CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ, KHI BIẾT ĐÃ BỊ LỪA ?
Việt Nhân

I.-Vào Bài
Nhân đọc bài “ Tất cả chúng ta đã bị lừa “ của Ông Nguyễn Anh Tuấn ( 1 ) , chúng
ta thấy rõ đây là nguyên nhân quan trọng về cái chết bức tử của VNCH, kéo theo sự
phá sản của Việt Nam. Quốc nạn của sự Lừa Bịp này đã đày ải toàn dân Việt Nam
vào cái Hỏa ngục trần gian do đảng CSVN tạo ra. Bài này giúp chúng ta nhận rõ ra
những “ bộ mặt lừa đảo “ và những “ bộ mặt bị lừa ” trên Thế giới cũng như trong
nước. Nhiều người chúng ta thường oán trách Hoa Kỳ một cách không chính xác,
chính phong trào Phản chiến trong chế độ Dân chủ mới khóa được tay ngành Lập
pháp và Hành pháp Hoa Kỳ, gây nên nông nỗi cho Việt Nam. Khi nhận thức được tất
cả đều là nạn nhân, chúng ta có thể giúp nhau tìm ra sinh lộ để thoát ra khỏi vòng
vây của bàn cờ thế giới, chứ không thể ngồi mà lý với lẽ để hơn thua, dành phải trái
mà nguyền rủa nhau, nếu không bừng tỉnh thì chúng vẫn triền miên sống trong mê lộ.
II.-Những bộ mặt lừa đảo Quốc tế
Đó là Lenine, Staline. . . , đảng CS của Liên Xô, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình . .
, đảng CS của Trung quốc .
Thực sự đây là đảng Ăn cướp Quốc tế, họ dựa vào
Chủ thuyết sai lầm của Mác, đã đưa mồi nhử Giải phóng giai cấp và Hạnh phúc trần
gian để đưa Công Nông Vào bẩy, họ khoác “ Mặt nạ Công ( Liên Xô ) Nông ( Tàu
Cộng ) “ để lừa đảo đa số dân nghèo đói và ngu dốt a theo để đàn áp thiểu số nhà
Giàu và Trí thức mà ăn cướp. CS bằng vào việc Đế quốc Thực dân, Địa chủ áp bức
và bóc lột người nghèo mà dăng bẩy để bịp. CS kêu gào những “ Nô lệ ở thế gian “
vùng lên, đoàn kết lại bẻ gảy xiềng xích mà chiếm thế giới để xây dựng Thiên đàng
Trần gian. Muốn có trần gian thì phải vùng lên lấy số động đàn áp mà ăn cướp.
Muốn “ ăn cướp toàn diện “ thì phải nhân danh những thứ cực tốt đẹp để Bịp mà Lừa
số đông cùng tham gia, dùng số đông làm áp lực mà khống chế. Muốn đạt mục đích
cướp Của thì phải giết Người, muốn giết Người thì phải vu cho có Tội, khi bị kết Tội
bất công với Nhân dân thì phải trả hết Tài sản cho Nhân dân, cuối cùng đảng CS
quản lý tài sản giùm Nhân dân, nhờ đó mà đảng CS giàu và mạnh, còn Nhân dân thì
CSVN phải cứ để cho triến miên đói khổ và ngu dốt để làm công cụ cho đảng. Thế là
Thiên đàng trần gian trở nên mù mịt! Muốn duy trì việc ăn cướp lâu dài thì phải lừa
bằng cách đem mục 4 ghi vào Hiến pháp để lên ngôi độc Quyền, độc Đảng, độc Trị
hầu giữ Ngôi và quyền Lợi cho Đảng!
Đó là tiến trình “ Ván Bài Lừa “ của đảng CS khắp nơi.
III.- Những kẻ bị lừa cấp Thế giới.
Trước tiên là những người trong các đảng CS khắp thế giới, họ say mê theo cái ảo
tưởng Hạnh phúc trần gian, do sự thúc đẩy của cuồng vọng Tham, Sân, Si, họ dấn
thân vào các cuộc chiến tranh sắt máu ngụy tạo, họ chà đạp lên công lý, dùng bạo lực
giết người Và cuớp Của tập thể . CS đã giết hàng trăm triệu Người đa phần là vô tội,
chỉ vì họ giàu và có học. Ta không thể phủ nhận hai cái họa lớn của Âu châu cần phải
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phế bỏ: Đó là Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân . Nhưng CS là những người đui mù
về con Người cũng như chẳng biết gì về Công bằng xã hội, nên cuộc cách mạng sắt
máu của họ trở thành cái tai họa kế tiếp to lớn và khủng khiếp hơn!
Những người bị lừa vào bẩy hàng đầu là:
1.- Các triết gia Hiện sinh ở Pháp
Các vị triết gia Hiện sinh nổi tiếng tại Pháp như Jean Paul Satre, Simone De
Beauvoir, Albert Camus, Roger Vadim, Simoine Signoret. . cùng Jane Fonda người
Mỹ ở Pháp có chồng Roger Vadim.
2.- Nhóm phản chiến ở Hoa Kỳ
Các vị: Tokeley, Kamichael, Dagmar Wilson, Renni Davis, Noam Chomsky, Edbridge
Cleve, Davis Ifshin và Peter Seaga và những sinh viên các trường Đại học thời đó ở
Hoa Kỳ.
3.- Nhóm Phản chiến trong đảng Dân chủ Hoa kỳ
Các vị: Robert Car, George Meany, Abza, Humbert Humphrey. Edward Kennedy,
Toby Moffet. . ( Theo tài liệu của ông Nguyễn Anh Tuấn : I, II, và III )
IV.-Chủ trương của phái Hiện sinh
“ Hiện sinh cũng có tên là Hiện tồn ( existence ) chuyên chú vào biến động để chống
lại triết Cổ điển mà Neitzsche đã gọi rất đúng là “Nền Văn hoá căm thù với biến
động “. Chính cái triết học im lìm đó đã tôn con người Âu Tây cho mãi đến thế kỷ
thứ 19 thì đột nhiên Âu Châu giật nẩy mình cái thót, nhận ra sự bất động đó, mới hối
hả dấn thân vào chuyển động, động đậy. Đứng về mặt thời gian, người ta cho trào
lưu Hiện sinh có công khám phá thời gian vì thời gian vốn là cái gì biến động. Xét về
thái độ sống thì là
có một cuộc sổ lồng, một sự báo tử của con người thực tại bấy lâu bị triết lý bắt nạt.
Họ mới lồng lên chửi bới thậm tệ bọn khắc nghị, con đẻ của triết lý im lìm.
Sartre gọi những người khắc nghị đó là “ Đồ dơ dáy “, những salauds này trở
thành tấm bia ngon lành cho trăm loạt liên thanh phỉ nhổ, vạch trần ra những
cái thối tha được che đậy sau những lớp vỏ trang nghiêm kênh kiệu kia. Và thế
là lối sống vui nhộn thai nghén tự thời lãng mạn lớn dần và trở nên thác loạn với
triết học Duy sinh, tưng bừng đả phá mọi định chế, diệu cợt mọi thói tục, châm
biếm mọi thái độ sống có thống kỷ kiên tâm. Họ cố tiêu diệt cho đến toàn triệt
nền móng triết học cổ điển và tuyên dương triết học quan điểm với Luân lý hoàn
cảnh. Mỗi người có quan điểm của mình, cái đó phải cho anh, mà không phải
cho tôi.
