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DÒNG LỊCH SỬ DÂN TỘC 

 Và LẰN RANH QUỐC CỘNG 

 Đỗ Ngọc Uyển  

  

         Ngày Vua Hùng Thứ Nhất dựng nước cũng chính là ngày khởi nguồn dòng 

lịch sử chính thống của dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày lập quốc, trong suốt bốn ngàn 

năm qua, dòng lịch sử đã vận động liên tục để đưa đất nước thoát khỏi các chế độ 

lạc hậu: quân chủ, phong kiến, bảo hộ….Và sắp tới đây, chế độ Việt Cộng – một 

chế độ độc tài hủ lậu – sẽ bị lịch sử đào thải để thiết lập một chế độ dân chủ tự do 

của thời đại văn minh ngày nay.  Đây là một tiến trình của ý thức về Dân Chủ và Tự 

Do của dân tộc Việt Nam, và cũng là triết lý của lịch sử,  cái lý cuối cùng của cuộc 

sống. 

          Lịch sử là một dòng vận động của những chu kỳ biện chứng liên tục nối tiếp 

nhau từ quá khứ qua hiện tại tới tương lai. Do đó, không một xã hội nào mà không 

mang dấu ấn của quá khứ và tiềm ẩn một định hướng trong tương lai. Nhờ khoa học 

nghiên cứu lịch sử, tức triết lý về lịch sử, mà chúng ta có thể biết được việc gì đã và 

đang xảy ra. Và bổn phận của mỗi người Việt quốc gia là phải thuộc lòng và nhớ kỹ 

những bài học lịch sử để dự đoán tương lai và đưa đất nước tiến lên. 

         Với kiểu tuyên truyền lừa bịp rẻ tiền bằng cái  Nghị Quyết 36 trò hề…, Việt 

Cộng và bọn tay sai kêu gọi người Việt quốc gia hãy khép lại quá khứ và hướng về 

tương lai để cùng chúng xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa… Đây là một thủ đoạn 

lưu manh nhằm tẩy xoá những tội ác mà chúng đã phạm đối với dân tộc kể từ khi 

Hồ Chí Minh theo lệnh quan thầy Stalin thành lập Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam 

ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Hoa. Những tội ác mà chúng đã gây cho 

đồng bào suốt 80 năm nay là những tội ác có tính quốc tế (international crimes 

gồm: 

1/ Tội ác xâm lược VNCH theo lệnh và được yểm trợ của Đệ Tam Quốc Tế  (The 

crime of aggression)  

2/Những tội ác chiến tranh (War crimes) 

3/ Những tội ác chống nhân loại (Crimes against humanity) 

4/ Tội ác diệt chủng (The crime of genocide).  

         Bốn nhóm tội ác có tính quốc tế trên đây được dự liệu tại Đạo Luật Rome 

(The Rome Statute) và thuộc quyền tài phán của Toà Án Hình Sự Quốc Tế (The 

International Criminal Court) và tất cả những toà án quốc gia trên thế giới có hành 
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xử quyền tài phán phổ quát (universal jurisdiction). Khi một dân tộc không thuộc 

hoặc quên những bài học lịch sử, dân tộc đó sẽ vong thân và mất phương hướng. Do 

đó, bổn phận của mỗi người Việt là không được quên những tội ác lịch sử cũng như 

bốn nhóm tội ác có tính quốc tế kể trên mà băng đảng Việt Cộng đã phạm đối với 

dân tộc trong suốt 80 năm qua. 

