng trợn chưa từng
có trong lịch sử cận đại của Việt tộc ...!

Làm Thế Nào Để Nâng Cao Dân Trí ?
Muốn nâng cao dân trí là phải cho ngươì dân có được
quyền làm người như một trong bảy quyền tự do căn bản là Tự
Do Ngôn Luận. Những giá trị về nhân bản và nhân quyền phải
được tôn vinh và tôn trọng. Là chính sách hàng đầu cuả nhà cầm
quyền về ba phương diện Văn Hóa, Giáo Dục và Truyền Thông:
1- Chính sách về Văn Hóa:
Căn bản của chính sách về văn hóa là phải trung thực, trong
sáng và phát huy những giá trị đạo đức nhân bản, tinh thần quật
khởi và bất khuất, ý chí kiên cường của tiền nhân; Thuần phong,
mỹ tục và nếp sống Văn Hiến ngàn đời của Việt tộc trong đó
cứu cánh "An Lạc và Tự Chủ" phải được phát huy và tuyên
dương.
Phát huy hào khí Diên Hồng, tinh thần dâng hiến của Phù
Đổng Thiên Vương, Ý chí quật khởi và bất khuất của hai bà
Trưng, Ngô Vương Quyền v..v.. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng
và thể chế Dân Chủ Văn Hiến mà nơi đó tình người và nghĩa
làm người được hài hòa trong đời sống của quốc dân giữa việc
nhà và việc nước, thể hiện được trọn vẹn phương châm: An Dân
và Lạc Quốc và cứu cánh: An Lạc và Tự Chủ.
Tinh thần bất khuất trước giặc ngoại xâm, ý chí quật cường
trước cảnh quốc phá, gia vong. Hành vi trọng đức, tôn hiền, hiếu
hòa, tiên tiến và tích cực theo trào lưu tiến hóa của nhân
loại phải là chủ đạo của chính sách về văn hóa, là kim chỉ nam
của chế độ đương quyền mà không phải là một tinh thần băng
hoại nhu nhược và yếu hèn như hiện nay trong chế độ độc đảng
Cộng Sản trị đương thời trước hành vi xâm lấn, hung hăn và
hống hách của giặc từ phương bắc.
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Tinh thần dân tộc chân chính, tính sáng tạo, hiền hòa và kiến tạo
thịnh vượng chung và riêng với lân bang là kim chỉ nam của
chính sách về văn hóa mà không phải một dân tộc hung hăn,
hiếu chiến và bành trướng.
2 - Chính sách về Giáo Dục:
Chính sách về giáo dục phải đáp ứng được những yêu cầu như
sau:
1- Miễn phí: Đa số dân ngheò không có tiền để đóng tiền trường
, nên cần phải giúp đở học cụ và miễn đóng học phí từ cấp tiểu
học đến trung học và một phần đại học .
2- Cưỡng bách: Tất cả trẻ em Việt Nam phải đi học hết lớp 12.
Không có một trẻ em và một công dân Việt Nam nào bị mù chữ.
3- Quốc tế hoá: Các môn toán, vật lý, hoá học và điện toán (IT)
cấp trung học và chương trình đại học phải ngang bằng (tương
đương) với chương trình giãng dạy quốc tế cấp trung học và cấp
đaị học cuả các trường đaị học tại các nước phát triển phương
tây .
4- Tự Trị : Chương trình giảng dạy và điều hành các viện đaị
học phải được tự trị để đạt được sư tương đương quốc tế về khả
năng và kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp và giá trị thực dụng
của bằng tốt nghiệp.
5- Minh Bạch : Các chương trình giảng dạy phải chi tiết hoá
một cách rõ ràng. Các kỳ thi cuối năm và tốt nghiệp phải được tổ
chức nghiêm chỉnh và công bằng. Tuyệt đối không được buôn
bán bằng cấp và chứng chỉ học trình như trong chế độ Cộng Sản
tham nhũng đương thời.
6- Điện Toán hoá: Tất cả các trường học từ tiểu học đến trung
học (đaị học đương nhiên phải có) trên toàn quốc từ nông thôn
đến thành thị phải được trang bị các máy điện toán và nối kết
được với hệ thống liên mạn toàn thế giới. Mỗi học sinh tiểu học
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phải biết sử dụng máy điện toán và biết lướt mạn truy cập đến
những kho tàn văn hóa, khoa học và kỹ thuật của thế giới.
3- Chính sách về truyền thông:
Chính sách về truyền thông phải thực thi một cách nghiêm
chinh và trong sáng về đệ tứ quyền tự do như những tiêu chuẩn
như sau:
1- Tự Do Ngôn Luận: Nhà cầm quyền không được phép cấm
đoán, kiểm duyệt hay áp lực các cơ quan truyền thông như báo
chí, tạp chí, đaì phát thanh, đài truyền hình hành xử quyền tự do
báo chí và hành nghề.
2- Trung thực: Tin tức loan tải không được thêm bớt với chủ ý
cuả phóng viên hay biên tập viên mà phải hoàn toàn trong sáng
và chính xác như nguyên trạng.
3- Đại chúng : Vì phục vụ đại chúng là mục tiêu cuả công tác
hay dịch vụ truyền thông trong mục đích nâng cao dân trí và
thông tin, nên phải đặt mục đích lên trên quyền lợi cuả các cơ sở
truyền thông.
4- Độc Lập : Nhà cầm quyền phải tài trợ cho một cơ quan truyền
thông mang tầm vóc quốc gia và quốc tế nhưng hoạt động phải
độc lập với chánh quyền về phương diện kỹ thuật, điều hành,
thông tin và đạo đức như cơ quan truyền thông BBC cuả Anh
quốc và VOA cuả Hoa Kỳ .ABC của Úc..vv...
5- Cùng Khắp : Chánh quyền phải giúp đở các cơ quan truyền
thanh và truyền hình của tư nhân hay cuả công điều hành độc lập
với chánh quyền mang thông tin đến moị gia đình trên bất cứ nơi
nào cuả lãnh thổ Việt Nam.
Hai phương tiện nghe và thấy (đọc) của truyền thông đóng góp
một cách tích cực và hữu hiệu trong công tác nâng cao dân trí
cần phải được khai thác triệt để một cách trung thực và trong
sáng bởi nhà cầm quyền, còn ngược lại là cố tình ngu đần hóa
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và nô dịch hóa dân tộc để dễ cai trị và thống trị một cách phi
nhân và phản dân tộc thì nhất định sẽ phải bị đào thải.

Lời Kết:
Nhà cầm quyền Cộng Sản đương thời đang đeo đuổi một chính
sách nô dịch hóa và ngu đần hóa dân tộc bằng chủ nghĩa Cộng Sản
vô thần và chủ thuyết duy vật phi nhân bản thì sẽ phải chịu
trách nhiệm trước lịch sử và trước lương tâm của Việt tộc.
Dân trí là sức mạnh bình sinh và lực bật cuả một dân tộc đủ khả
năng vượt thắng trước những áp bức cuả nhà cầm quyền, trước
cảnh xâm lăng cuả ngoại bang và tiếp bước theo đà tiến hoá cuả
nhân loại. Dân trí cũng là linh lực trong dòng sinh mệnh cuả Việt
tộc, nó giúp cho niềm tin bừng sáng mãi trước những cơn quốc phá,
gia vong.
Nâng cao dân trí là trách nhiệm và bổn phận trực tiếp của nhà cầm
quyền và cuả mỗi ngươì dân trong một nước.

Nam Phong sưu tập
Ngày 9/7/2010
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