Con người là một thực thể đang sống ở trần gian trong những hoàn cảnh
nhất định Ở Đây và Bây Giờ ( Hic et Nunc ) gấn với triết lý Đây Bây của quan niệm
Hoà Thời. Nhưng đó chỉ giống bên ngoài vì Hiện sinh đoạn tuyệt Dĩ vãng, tức là
các giá trị cũ, đã làm xong rồi. Hiện sinh gọi những thứ đó là ngoại lai tạo tác, là
những gông cùm đối với Chủ thể tính ( subjectivité ) , nên cần phải đập tan để vun
tưới tài bồi cho Chủ thể tính, cho Chủ quan tính. Cần phải làm sao cho con người có ý
thức và đảm nhận lấy trách nhiệm của mình: Tính mệnh con người nằm trong tay
con người vậy. . .
Đại để đó là chủ trương của nhóm Duy sinh và ta có thể nói ngay là họ có lý, nên
không lạ chí nó đã lôi kéo được một số lớn thanh niên chạy theo, nhất là khi sau
hai cuộc thế chiến càng phơi bày những rạn nứt của giá trị cũ. Cái phiền là Duy
sinh duy lý hết sức nghĩa là không còn chút sinh lực nào khác nữa để nhìn rộng
hơn bên ngoài tầm lý trí, nên cái sinh của họ chưa thoát vòng sinh lý. Họ muốn
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sống không có suy nghĩ, đã có bản năng cầm trịch. Không cần bậc thang giá trị
nào hết, chỉ cần biết có lúc này bây giờ ( le culte du moment ). Đời sống của họ là
cộng lại sự tâp hợp các lúc khác nhau lại, không cần liên hệ nào hết, họ luôn luôn
là tài tử trong đời sống được coi là như cuộc chơi : “ sống trên đời chơi nhiều là
lợi đấy “.Đời có nghĩa lý chi đâu, mà phải trang trọng . . . “
( Chữ Thời . Kim Định. Cơ cấu Thời gian với Thái độ sống )
V.- Đồng Thanh tương ứng đồng Khí tương cầu
Đây là chỗ gặp nhau giữa những vị Hiên sinh và người Cộng sản: Những người Hiện
sinh chủ trương phá cho tan nền “Nền Văn hoá căm thù với biến động “. do nền
triết lý im lìm, bất biến động cổ điển, cho rằng nó lấy giá trị cũ kiềm chế, kìm hãm sự
sống con người, và họ cố tháo cụi số lồng ra khỏi những câu thúc do luân lý thanh
nghị ràng buộc, để sống một cách tự do thoải mái, họ nguyền rủa và cố diệt cho hết
nền triết học cổ điển. Họ là những người có dư cơm áo, có đủ mọi thứ tư do, nhưng
còn cần một cuộc sống như chơi, vì cảm thấy cuộc đời là nôn mửa. Có vị giáo sư Văn
khoa ở Huế đã ví von tư tưởng hiện sinh với sinh viên : “Đứng trên võng đài cuộc
đời, nhìn thân phận con người bi đát, cuộc đời nôn mửa. .!” .
Còn những người Quốc tế CS thì hô hào những nô lệ ở thế gian hãy đoàn kết lại, đập
tan cho hết những xích xiềng của chế độ Tư bản, để giải phóng những người bị áp
bức và bị bóc lột, hầu xây dựng một xã hội mới, không có người bóc lột người, nên
phải “ phá cho tan tành hết mọi thứ để xây dựng lại một xã hội mới tinh “ trong đó “
mỗi người được làm việc theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu” . Đó là hình ảnh
Thiên đường trần gian qua những khẩu hiệu rổng, thật kêu và hấp dẫn! Đó là bùa
Lú làm mê say vô số người, vì họ chẳng biết con Người là gì và nền tảng của Xã hội
ra sao!
Với ý tưởng cuộc đời là nôn mửa như thế, nên khi Tuyên ngôn quốc tế CS ra đời,
không nói đến Công nhân một số nước Âu Tây, mà các vị Hiện sinh Pháp và Hoa Kỳ
cổ động sinh viên nhiệt liệt hưởng ứng, họ gặp nhau ở nơi bản năng Tham, Sân , Si,
nguồn gốc của Hận thù: một bên thì “ ngồi suy gẫm căm Thù “ nền triết học cổ điển,
bên kia thì “ ra tay trả Thù “ xã hội Tư bản, kết án là tạo ra bất công xã hội, cho là
con đẻ của chế độ Nô lệ và Đế quốc thực dân. Đây là chứng cớ hùng hồn giúp CS
đem bùa Lừa Bịp ra nhử thế giới, nên đã che lấp nguồn gốc của CS cũng là con đẻ
của Đế quốc Thực dân!
Do đó mà có Phong trào Phản chiến ủng hộ QTCS để đánh lại “ Tư bản mới “, mà
đầu đàn là Hoa Kỳ, phong trào do các vị triết học Hiện sinh chủ xướng, được thần
tượng “ Du hí “ Jane Fonda hoạt náo!
Đáng lẽ họ phải chống Quốc tế CS và CSVN là thành phần gây chiến, vì ngây thơ nên
họ bị lừa, lại đi chống quân đội và chính quyền Hoa Kỳ, cũng như quân đội và chế độ
VNCH, là chế độ non trẻ là lực lượng có khả năng chống Cộng để bảo vệ quyền Tư
hữu và Tự do cho dân lành.
Mấu chốt vấn đề là ở chỗ này: Các vị Hiện sinh đã có đủ mọi nhu cầu cuộc sống rồi,
họ cần thoát ra khỏi câu thúc các giá trị cũ, để được vui chơi thoả thích, họ chỉ bức
xúc về ảo tưởng cuộc đời trong tâm trí họ, trong khi đó các Tôn giáo thì chuyên lo
chuyện đời sau, còn Tư bản thì lo đi kiếm lời, để khỏang trống trần gian không mấy
tốt đẹp cho CS mặc sức thao túng, dân chúng nhiều nơi trên thế giới bị Thực dân áp
bức bóc lột, đang khát khao cơm no áo ấm và tự do, CS nhấn vào tử điểm của hai
cuộc thế chiến và chế độ Đế quốc thực dân, họ đã du dỗ đa số dân nghèo vùng lên
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không mấy khó khăn, gây ra cơn Hồng thuỷ thế lỷ 20 tràn lan khắp thế giới! Đây là
cuộc chiến tranh ảo tưởng về hạnh phúc trần gian, được nung nấu bằng Hận thù gán
ghép để thực hiện việc ăn cướp và phá hoại thế giới! Việc đó ngày nay đã rõ như ban
ngày.
Thế mà vần đề này cha ông chúng ta đã biết sai trái từ lâu, đó là: “ Khảng khái
tòng vương dị, thung dung tựu Nghĩa nan của Thế giới: Hăng hái vác gươm giáo
theo Xít – Mao - Hồ để giết Người mà và cướp Của thì dễ như việc “đốt Lông “, còn
mọi người cứ thong dong sống theo “ Nhân đạo “, mà thể hiện “ Nghĩa làm người “
tức là sống công bằng với nhau trong không khí hòa bình thì khó như việc “ Lên Trời
“, nói gọn lại là “ sự sống Bất công đã và đang xé nát con Người và Xã hội “ !
Nan đề của Thế giới chỉ là “ Nạn bất Công do con người bất Nhân gây ra “, không
hiểu rõ vấn đề “ công bằng tương đối trong xã hội “ thì không thể giải quyết nổi
vấn đề bất công xã hội! Hành động Giết và cướp Của bằng Bạo lực chỉ làm cho
con Người man rợ hơn và xã hội bất công xã hội tăng lên gấp bội!