         Ngay từ thời lập quốc, tổ tiên chúng ta đã có ý niệm về một Tổ Quốc Việt 

Nam và hình thành được một Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc mang bản sắc đặc thù 

của huyền sử Mẹ Âu Cơ đẻ ra một bọc trăm con. Cha Lạc Long Quân mang 50 con 

xuống biển và Mẹ Âu Cơ mang 50 con lên núi. Sự chia hai này đã tiềm ẩn cái triết 

lý Âm Dương của Phương Nam (từ phía nam sông Dương Tử qua Bách Việt tới 

Việt Nam). Âm và dương đối lập nhau nhưng lại thống nhất với nhau. Trong âm có 

dương và trong dương có âm. Âm và dương tác động, chuyển hoá tạo ra sự sinh 

thành, biến hoá không ngừng, vô thuỷ vô chung. “Mình với ta tuy hai mà một, ta 

với mình tuy một mà hai”. Vợ chồng gọi nhau bằng mình là cách gọi tình nghĩa, âu 

yếm, thiết tha nhất trong truyền thống văn hoá nhân văn của dân tộc theo triết lý âm 

dương. Dòng lịch sử của dân tộc chúng ta đã liên tiếp vận động suốt bốn ngàn năm 

theo triết lý âm dương và đang đưa đất nước tiến tới thể chế dân chủ tự do theo trào 

lưu của nhân loại văn minh ngày nay. Đó là sự tương quan giữa triết lý và lịch sử 

của dân tộc Việt Nam, một tiến trình của ý thức về dân chủ và tự do. 

 

         Ngày nay, chúng ta gọi nhau là đồng bào, những đứa con cùng một bọc, và tuỳ 

theo tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau là ông bà, chú bác, cô dì, cậu mợ, anh chị 

em…như những người ruột thịt trong một gia đình. Đó là những đứa con mang 

cùng dòng máu của Mẹ Âu Cơ. Chính vì dân tộc Việt Nam – theo huyền sử – là anh 

chị em ruột thịt cùng Cha cùng Mẹ mà chúng ta đã tạo được một sức mạnh đoàn kết 

phi thường. Chúng ta đã đứng vững suốt bốn ngàn năm trước hoạ bành trướng và 

đánh bại những cuộc xâm lược tàn bạo của quân giặc phương bắc và mở mang bờ 

cõi về phương nam. Sắp tới đây, chúng ta sẽ thanh toán nốt băng đảng Việt gian 

cộng sản – kẻ nội thù của dân tộc – để dựng lại chính thể Cộng Hoà mà  toàn dân 

Miền Nam Việt Nam đã thiết lập được vào ngày 26 tháng 10 năm 1956. Đây là 
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hướng đi tất yếu của lịch sử, là ý chí của toàn dân, và không một thế lực phản động 

nào có thể ngăn cản được bánh xe lịch sử. 

         Việt Nam Cộng Hoà là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới đã chuyển 

sang chế độ dân chủ trong Làn Sóng Dân Chủ Thứ Hai của tiến trình dân chủ hoá 

toàn cầu. Tính đến ngày 30/4/1975, VNCH mới chỉ thành lập được gần 20 năm và 

còn đang trong thời kỳ củng cố và phát huy những giá trị của dân chủ và tự do. 

Những ai chê bai chế độ Dân Chủ Tự Do của VNCH phải nhớ rằng:  Hoa Kỳ – quốc 

gia cộng hoà dân chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại – đã phải mất hơn 200 năm 

cùng với 27 bản tu chính híến pháp mới phát huy được những giá trị của dân chủ tự 

do như ngày nay. Nước Pháp cũng phải trải qua hơn 200 năm với 5 nền cộng hoà 

mới xây dựng được một nền dân chủ tự do như hiện nay. Sau ngày 30/4/1975, băng 

đảng Việt Cộng đã triệt hạ nền Cộng Hoà còn non trẻ của VNCH và đưa đất nước 

thụt lùi lại gần một thế kỷ. Ngày nào băng đảng Việt gian cộng sản còn thống trị đất 

nước thì khoảng cách thụt lùi càng tăng thêm so với các lân bang theo chính thể dân 

chủ tự do.  Đây là tội ác lịch sử của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