VI.- Những kẻ bị lừa trong Quốc gia tại Việt Nam
Ông Hồ Chí Minh căm giận chế độ Vua quan đã cách chức thân phụ Ông vì chuyện
ngộ sát, khi qua Pháp Ông xin làm tôi tớ cho Đế Quốc Pháp cũng không xong, lại
được cụ Phan bội Châu khuyến cáo đừng theo CS, vì chút lòng tự cao tự đại, nên đem
lòng Hận thù Quốc gia và Tư bản mà ông rắp tâm theo Quốc Tế CS, do đó mà khi đọc
chủ nghĩa Mác, ông Hồ đã réo lên như người tín đồ tôn giáo ngộ Đạo. Chính ông
Hồ Chí Minh và những người CSVN thần tượng hoá Hồ Chí Minh thành một nhà
thâm Nho, một cha già Dân tộc, một Bác kính yêu của Nhi đồng, Bác không lập gia
đình, hy sinh cả cuộc đời để cứu Dân độ Nước! Qua gần 70 năm, nay mới lộ ra ông
Hồ Chí Minh chỉ là một ông già gom hết mọi thứ dỏm, một “ tội đồ độc nhất vô nhị
của dân tộc “ , chính vì Lòng Hận thù do Tham, Sân, Si nung nấu mà Hồ Chí Minh
đã bị Uất khí đẩy ông ta vào vòng Tà đạo đại gian đại ác!
Còn những người theo CSVN đa số thuộc thành phần con nhà địa chủ, Phú nông và
thành phần trí thức, họ căm thù đế quốc Pháp, họ có lòng thiết tha yêu nước, nên
hăng hái giúp CSVN thành công, nhưng không ngờ họ đã bị lừa, đem nhiệt tình yêu
nước của họ vào con đường Hận thù Giai cấp mà giết để cướp, thì quả là “ Yêu
nhau như thế, còn hơn ngàn lần phụ nhau “.
Sau trận chiến Điện Biên phủ và Cải cách ruộng đất, thành phần con cái địa chủ phú
nông và trí thức có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thấy cuộc cách mạng
chuyên chính vô sản theo Mao Trạch Động là “ cuộc cách mạng triệt để “ quá sắt
máu, tàn bạo, nên họ mới lập ra phong trào Nhân Văn Đất Mới, dùng văn chương
chống lại “ con người không Tim” của CS, qua bài viết “ con Người khổng lồ “ của
Trần Duy. Họ chống chế độ cũ, nên đã đi theo CS Tàu thì thấy quá bất Nhân, mà
trở về chế độ phong kiến thì không thể, nên ưa làm cách mạng theo lối Nam Tư là lối
CS quốc gia. Trong giai đoạn đầu của cách mạng này, những con cái thành phần
giàu có và trí thức nếu tích cực tham gia cách mạng thì đều được tính công mà ưu đãi
phần nào, nhưng Trung cộng lại kết án đó là “ cách mạng cải lương “, vì cho rằng
giai cấp điạ chủ bao giờ cũng bám chặt vào tài sản, nên cần phải trừ tận căn . Tiếp
đó CSVN theo Tàu sửa sai bằng phong trào : “ Trăm hoa đua nở “, để cho thành
phần chống đối lộ diện hết, rồi quét một mẻ cho đi tù hế ráo, nên hết chống đối. Họ
thật sự là Tinh hoa của Dân tộc, chỉ vì bị lừa bịp, nên tiêu cả cuộc đời!
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Sau khi cướp được chính quyền, CSVN tước hết quyển Tư hữu và quyền Tư do của
toàn dân, không còn biết làm gì nữa, nên mới mắc vào bẩy của kẻ thù truyền kiếp
Trung Cộng để giữ Ngôi và bảo Mạng. Nay nhiều đảng viên thuộc phái “ trâu cột
thân Nga” hay thành phần còn chút lương tâm đã nhận ra sự thật, đã tỉnh ngô,
nhưng chưa dám trả thẻ đảng, vì thương gia đình vợ con bị cùng bách hại, kiểu “ tru
di tam tộc “ xưa, nên chưa dám lộ diện, còn chờ thời cơ thuận tiện, còn một số thuộc
thành phần thất sủng “ trâu cột “ đã kịch liệt đả kích thành phần “ Trâu Cày thân
Tàu “!
Mới đây có một nhóm trí thức ở Bắc Cali đã mời ông Bùi Tín, một nhân vật phản tỉnh,
thuyết trình về 3 đề tài:
1.-Hiện tình đất nước
2.- Giải thể Cộng Sản
3.- và Dân Chủ Hóa Việt Nam
Trên bàn chủ tọa đoàn của một cuộc hội thảo nọ có hai Phe nhưng khác Phái, họ cãi
nhau kịch liệt về sự phản tỉnh của ông Bùi Tín, một bên thì tin là ông Tín Phản tỉnh
thật, còn bên kia thì không, vì cho rằng ông Tín không dám động đến Ông Hồ, Ông
Tín còn mê các khẩu hiệu kêu như thùng rổng của CS, ông chưa hiểu Ông Hồ và đảng
CSVN là nguyên nhân cho mọi Quốc nạn và Quốc nhục. Phe tin cho rằng Ông Bùi
Tín có khả năng lôi kéo những người CS chống CS, cũng như chỉ đường cho việc xây
dựng nền Dân chủ cho đất nước! Phải chăng trước đây Ông Bùi Tín theo Độc tài đã
chỉ đường cho quân Giải phóng đánh chiếm miền Nam, nay ông Bùi Tín phản tỉnh lại
được mời đến bày đường chỉ lối cho người tỵ nạn xây dựng chế độ Dân chủ! ?
Thiết nghĩ có hai vấn đề cần được làm sáng tỏ:
1.- Thân phụ của Ông Bùi Tín là Ông Bùi Bằng Đoàn làm quan đến chức Bộ
Hình trong chế độ cũ mà CS kết tội là Phong kiến, Ông Đoàn đậu Cử nhân Hán học,
lại học trường Hậu bổ làm thông ngôn cho Pháp, ông cũng làm mật thám cho Pháp,
nhờ sự thông dịch nhục mạ trong vụ xử án Cụ Phan Bội Châu mà ông được thăng
quan tiến chức rất nhanh. Quan toà Pháp hỏi Cụ Phan: “ Comment vous t’ appelez
vous? “ , Ông Đoàn dịch là: “ Mày tên gì khai ra? “ . Cụ Phan trả lời” Tên tao cả
nước ai mà chẳng biết cần gì phải khai! “
Ông Đoàn là đối tượng đầu tiên của CM vô sản năm 1945, thế mà vẫn được yên và
sau đó ông được làm Phó Chủ tịch Quốc hội, qua việc làm thơ xướng họa với ông Hồ.
Còn Ông Bùi Tín làm Trung đội trưởng đem du kích đi giết ông Võ Bào, thân phụ
của Ông Võ Tử Dản ( Ông Tín chối việc này ) trong ngày đầu của CM. Ông Tín đã
sung vào Quân đội nhân dân, mang đến lon Đại Tá, giữ chức phó Ban Biên Tập tờ
báo Nhân Dân, Cơ quan ngôn luận của đảng CSVN. Vào ngày 30 tháng 04 năm
1975, phóng viên Đại Tá Bùi Tín đi theo đoàn quân giải phóng, có chiếc xe tăng của
Bắc Việt đã tông cổng dinh Độc lập và treo ngược cờ Mặt trận giải phóng!
2.- Có người tin rằng hai Cha con Ông Bùi Tín nhờ sự bao che của Ông Hồ
không những thoát được sự khủng bố đầu tiên của Cách mạng CS, mà còn được
trọng dụng. Trong ngày đầu CM những thành phần hào lý, hàng xã, hàng tổng bị quy
kết là cường hào ác bá, được mang ra bắn ngay mà không xét xử, thế mà Ông Đoàn
không những được yên thân và còn được trọng dụng, do đó mà khi đã đào thoát mà
Ông Tín không bao giờ đả động tới ông Hồ, có lẽ Ông còn cho Ông Hồ và đảng
CSVN theo đường hướng XHCN Liên Xô của ông Hồ là đúng. Sỡ dĩ ông chống
Cộng là vì Ông thuộc nhóm thân Nga, bị thành phần thân Tàu cho ra rìa, vị Tướng
được kênh lên làm người hùng Điện Biên phủ Võ Nguyên Giáp còn bị thất sủng, được
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đẩy đi coi “ Xưởng Đẻ “ nữa là !, Cảm thấy mình đã đóng góp lớn cho CM, mà bị
nhóm “ Trâu cột “ thân Tàu cho ra rìa, nên Ông chỉ chống nhóm CS thân Tàu mà
thôi?
Để phân biệt thực hư chúng ta cần có những sự kiện đáng chinh phục nữa từ ông Tín.
Nếu Ông Tín thực sự phản tỉnh để trở về với Dân tộc thì ông phải công khai xin lỗi
đồng bào và hứa sẽ tìm cách đi vào Chính nghĩa Quốc gia, làm một số việc thích hợp
để đái tội lập công, việc dùng hai chữ “ xin lỗi “đâu cân xứng được với “ oan khiên
“ mà ông có góp công khiến nhân dân VN đà gánh chịu hàng thập niên. Khi nào
nhận rõ được tội ác của chủ nghĩa CS và có hành động chống chủ nghĩa CS thực sự
thì chúng ta mới tin, chúng ta sẽ hân hoan đón ông về góp công cùng cứu nguy Dân
tộc.
Có một điều mà chúng ta phải khẳng định với nhau : “Đảng CS nào cũng giết Người
và cướp của, đều gây tai hoa cho con Người và Đất nước, không còn lý lẽ nào có thể
biện minh được nữa, chúng ta cần làm rõ điều này: Chúng ta nhất quyết loại trừ “
Tư tưởng Bất Nhân Tham tàn “ và “ Hành động Bất công Cường bạo “ của CS,
loại trừ Tổ chức đảng CSVN là đảng ăn cướp ra khỏi Dân tộc, nhưng chúng ta
không nuôi ý tưởng tiêu diệt những người CS, vì họ cũng là Đồng bào, là nạn nhân
bị lừa như bao người bị lừa trên thế giới mà xa rời Dân tộc, nếu họ thật tâm phản
tỉnh, biết bỏ con đường gian tà, quay về với Đạo lý chung của Dân tộc mà lập công
cứu nước, tất sẽ đuợc đón nhận một cách hoan hỉ, chúng ta đang cần sự tiếp tay của
thành phần này, đấy là vấn đề rất khó khăn và tế nhị, có thành Tâm thiện Ý, hai bên
mới vượt qua thành kiến “ nghi kỵ thâm căn cố đế “ với nhau được. Sống trong Chính
nghĩa Quốc gia chúng ta không thể báo thù nhỏ nhen, để làm di hại chung cho đất
nước, vì làm như thế là trái với Chính Nghĩa Quốc gia, nếu chúng ta cứ tiếp tục theo
con đùng nhỏ nhen đó thì càng làm cho Dân tộc chúng ta lún sâu vào tai họa to lớn
hơn.
Sau đây là những lý do để không ai có thể biện minh cho Chế độ CSVN được:
Khi đã thần thánh hoá Hồ Chí Minh - con người trùng đồng - , CSVN đưa 3 thần
tượng Xít – Mao - Hồ để lừa nhân dân qua các khẩu hiệu Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc , rồi dùng mọi thứ Nhân danh như : Nào là Giải phóng Dân tộc, nào là Công
Nông được giải phóng thì ưu việt mọi đàng, nào là Cách mạng triệt để, nào là Dân
tộc, nào là Nhân dân, nào là Nhân đạo, nào là Công bằng xã hội, nào đảng CSVN
lãnh đạo tài tình, nào là Đỉnh cao trí tuệ, nào là Lương tâm của nhân loại, nào là Đổi
mới với khẩu hiệu “ Công bằng, Văn minh, Tiến bộ . . . không có danh từ hoa mỹ nào
trong tiếng Việt, mà CSVN không dùng làm khẩu hiệu, đến nay ông Bùi Tín còn mê,
nên trong buổi nói chuyện trên San José vừa qua ông còn ca tụng những khẩu hiệu
thùng rổng ấy!. Các khẩu hiệu trong các Nhân danh nghe rất bùi tai, nhưng khốn
nỗi những Nhân danh đó chỉ là “ những đầu heo để Lừa và bán thịt chó để Bịp “.
Chiến lược của CSVN là đem Độc lập, Tự do, Hạnh phúc nơi Thiên đường Trần
gian ra làm mồi nhử để Lừa những người nhẹ dạ và kém hiểu biết.
Chiến thuật của CSVN là đem toàn Nhân danh ra mà Bịp, bằng cách “ Làm “ mọi
sư đều ngược 180 độ với “ Nhân danh “ !
Nhân danh Độc lập để cuối cùng làm nô lệ cho Tàu, và nay đang tính kế “đi
dây “ hòng đổi Chủ?
Nhân danh Tự do để tròng cổ Dân vào còng nô lệ.
Nhân danh Hạnh phúc để giam đồng bào triền miên trong đói nghèo và ngu
dốt và đời sống buông thả vô luân.
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Nhân danh Dân tộc để phá nát thượng tằng kiến trúc như Văn hoá và Thuần
phong mỹ tục ngàn đời của Dân tộc, và Hạ tằng cơ sở như cơ chế xã thôn, làng xóm
và gia đình. . .
Nhân danh Nhân dân để tước đoạt Nhân quyền và đàn áp Dân quyền
Nhân danh Văn hoá truyền thống để tiêu diệt Văn hoá cho là lạc hậu và đồi
trụy, mà thay thế vào Văn hoá Lừa Bịp để đàn áp, để hãm hại, Giết và Cướp, nay đa
số cứ manh mối dậm đạp lên nhau mà dành dật, mà ăn nhậu suốt ngày đêm và dâm
loạn khắp nẻo.
Nhân danh Nhân đạo để giết thành phần giàu có và thành phần yêu nước
được vu cho là phản động.
Nhân danh Công bằng Xã hội để cướp Của Nổi và Chìm của nhà giàu cũng
như người nghèo!
Nhân danh Đổi mới với khẩu hiệu ” Công bằng, Văn minh, Tiến bộ, để rước
tư bản ngoại quốc vào làm ăn mà Tham nhũng, ăn chặn tiền lương công nhân, cũng
như bán công nhân, cũng như các “ em bé bán dâm “ ra ngoại quốc mà thu tiền.. .
Nhân danh Quy hoạch độ thị để cướp đoạt nhà dất của nông dân, nhất là
thành phần đã giúp đỡ và nuôi dưỡng đảng viên CS lúc còn hoạt động bí mật.
Nhân danh Giai cấp để giải phóng giai cấp, nhưng thực tế sau khi Giết và
cướp thành phần nhà giàu, đến thời Đổi mới lại lần lượt bóc lột thành phần nghèo
Công Nông, họ đã bị lừa làm trụ cột để đưa đảng CSVN lên ngôi độc Quyền độc Trị.