         Khác với người Việt quốc gia đã thấm nhuần những giá trị và tư tưởng của 

nền văn hoá nhân văn, nhân bản truyền thống của dân tộc, Việt Cộng là những đứa 

con hoang từ bỏ dân tộc. Tuy mang thân xác Việt Nam, nhưng chúng đã bán linh 

hồn cho một thứ chủ nghĩa ngoại lai, vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc.  Hồ Chí 

Minh là điển hình của một đứa con hoang lìa bỏ cội nguồn. Tuy cái xác chết khô 

mặc quần tầu áo chệt còn nằm tại Ba Đình, nhưng cái hồn của Hồ Chí Minh đã 

không về với các đấng sinh thành là Ông Nguyễn Sinh Sắc và Bà Hoàng Thị Loan 

mà về với các cụ tổ cộng sản Các Mác và Lê Nin trên “thiên đường cộng sản” theo 

như ước nguyện ghi trong di chúc của y. 

         Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik thâm căn, một tên Việt gian, đầy tớ của 

ngoại bang – đã đi Liên Xô nhận lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông về đấu tố, 

thảm sát đồng bào trong cái gọi là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất để tiêu diệt hết 

các giai tầng xã hội, “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”. Đây là tội phản quốc. 

Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tôi không có tư tưởng gì cả; tôi chỉ là người áp dụng 

chủ nghĩa Mác Lê vào hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam và phương pháp của tôi là 

lạt mềm buộc chặt (tức khủng bố)”. Sau khi xâm chiếm được lãnh thổ VNCH bằng 

vũ lực một cách phi pháp trong tháng 4/1975, Lê Duẩn, Tổng Bí Thư của Băng 

Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã hãnh diện tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên 

Xô, đánh cho Trung Quốc và ta đã thành công dựng được lá cờ quốc tế vô sản 

trên toàn cõi Việt Nam”. 

         Những điều trình bày trên đây đã chứng mình rằng bè lũ VC không còn là 

người Việt Nam mà là một lũ phản quốc, là quân đánh thuê cho ngoại bang, là tội 

đồ của dân tộc. Ngày hôm nay, chủ nghĩa cộng sản đã bị lịch sử nhân loại vứt vào 

sọt rác, nhưng những tên phản quốc tại Ba Đình vẫn “kiên định” đi theo chủ nghĩa 

Mác Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông mà chúng gán ghép một cách gian manh là tư 

tưởng của Hồ Chí Minh. Điều này chứng tỏ rằng cái bản chất cộng sản phản quốc 
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trong con người của lũ Việt gian “ngu tín, ngu trung” ngoan cố này không thể thay 

đổi được; chúng chỉ có thể bị thay thế, bị thanh toán. 

         Trong thế trận quốc cộng còn đang giằng co hiện nay, có một hạng người “tối 

dạ” nhưng làm ra vẻ trí thức, thức thời… Họ châm biếm những người chống cộng là 

cực đoan là quá khích; họ hô hào xoá bỏ lằn ranh quốc cộng và hoà hợp hoà giải với 

Việt Cộng. Họ lộng ngôn rằng họ không cộng sản, không quốc gia; họ “chỉ vì dân 

tộc và đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết”. Những người này có biết rằng cái gọi là 

chính quyền ở Việt Nam hiện nay chỉ là một bọn mafia, một lũ ăn cướp, một bọn 

cộng phỉ. Chúng không cai trị đất nước bằng luật pháp mà chỉ đàn áp đồng bào bằng 

những công cụ khủng bố rất phản động là toà án, công an, cảnh sát, nhà tù, bọn đầu 

gấu và xã hội đen… do chúng tổ chức và nuôi dưỡng. Nếu còn một chút lương tri, 

những người này hãy từ bỏ chút lợi lộc bẩn thỉu do VC ban phát và trở về với dân 

tộc để thanh toán cái băng đảng khủng bố này. Những kẻ làm tay sai cho lũ Việt 

gian cộng sản – một bọn phản quốc – không có tư cách gì để nói đến chuyện quốc 

gia dân tộc. 