Nhân danh lớn lao nhất là giải phóng Dân tộc, CSVN đã ngụy tạo ra hai cuộc
chiến chống Pháp và Mỹ Ngụy, nhất là cuộc chiến “ Sinh Bắc Tử Nam “ để diệt sinh
lực của Dân tộc,cùng phá nát Thượng và Hạ tằng kiến trúc và cơ sở, không để giải
phóng mà để nô lệ hoá toàn dân, nhất là mắc bẩy Trung Cộng mà thực hiện kế tàm
thực cho Tàu.
Kể từ chiến dịch giải phóng Biên giới năm 1951, Trung cộng đã xâm nhập và lãnh
đạo CSVN tiêu diệt cho hết thành phần tinh hoa của Dân tộc, phá nát thuần phong
mỹ tục, tiêu diệt văn hoá cũng như phá tan tành Gia đình và mọi nền tảng của
Quốc gia để cuối cùng mắc vào vòng Kim Cô của Trung cộng, buộc phải âm thầm
nhượng lãnh Thổ và lãnh Hải và bán những điểm chiến lược khống chế đất nước
lần lần! Chẳng có tội lớn lao nào mà đảng CSVN không phạm tới! Đảng CS đã
giúp Trung cộng thực hiện giấc mộng Hán hoá từ ngàn xưa mà không sao làm
được.
Thử hỏi có thành phần nào trong Dân tộc Việt Nam mà đảng CSVN không hãm hại;
Trước hết là các nhà Ái quốc, đến Địa chủ, Phú nông, các Công thương gia,các Trí
thức, đến khi Đổi mới thì ” trấn lột “ hai thành phần Công Nông đã đưa họ lên
ngôi!
Không biết tôi có bôi đen Chế độ mà đảng CSVN đã lèo lái hay không, nhưng vào
năm 1956, các vị trong phong trào Nhân Văn Đất Mới là những Người đã có công
trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã nói Chế độ CSVN đã đen như lọ nồi, không gì
có thể tô đen được nữa. Họ đã kết án những người CS là những kẻ được Thượng Đế
tạo ra có bộ óc quá to, nhưng quên ráp quả Tim vào, nên chém phăng nát cả xã hội!
Một số câu hỏi quan trọng được đặt ra cho toàn Dân Việt Nam:
1.- Đảng CSVN đã nói gì và làm gì cho Dân tộc Việt Nam suốt hơn 60 năm
nay?
2.- Ai chịu trách nhiệm về sự băng hoại của con Người và sự tan hoang của
Xã hội cũng như mất sự toàn vẹn lãnh thổ của Quốc gia?
3.- Nhân dân có thái độ nào đối với sự “ tàn dân hại nước “ của đảng
CSVN ?
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VII.- Thầy nhăng Trò cuội
Để chứng minh cho những luận cứ trên, chúng ta thử đọc vài luận điệu trắng trợn
của “ Thầy nhăng Trò cuội“: Một bên “ Thầy nhăng “ thì âm mưu ban Ơn để đòi
nợ hầu cướp nước, một bên “ Trò cuội “ nhận Ơn, rước Voi về dày mả Tổ, mà không
dè bị xiết cổ bằng vòng Kim Cô :
*Thầy Nhăng vung bút viết:
“ Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh
của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật,
việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các
đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết
chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất.
Nghĩ lại mà xem, Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của nước ta. Năm 1885, theo
Thỏa ước Pháp – Thanh, Việt Nam đã bị nhượng lại cho Pháp, dần trở thành
thuộc địa của Pháp. Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam
đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất.
Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà
trái lại đã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba
thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc. Mặc dù qua hai bài học, là cuộc chiến
tranh biên giới Trung – Việt và chiến tranh Bãi đá ngầm, nhưng Việt Nam vẫn không
nhận ra được bài học, càng ra sức chiếm đoạt nhiều đảo hơn. . . .
Người viết bài này chỉ biết lịch sữ Trung Hoa mới có từ Đời Nhà Minh, nhưng quên
Quốc nhục, mà qu ên đi cái đại nhục xâm lược bại trận
( Bài này bằng tiếng Hoa được đăng trên mạng "Trung Quốc Binh khí Đại toàn" được
H.N. NGUYEN, CO/ US/OCC (Ret) dịch ra tiếng Việt )
Qua những dòng trên, chúng ta thấy Lịch sử Trung hoa hình như mới có từ đời nhà
Thanh đến Mao Trạch Đông mà thôi, còn các đời từ Hiên Viên Hoàng đế, đến Ngũ
Đế, Hạ, Thương, Chu, Tần Hán, Tấn, Tuỳ, Đường, Tống, Nguyên, Minh kể như không
có, thầy Nhăng cố ý chối Lịch sử Việt Nam từ Triều đại Hồng Bàng cũng như của Tàu
từ triều đại Hiên Viên Hoàng Đế, triều đại Hiên Viện sau Hồng Bàng đến những 182
năm, ( 4891 – 182 = 4709 ), chưa kể nguồn gốc Việt từ nền Văn hoá Hoà bình của đại
chủng Việt. Có phải dòng dõi Đại Hán muốn quên đi những nhục nhã “ Dĩ cường
lăng nhược “ qua các triều đại quá khứ đã nhiều lần đi xâm lăng mà bị thảm bại!
Ta nên nhớ, Hiên Viên, lãnh tụ nền Văn hoá Du mục đã đánh bại Si Vưu là lãnh tụ
nền Văn hoá Nông nghiệp tại trận cuối cùng ở Trác lộc, máu đại chủng Việt chảy lan
hàng dặm. Hiên Viên Hoàng Đế là nhà cầm quyền đầu tiên của nòi Hoa Hán. Các
triều đại kế tiếp cũng rặc một dòng Du mục bạo động.
Nền Văn hoá Du mục là nền Văn hoá của những kẻ sống bằng nghề chăn nuôi súc
vật, suốt đời lang thang đi chiếm đồng cỏ, quen dùng gậy mục đồng điều khiển súc
vật, giết súc vật rất tàn bạo để ăn thịt, nên nhiễm phải thói bạo động, gây Chiến
tranh, cướp bóc và bành trướng. Cứ nhìn vào các nhà cầm quyền từ hơn 4000 năm
đến nay đã làm gì
đối với Việt Nam thì rõ. Còn những người theo Văn hoá Nông nghiệp thì sống nương
theo thời tiết, gần với thiên nhiên, nên chuộng nếp sống Hoà bình.
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Hoa tộc thuộc dòng Du mục từ Tây Bắc tràn qua, lúc trước sống đời săn hái vùng
Tận Cương, Thanh Hải, về sau theo khửu sông Hoàng Hà tiến vào Bắc Trung Hoa.
Hiên Viện tập hợp các bộ lạc Hoa tộc chiếm đất của Viêm tộc. Hiên Viên là thủy tổ
của các Chế độ “ Dĩ cường lăng nhược “ của Tàu, là kẻ thù truyền kiếp của Việt
Nam. Trong cuốn” kỳ môn độn giáp đại toàn thư “ có câu hát: “ Ngày xưa Hoàng Đế
đánh Si Vưu, cuộc chiến ở Trác Lộc đến nay vẫn chưa dứt : Tích nhật Hoàng Đế
chiến Si Vưu, Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu“. ( theo Việt lý tố nguyên. Kim
Định )
Đây là cuộc chiến giữa hai nếp sống Nông nghiệp và Du mục hay giữa Nhân Nghĩa
và Tham tàn và Cường bạo! Cuộc chiến “ Dĩ cường lăng nhược “đã xẩy ra triền miên
trên khắp thế giới từ xưa đến thế kỷ 21 mà vẫn còn tiếp diễn!
Ta chỉ lần theo những nét chính trong lịch sử Trung hoa để nhận rõ bản chất của Vấn
đề: Từ Hoàng Đế trở đi ( không kể nhà Hạ, Thương Chu ) đến đời Tần. Tần Thủy
Hoàng có công thống nhất Trung hoa, nhưng bằng xương máu của đại chủng Việt.
Ta chỉ kể ra ba điều vĩ đại của nhà Tần mà Trung hoa ngày nay lấy làm vinh hạnh:
1.- Sau Khi thanh toán các chủng Việt, thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy
Hoàng đã đày ải 700.000 dân đại chủng Việt xây Vạn lý trường thành, một vinh
quang được coi là sáng chói của Tàu, nhưng là vinh quang của sự tàn bạo xây trên
máu và nước mắt của chủng Việt!
2.- Để chuẩn bị cho cái chết, Tần Thủy Hoàng đã dùng 70.000 dân chủng Việt
xây lăng tẩm, sau đó giết sạch để giữ bí mật, lăng tẩm Thuỷ Hoàng là một di tích
cũng làm rạng danh nòi Hoa Hán!
3.- Khi chết Tần Thuỷ Hoàng còn chôn sống thêm 3.000 cung nữ. Hết chiếm
đất, chiếm quyền, chiếm của đến chiếm thêm “ đàn bà sống “để cùng người chết
xuống cùng một hố! Đây là 3 cái vĩ đại nhất của Thiên triều!
Hơn 1000 năm nô lệ, không biết dân Việt Nam bị Tàu bách hại đến mức nào, chúng
ta không còn có bút tích nào ghi chép lại.
Đến đời nhà Hán, Vũ Đế sai lão tướng Mã Viện đem quân qua dẹp Hai Bà Trưng, thu
Trống đồng để xoá vết tích văn hoá Việt, đem Trống đồng về đúc ngựa, nhất là làm
trụ đồng cắm ở biên giới Việt, có khắc câu chúc dữ: “ Đồng trụ chiết giao chỉ diệt:
Khi trụ đồng bị gãy thì nòi Giao chỉ bị tiêu diệt “. Mã Viện còn đem người Tàu qua
gieo giống Hán hóa.
Đến nhà Tống lại đem quân qua xâm chiếm, nhưng bị nhà Lý đánh tan.
Trong 60 năm nhà Nguyên đem quân đánh 3 lần, nhưng bị nhà Trần đánh cho thảm
bại .
Đến đời Nhà Minh cũng đem quân qua xâm lược, Vua Lê Thái Tổ dùng trường kỳ
kháng chiến đánh tan.
Vào đời nhà Thanh lại đem quân qua xâm lăng, bị Vua Quang Trung đánh tan trong
5 ngày, nhưng “ thầy Nhăng “ cố lờ đi mà chỉ nhớ trong trí tưởng tượng là nhà
Thanh đã nhượng Viêt Nam cho Pháp? Nhưng ta nên biết, “ thầy Nhăng “ chỉ nói
bịp với “ dân ngu khu đen “ của mình, mà không có ý nói cho thế giới bên ngoài hay
!
Từ năm 1949 đến nay, Mao Trạch Đông với đàn em Trung cộng đã làm những gì cho
Nhân dân Tàu và cho Việt Nam ngày nay thì ta nhận ra bản chất của họ.
Đến thời VNDCCH, thầy trò đánh nhau mấy lần để dạy bảo nhau! Nay muốn nuốt
trọn biển Đông, còn đang doạ đánh học trò vô ơn, thực ra là muôn chiếm cho được
Việt Nam, giấc mộng đã hơn 4000 năm nay, mà không thể nào làm nổi!!
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Những điều nòi Hoa Hán gây ra cho Việt Nam quả thật : “ Trúc rừng không ghi hết
tội ( tàn ác ), nước Nam Hải không rửa sạch mùi ( tanh hôi ) “ ( Nguyễn Trãi trong
BNĐC ). Đó là những cái nhục lớn của Thiên triều mà họ cố lờ đi, vì thứ Quyền
của họ thiếu Nhân, nên chỉ tìm được ở loài khác với loài Người, do đó cứ luôn lấy “
Dĩ Cường lăng Nhược “ làm lẽ sống lý tưởng! Cũng do đó mà chẳng bao giờ biết sĩ
nhục mà cứ nói càn làm bậý.
Một điều quan trọng mà mỗi chúng ta nên nhớ: Trước đây tuy là nước nhỏ thua
Tàu những mấy chục lần, người thì ít, của không nhiều, vũ khí không lắm, nhưng
nhờ tinh thần Quân Dân đoàn kết một Lòng trên nền tảng “ Tình Nghĩa đồng bào
“, mà trải gần 5000 năm, kẻ thù “ Dĩ Cường lăng nhược “ phương Bắc đã dùng hết
phương kế mà không sao khuất phục và đánh chếm nổi, đó là nhờ vào mạch sống
của nền Văn hoá Cha ông đã sản sinh ra được nhiều Trai hùng Gái đảm, vì vậy
cho nên việc chấn hưng lại nền Văn hoá Hoà bình là vô cùng khẩn thiết! Lịch sử
gần 5000 năm của Dân tộc đã chứng minh điều đó.
*Trò cuội “ đảng trưởng CS là Nguyễn Phú Trọng “ long trọng đọc Diễn văn
đón tiếp Ngoại Trưởng Mỹ vừa qua tại Hà Nội bằng lý luận Bần Cố Nông hết sức sắc
bén và cực kỳ trong sáng:
“ Trước tiên, để trả lời câu hỏi “Chủ nghĩa xã hội là gì?”, xin ngắn gọn thưa ngay:
Một là: Xã hội XHCN là một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con
người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con
người. Bằng chứng là ở VN, ngoài những cuộc tụ tập không được phép của nhà
nước, thì xưa nay không hề có đình công hay biểu tình gì sất. Tức là nhân dân
VN không hề biết bức xúc. Ngược lại, chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ
quan niệm phẩm giá con người nằm trên mặt con người. Như vậy, đạp vào mặt
dân hoàn toàn không có nghĩa là chà đạp nhân phẩm hay dân phẩm. Và đó
chính là sự khác biệt truyền thống giữa văn hóa Đông-Tây mà chúng tôi cần
nhấn mạnh. ( ??? ) . . .
( Trích trong bài Diễn Văn của TBT Nguyễn Phú Trọng đọc trong dịp Bà Ngoại
trưởng Hoa Kỳ thăm Việt Nam vừa trồi )
Như vậy, thiết tưởng khi gặp TBT Nguyễn Phú Trọng, bất cứ bà con nào cứ đạp
thẳng vào mặt ông ta vài cái, vì theo Tổng Bí Thư CS này những việc làm như thế
không hề chà đạp Nhân phẩm và Dân phẩm của ông cũng như những người CS, vì
cái Diện ( bộ mặt ) bên ngoài của người CS không có cái Thể “ Nhân ở trong“,
nghĩa là không mang bản chất Người, cái Diện đó không phải mặt Người, nên có đạp
chân lên cho nát cũng chẳng sao !
Cũng vì thế mà ở VN ngày nay, CSVN chuyên
dùng CA ( nhiều khi mang lốt đầu gấu ) vào việc đàn áp, đánh đập, hãm hại, và giết
Người yêu nước và vô tội, mà vẫn khăng khăng rằng đâu có phạm đến Nhân quyền,
thế mà cả thế giới cứ không chịu hiểu cho, nên cứ mãi miết lên tiếng đòi hỏi Nhân
quyền râm ran cũng vô ích ?!