         Những ai hô hoán xoá bỏ lằn ranh quốc cộng phải học lại bài học lịch sử. Xoá 

bỏ lằn ranh quốc cộng là âm mưu của lũ bán nước VC và tay sai nhằm xoá bỏ chính 

nghĩa quốc gia, xoá bỏ sự hy sinh của hơn hai trăm ngàn chiến binh của QLVNCH 

và xoá bỏ tội ác lịch sử của Hồ chi Minh và băng đảng của y đối với oan hồn của ít 

nhất 5 triệu đồng bào đã chết thảm dưới bàn tay đẫm máu của chúng. Lằn ranh 

quốc cộng là lằn ranh mang tính lịch sử để phân định rõ ràng giữa chính nghĩa và 

phi nghĩa. Những kẻ đòi xoá bỏ lằn ranh quốc cộng là những tên đồng loã với 80 

năm tội ác của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

         Lịch sử nhân loại đã chỉ đích danh chủ nghĩa cộng sản là thủ phạm đã gây 

thảm hoạ cho nhân loại. Trong thế kỷ 20, đã có hơn 100 triệu người bị giết hại tại 

các quốc gia bị cộng sản thống trị. Riêng tại Việt Nam, Hồ Chí Minh và băng đảng 

của y đã sát hại ít nhất 5 triệu đồng bào.  Ngày hôm nay, những tên ác quỷ trong 

lịch sử nhân loại “History’s Greatest Monsters” đã được xếp thành ba loại như sau: 

1/ Những tên ác quỷ giết từ 20 triệu người trở lên có ba tên: Hitler, Stalin và Mao 

Tse Tung. 

2/ Những tên ác quỷ giết từ 1 triệu người trở lên có 15 tên trong đó có Hồ Chí 

Minh. 

3/ Những tên ác quỷ giết từ 10,000 người trở lên có 16 tên trong đó có Lê Duẩn. 

         Bổn phận của toàn dân Việt Nam là phải nhớ thật kỹ những tội ác giết đồng 

bào rất dã man của hai con quỷ đỏ Hồ Chí Minh và Lê Duẩn. Sau khi thanh toán 

xong băng đảng VC, phải xây một tượng đài để tưởng nhớ oan hồn của ít nhất 5 

triệu nạn nhân đã chết tức tưởi dưới bàn tay đẫm máu của chúng; phải tháo gỡ 

những di sản độc hại của chúng đã để lại trên đất nước; phải tận diệt tàn dư của chủ 

nghĩa cộng sản đến tận gốc. Những việc làm trên đây là để cho các thế hệ tương lai 

biết và tránh những vết xe đổ của lịch sử. Dân tộc Việt Nam không trả thù, nhưng 
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những tên tội phạm sẽ bị trừng phạt theo luật pháp như bọn đầu sỏ Khờ Me Đỏ 

đang bị toà án hình sự đặc biệt luận tội tại Nam Vang. Ngoài ra, theo luật nhân quả 

của Nhà Phật thì: “Dù nhà ngươi có bay lên trời cao, lặn xuống biển sâu, trốn trong 

rừng thẳm, nhà ngươi cũng không thoát được những quả báo do những cái ác mà 

chính nhà ngươi đã gây ra.” 

         Như đã trình bày ở trên, từ thời lập quốc, tổ tiên chúng ta đã có ý niệm về một 

Tổ Quốc Việt Nam và hình thành được Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân tộc. Suốt bốn 

ngàn năm qua, Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc đã phát huy những ưu thế, đã thăng 

hoa và đã un đúc được những anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô 

Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung 

Nguyễn Huệ, và gần đây, hậu duệ của những vị anh hùng kể trên là những Nguyễn 

Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc 

Cẩn…Những vị anh hùng trên đây đã được Tổ Quốc sinh ra đúng lúc, đúng thời để 

làm lịch sử. Do đó, dù đất nước còn đang bị thống trị bởi một đám Việt gian cộng 

sản, nhưng ôn lại lịch sử sẽ thấy không có gì phải bi quan cho tương lai của dân tộc. 