Qua bài diễn văn, ta thấy ông Trọng đem” tư tưởng Cóc ở đáy giếng “ mà giải
thích về sự siêu việt của “ Chủ nghĩa xã hội hơn chủ nghĩa Tư bản với Bà Clinton là
chuyện ngố nực cười, việc này làm người VN chúng ta đỏ mặt, chẳng khác gì Ông
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết Triết trước đây khoe khoang đã thức ngủ với Cuba, mà
cầm canh nền Hoà bình thế giớí!
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Sao đến thế kỷ 21 mà còn có những thứ “ cán Ngố đặc cán Mai “ ăn nói “ Nhăng
Cuội “ như vầy, làm người đọc không biết nên khóc hay nên cười. Trong khuôn khổ
bài này chúng tôi chỉ viết được chừng ấy!
VIII.- Vấn đề trọng đại mà toàn dân Việt Nam cần phải ý thức
Các tôn giáo vì mãi lo việc Thiên đàng, Niết bàn, né tránh trần tục hay chê đời là ảo
hoá, để cho Đời quên sống Đạo thực sự, do đó Đời bị thối nát và hỗn loạn, Vua quan
theo Hán Nho thì quá hủ lậu, nhờ đó CSVN mới có chứng cớ hùng hồn để lừa bịp.
Các vị trí thức thì ở trên và ở ngoài dân tộc, không hiểu nhu cầu của Dân tộc, chê
nhân dân là quê mùa lạc hậu, tránh những vấn đề rắc rối gây nguy hại cho mình về
nhân sinh, một số chỉ mê làm quan mà không là công bộc lo phúc lợi cho toàn của
dân, sống chết với dân, khi được hưởng vinh hoa phú quý thì a vào, còn lúc thua thì
theo đường “ Tam thập lục kế “! Toàn dân thì nghèo đói và thiếu hiểu biết, lại thiếu
người sáng suốt hướng dẫn, vì quá đói khổ, nên dễ bị lừa đảo, mà làm tay sai cho qủy
dữ.
Những người CSVN, một số không nhỏ là những người nhiệt tâm yêu nước, nhưng
yêu bằng lối Hận thù giai cấp, nên lại phải ghét Đồng bào, Yêu nước mà yêu theo
kiểu “ Thề phanh thây uống máu quân thù. ( Quốc ca CSVN ) “ , mà quân thù lại là
Đồng bào cần phải “ giết lầm hơn bỏ sót” ! Lại Khi được cầm vận nước trong tay,
thì không biết đường nào mà rờ nên phãi rơi vào bẩy của kẻ Thù truyền kiếp mà làm
nô lệ cho lũ Đồ tể giết Người, cướp Của, và cướp Nước họ Mao.
Còn một số có thể nói là thiểu số người Quốc gia tuy ý thức về hiểm hoạ CS, quyết
tâm chống Cộng, lại bị vô số thù trong giặc ngoài vây hãm, còn thêm nạn “ Phe Phái
“ do tiểu tâm tiểu Trí ngáng đường. Chỉ có một thiểu số người dấn thân cứu nước mà
có hàng chục người xâu xé mà phá, thì làm sao mà giữ nổi nền Độc lập Quốc gia
cũng như hạnh phúc của toàn dân. Quả thật đa số chúng ta đều là nạn nhân đều bị
lừa cách này hay cách khác, chúng ta chẳng khác nào đàn cua bị nhốt trong giỏ,
con nào cũng dùng hai càng kẹp nhau, mà không cùng chung lo thoát hiểm, quả
thật cha ông chúng ta đã nói không sai, chúng ta cứ triền miên lâm vào cái nạn: “
Khôn Độc Dại Đàn “.
Tất cả toàn dân đoàn kết một lòng chưa chắc chưa thể làm xoay chuyển tình hình,
dọn sạch được cái Đất nước đã trở thành “ cái hố rác của Thế giới “ .
Vậy điều tiên quyết là toàn dân chúng ta phải bỏ đi cái tiểu Tâm, tiểu Trí, để tranh
dành tiểu Danh tiểu Lợi, hãy thật tâm nhận nhau là Đồng bào, bao dung nhau, tuy
dầu có số đồng bào còn xấu xa, nhưng phải chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau, mà
chung Lòng, chung Trí, chung Sức mà lo việc nhà việc nước cho đàng hoàng thì mới
mong. Cây đũa Thần cứu con Người và Đất nước nằm chính ngay trong Lòng mỗi
chúng ta, chứ không ở bên Mỹ, bên Tây, bên Tàu. . .nào hết. Không có con Người
Tốt, có Tư cách và Khả năng thì chẳng làm gì nên thân, đừng có mơ tưởng ở người
ngoài, đó là tư tưởng nô lệ, ỷ lại, không thể cứu con Người và Đất nước được, chỉ có
cách học cho được cái tinh hoa của người ngoài nhất là khoa học kỹ thuật để làm
giàu cho văn hoá mình là vô cùng cần thiết. Đã 38 năm nay, chúng ta đã học đưọc
những gì của nước ngoài có thể giúp ích cho đất nước?
Như Ông Nguyễn Anh Tuấn đã có bàn về Hội chứng Chiến tranh Việt Nam, ta thấy
nguyên nhân của Hội chứng là do không những chúng ta , mà cà Thế giới đều bị lừa,
vì Lòng chúng ta chưa được rộng, Trí chúng ta chưa được sâu, nhất là sự sa đọa của
con Người, cứ tiếp tục làm cho sự chia rẽ giữa con người với nhau đã từ lãnh vực cá
nhân, lan tới gia đình và đã tỏa rộng đến phạm vị xã hội và thế giới, không những ở
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Việt Nam, mà ngay ở Hoa Kỳ đã bao nhiêu năm nay mà sự chia rẽ từ cuộc chiến VN
vẫn chưa dứt!
Sự chia rẽ đã xé nát con Người, “ chẻ Tâm, Trí con người “ ra từng mảnh vụn
thành Tiểu Tâm, Tiểu Trí, nó đã xé tan gia đình và làm rối loạn xã hội.
Cái tiểu Tâm tiểu Trí đã xé nát con người, xã hội ra trăm ngàn mảnh, đẩy các tôn
giáo, phe phái lao đầu vào sự tranh chấp chém giết nhau, hận thù nhau triền miên,
càng tiếp tục “ đấu tranh hơn thua đủ” với nhau để dành lẽ phải về “ Phía Mình “,
không những vô ích mà còn làm cho lún sâu về cảnh phân hoá, cái lối sống “
Tham Dĩa bỏ Mâm “ này không những gây nguy hại cho sự tồn vong của chế độ,
mà còn gây nguy hại cho cả hai bên và quốc gia. Sự phân hoá còn chặn đứng mọi
lối thoát, chẳng khác nào cả Dân tộc ta trở thành một đàn cua bị nhốt trong Giỏ,
con nào cũng hai càng Kẹp cứng con khác với ảo tưởng để thoát ra khỏi giỏ, mà
không hề nghĩ ra, muốn thoát thì con cua nào cũng phải mỡ càng ra, đừng con
nào Kẹp con nào, khi mở càng ra, tất cả cùng quay về cái Nắp của giỏ, tất cả Đoàn
kết lại, tìm kế hợp lực tung cái Nắp ra mà cùng thoát . Hai càng Kẹp là tiểu Tâm,
tiểu Trí, muốn mở càng thì phải có ý tưởng làm Hoà với nhau, cái Hướng nắp Giỏ
là để mọi người hướng tới Chính nghĩa Quốc gia, sức tung nắp Giỏ là tổng lực
của sự Đoàn kết toàn dân. Thiết tưởng ngoài Hướng đó chẳng có con Đường nào
mở lối cho Dân tộc ta nữa!