Đúng như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: “Đất nước có lúc thịnh lúc 

suy, nhưng anh hùng, hào kiệt thời nào cũng có”. 

         Trong suốt bốn ngàn năm qua, dòng lịch sử của dân tộc đã vận động liên tục 

theo triết lý âm dương của Phương Nam như đã trình bày ở trên. Một giả thuyết mới 

đây còn chứng minh rằng triết lý âm dương có nguồn gốc và xuất phát từ Việt Nam 

cổ đại của nền văn minh lúa nước. Sự vận động của triết lý âm dương là sự vận 

động theo những quy luật tự nhiên trong vũ trụ, một sự vận động liên tục tiếp nối 

nhau không ngừng theo quy luật biện chứng: cùng tắc biến và biến tắc thông.  Sau 

mỗi chu kỳ biện chứng, lịch sử dân tộc lại tiến lên một giai đoạn mới tốt đẹp hơn và 

lại tiếp tục một chu kỳ biện chứng mới … để đưa quốc gia – một thành quả của lịch 

sử – tiến tới một chính thể Dân Chủ Tự Do theo trào lưu của nhân loại văn minh 

ngày nay. Đó là cái đích mà dòng lịch sử dân tộc đang vận động để tiến tới và 

không một thế lực phản động nảo có thể chặn lại. 

         Trong suốt dòng lịch sử của dân tộc, không có thời kỳ nào mà đất nước bị 

băng hoại thê thảm như thời kỳ dưới sự thống trị hiện nay của băng đảng Việt gian 

cộng sản, một lũ đại gian tham. Tình trạng băng hoại không thể chặn đứng  đang 

diễn ra trong mọi lãnh vực văn hoá, đạo đức, xã hội, kinh tế, chính trị, y tế, giáo 

dục…Đặc biệt, vấn đề tham nhũng công khai và tuyệt đối đang là một tệ nạn phổ 

biến chưa từng có trong lịch sử. Cả nước đều biết bọn đầu sỏ VC và tay chân của 

chúng đã và đang  công khai chiếm đoạt hàng trăm tỷ US dollars  qua những vụ 

tham nhũng, hối lộ, ăn chặn tiền viện trợ, ăn cắp công quỹ; qua những vụ cướp đất 

canh tác và thổ cư của dân đem bán; qua những vụ bán rừng, bán biển, bán đất 

công, bán tài nguyên quốc gia cho Trung Cộng; qua những vụ xuất cảng nô lệ đi 

làm cu-li và làm điếm ở ngoại quốc….. Trong hoàn cảnh đất nước càng ngày càng 

bị băng hoại để đi đến chỗ phá sản như hiện nay thì sự tồn tại của chế độ cộng phỉ là 

một nghịch lý của lịch sử và chắc chắn chế độ phi nhân tính này sẽ bị lịch sử đào 

thải. 
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          Ngoài ra, quan sát thật kỹ sẽ thấy tại Việt Nam đã phát sinh những mâu 

thuẫn biện chứng (dialectical contradictions) giữa ý thức hệ độc tài cộng sản và ý 

thức hệ dân chủ tự do; giữa những kẻ thống trị bóc lột và người dân bị thống trị, bị 

bóc lột; giữa những công cụ khủng bố (toà án, công an, cảnh sát, nhà tù…) và người 

dân bị khủng bố… Xét về tính chất của mâu thuẫn thì những mâu thuẫn biện chứng 

kể trên là những mâu thuẫn đối kháng (antagonistic contradictions) giữa hai thế 

lực đối đầu không thể dung hoà và quyết tâm tiêu diệt nhau, một mất một còn:  một 

bên là băng đảng khủng bố cộng sản thống trị và bên kia là 85 triệu đồng bào bị 

thống trị, bị khủng bố. Những mâu thuẫn đối kháng này đã và đang phát triển rất 

gay gắt. Xung đột đổ máu đã nổ ra ngày 5/1/2012 khi phỉ quyền cộng sản công khai 

và trắng trợn đem một lực lượng vũ trang hơn 100 tên gồm công an, cảnh sát và bộ 

đội đến cướp đoạt khu đầm nuôi trồng thuỷ sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn 

tại xã Vĩnh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Hai bên đã nổ súng và 

máu đã đổ. Cuộc chạm súng quyết liệt trong 4 tiếng đồng hồ đã gây cho 6 tên cảnh 

sát và bộ đội bị trọng thương. Dư luận đồng bào trong và ngoài nước đều nhất loạt 

ủng hộ gia đình ông Vươn. Không ai muốn những mâu thuẫn đối kháng trên đây 

được giải quyết bằng những giải pháp đẫm máu. Tuy nhiên, lịch sử đã chỉ ra rằng 

trong nhiều trường hợp chỉ có máu mới đẩy được bánh xe lịch sử tiến tới. Đây là 

trường hợp đã xẩy ra trong Mùa Xuân Ả Rập hồi đầu năm 2011 tại các nước Trung 

Đông và Bắc Phi và còn đang diễn ra tại Syria. Chắc chắn – theo quy luật biện 

chứng – chế độ độc tài Syria sẽ bị đào thải, và Tổng Thống Bashir Al-Assad – bằng 

cách này hay cách khác –  phải ra đi. 

        Băng đảng VC đang ra sức chặn đứng xu thế phát triển rất gay gắt của những 

mâu thuẫn đối kháng nói trên bằng những công cụ khủng bố như toà án, công an, 

cảnh sát, nhà tù, dân phòng, xã hội đen, đầu gấu, côn đồ…, nhưng chúng không thể 

làm được vì một lẽ giản dị là chúng không thể chặn đứng hay thay đổi được dòng 

lịch sử đang tiến tới theo quy luật biện chứng; vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Không 

ai có thể biết được những mâu thuẫn đối kháng hiện nay sẽ tồn tại bao lâu trước khi 

phát triển đến chỗ tột cùng để biến. Tuy nhiên, cuộc sống hiện nay đang vận động 

rất nhanh đến độ chóng mặt; một ngày trong thời đại của internet và iPhone hôm 

nay có thể bằng một năm, hai năm… của thế kỷ trước. Do đó, chúng ta có lý để tin 

rằng chu kỳ biện chứng hiện nay đang thu ngắn lại về thời gian để  chuyển sang một 

chu kỳ biện chứng mới và nhanh chóng đưa đất nước tiến tới Dân Chủ và Tự Do. 

        Những mâu thuẫn biện chứng đối kháng nói trên không những không giảm 

cường độ mà còn đang phát triển rất gay gắt từng ngày. Mới đây nhất là vụ tự thiêu 

chống chế độ khủng bố Việt Cộng của Bà Đặng Thị Kim Liêng, 64 tuổi, ngày 

30/7/2012 trước trụ sở của phỉ quyền tỉnh Bạc Liêu. Bà Liêng là thân mẫu của nhà 

đấu tranh dân chủ nổi tiếng Tạ Phong Tần đang bị lũ mafia VC giam cầm phi pháp 

để trả thù. Cuộc tự thiêu của Bà Liêng đã gây chấn động lương tâm cả nước và thế 

giới.  Ngay lập tức, Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và nhiều tổ chức nhân quyền 

trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những vi phạm nhân quyền của băng đảng 

VC. Tám mươi lăm triệu đồng bào trong nước đang đẩy mạnh bánh xe lịch sử tiến 

tới để nghiền nát chế độ mafia VC và vứt cái thây ma này vào hố rác của lịch sử mà 
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chúng đã tự đào sẵn. Ba triệu đồng bào hải ngoại có bổn phận phải yểm trợ tinh 

thần và vật chất cho đồng bào trong nước. 

         Cái đích mà dòng lịch sử của dân tộc đang vận động để tiến tới là Dân Chủ và 

Tự Do. Đây chính là cái đích mà Việt Nam Cộng Hoà đã đạt tới cách đây 56 năm. 

Đó là hai nền Đệ I và Đệ II Cộng Hoà cùng với nền dân chủ phóng khoáng theo 

kiểu Tây Phương (Western liberal democracy). Đây cũng chính là cái đích mà lịch 

sử nhân loại đang tiến tới như nhận định của Tiến Sĩ Francis Fukuyama trong bài 

tiểu luận nổi tiếng có tựa đề “The End of History” được viết năm 1989 khi Bức 

Tường Bá Linh sụp đổ. Cùng với thời gian, Việt Nam Cộng Hoà đã có một chỗ 

đứng với tư cách là chính thể Cộng Hoà Dân Chủ đầu tiên trong dòng lịch sử dân 

tộc. 

         Theo quy luật liên tục của lịch sử thì chính thể Dân Chủ Tự Do mà chúng ta sẽ 

thiết lập trong tương lai chính là sự tiếp nối của hai nền Cộng Hoà trước đây, và 

chính danh của thể chế chính trị tiếp nối này là Đệ Tam Cộng Hoà. Nền Đệ Tam 

Cộng Hoà sẽ tiếp tục phát huy những giá trị của Dân Chủ và Tự Do mà  Việt Nam 

Cộng Hoà đã tiên phong mở đường ngày 26/10/1956 tương tự  như hai cuộc cách 

mạng dân chủ năm 1776 của Hoa kỳ và năm 1789 cùa Pháp. Đây là Thiên Mệnh 

của lịch sử và cũng là Ý Dân. 

         Và như đã trình bày ở trên, không có lý do gì phải bi quan cho tương lai của 

dân tộc.  Tổ tiên chúng ta đã nói: Ngày mai trời lại sáng. Chủ nghĩa cộng sản – một 

đại hoạ của loài người – đã bị lịch sử nhân loại vứt vào sọt rác. Lịch sử dân tộc cũng 

sẽ đưa Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam – một đại hoạ 80 năm của dân tộc – và lá cờ 

máu của chúng đi theo chủ nghĩa cộng sản vào thùng rác và đậy kín nắp lại. Ngày 

đó đang đến, và chỉ khi đó, dân tộc chúng ta mới có thể tự cường, tự chủ và có sức 

mạnh đoàn kết để đánh bại tham vọng bành trướng ngàn đời của bọn hung đồ 

phương bắc như tổ tiên chúng ta đã từng đánh bại chúng một cách thần kỳ trong 

suốt dòng lịch sử. 

         Và xin nhắc lại:  Dòng lịch sử của dân tộc chúng ta là một tiến trình của ý thức 

về dân chủ và tự do. (Lấy ý từ câu “L’histoire mondiale est le progrès dans la 

conscience de la liberté” của Hegel). 

Đỗ Ngọc Uyển 

Tháng 8 năm 2012 

Morgan Hill, California 

————————————————————————————————— 
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Dương bắt nguồn từ Việt Nam? 

*www.presidentialrhetoric.com/speeches/06.12.07.html   – George W Bush, 

Remarks at The Dedication of Victims of Communism 

*www.filibustercartoons.com/monstres.htm     – History’s Greatest Monsters 

*hoa-hao.com/kktd/chinh_tri/hegel.html        – Hegel và tư tưởng quốc gia cực đoan 

(Trích từ Triết Lý Quốc Trị Phương Tây của Dương Thành Lợi) 
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