IX- Lý do về Hòa hợp và Hòa giải
Trong cuộc chiến tranh 20 năm gọi là chiến tranh Quốc Cộng chúng ta đã thấy, chính
Quốc tế CS và CSVN gây chiến, cái gọi là giải phóng Dân tộc chỉ là trò Lừa Bịp để
truyền bá chủ nghĩa phá nhà cướp nước của CS. Kể từ năm 1954, CSVN dưới sữ
lãnh Đạo của ông Hồ Chí Minh là một đảng chạy cờ cho Đệ Tam Quốc Tế, nhưng
từ 1951 trở đi, khi việc thông thương giữa VN và Tàu được khai thông, vì phải nhờ
cậy về Chiến lược, Chiến thuật cùng Phương tiện chiến tranh để cướp nước gọi là
giải phóng Dân tộc, mà CSVN bị đẩy vào con đường phục vụ cho việc tàm thực
của Tàu, đeo vòng Kim Cô vào cổ . CSVN đã phát động các phong trào cách mạng
vô sản, nhất là ngụy tạo ra hai cuộc chiến tranh gọi là giải phóng, trước thì vô ý thức
vì tin vào Bợm Tàu ( Đồ tể Mao ) nên mất Bò VN (đuổi Pháp đi trước, rước kẻ thù
truyền kiếp vào sau ngàn lần hung hiểm hơn ), dần dà mới nhận thức muộn màng về
việc phải thưc hiện âm mưu của Tàu, thì đã quá trễ. Vì bị “ Ma đưa lối Quỷ đưa
đường “, nên cứ dấn thân vào việc tiêu diệt các nhân vật đầu đàn các đảng phái Quốc
gia, các nhân vật tinh hoa đất nước trong các ngành Nông,Công Thương nghiệp, Trí
thức và thành phần yêu nước chân chính, cùng Quân Cán Chính miền Nam, còn thêm
vụ cào bằng mọi cơ sở Quốc gia nhất nền Văn hoá ngàn đời của Dân tộc, mặc dầu đã
bị suy đồi bởi Hán Nho quê mùa và lạc hậu của Tàu.
Chính sự gây chiến của CSVN được sự yểm trợ tích cực của khối CS Quốc tế, mà
chính quyền Quốc gia miền Nam cần phải có sự hỗ trợ của phe Tự do, nhưng sự
đổ bộ quân của Hoa Kỳ vào miền Nam đã làm cho cuộc chiến của VNCH bị vu là
mất Chính nghĩa trên trường quốc tế và nhất sự chống đối việc đổ quân của Hoa
Kỳ vào miền Nam mà hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại - cột
xương sống hiếm hoi đương thời của Quốc gia – tuy không phải không có khuyết
điểm nhưng đây là những trai hùng quý giá, biết chọn cái sống và cái chết với
Dân tộc, đừng có cái nhìn ” Vạch lá tìm sâu “ vô trách nhiệm mà phủ nhận,
cũng không nên cứ “ tôn vinh chay “ bằng miệng mà phải hành động như những
người có cột sống! Những lối hành xử đó càng đào sâu thêm hố chia rẽ Dân tộc,
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đây cũng là một trong nguyên nhân làm cho miền Nam bị sụp đổ mau chóng mà
mọi người VN nên nhận rõ!
Kết quả tuy CSVN đã thống nhất được đất nước nhưng nhà cầm quyền miền Bắc
đã bị mua chuộc và bị gài bẩy thành tay sai đắc lực bán nước cho Tàu cộng, họ có
nhiệm vụ cào bằng mọi thứ của VN giúp Tàu cộng, còn Miền Nam cũng bị đẩy
thành một con tốt trong ván cờ Quốc tế,- con tốt không thể qua sông - .
Rõ ràng là nhân dân Việt Nam hai miền vì bất Hòa đã trở thành “ Nạn nhân” của
hai khối liệt cường Quốc tế, qua bao nhiêu năm Đồng bào hai miền chém giết
nhau, đến nay người ta rút đi, con người VN mới ngơ ngác nhìn đất nước hoang
tàn với con Người xuống cấp, thuần phong mỹ tục thì đổ nát, nạn tham nhũng
tràn lan, nạn “ cơm no ấm cật, dâm dật tràn lan khắp nước”, thế mà cuộc chiến
vẫn đang tiếp diễn quyết liệt theo đường mòn như xưa! Quả thật chúng ta đã “
Khôn Độc Dại Đàn” !
Các liệt cường thì to lớn như trâu bò, còn đất nước nhỏ bé của chúng ta như ruồi
muỗi, khi trâu bò húc nhau mà chẳng cùng nhau liệu đường tấn thối mà len lách cho
êm xuôi thì làm sao mà tồn tại và phát triển.
Một đất nước mà con người và thượng hạ tằng kiến trúc và cơ sở đổ vỡ như thế thì
làm sao mà đứng vững được rước cơn lốc thời đại. Ngày nay ba mặt đất nước đã bị
Tàu vây hãm, các lực lượng ngụy trang “ Tĩnh vi dân, Động vi binh “ của Tàu đã xâm
nhập khắp nẻo, lực lượng CA đông như kiến là những tên tôi đòi của Thái thú Tàu,
giúp Tàu tàm thực, những vị trí chiến lược và huyết mạch kinh tế của VN đã bị Tàu
khống chế. . . Trong hơn 60 năm, ai đã giúp Tàu làm được những việc tày trời như
thế? CSVN còn có thể chối được không? Vì mất cái “ Chính nghĩa nước bọt “, nên
CSVN dùng hạ kế, phải dùng CA giả danh đầu gấu trấn áp thành phần yêu nước là tối
hạ sách.Cả một đàn CA dùng hành động hết sức đê hèn mà không trấn áp nổi một nữ
lưu nhỏ bé mà không còn biết nhục thì là điều lạ nhất thế gian, phỏng có cái Quốc
nhục nào lớn bằng !
Đất nước đã suy vong và còn đang đứng trên bờ vực thẳm, liệu con dân VN có còn
nên đi theo lối” Khôn Độc Dại Đàn “ mà chửi bới, cãi vã cũng như lo thanh toán
nhau được nữa khộng?
Kết quả chẳng có phe phái nào hoàn toàn đúng, mà tất cả Dân tộc đều sai, tuy dầu
kẻ ít người nhiều, ngay cả thiểu số không sai cũng không thể không chịu Liên đới
Trách nhiệm, nếu cứ mê mãi đấu đá nhau thì mọi sự sẽ tồi tệ thêm, nhân tâm thì ly
tán xã hội thì hỗn loạn suy vong, nhất là kiếp nô lệ miên viễn Bắc phương đang
rập rình khắp 3 miền biên giới! Rõ ràng chúng ta đang ngủ mê trong nạn vong
Nhân, vong Gia và vong Quốc !
Xin hãy bừng tỉnh giấc Mê lú lẫn mà hối lỗi của riêng mình, phe phái mình, bỏ
những dị biệt nhỏ nhen, những thói khôn vặt, thật lòng ngồi lại cùng nhau, tìm
cho ra Chính Nghĩa Quốc gia, giúp nhau bỏ lần cái tiểu Tâm tiểu Trí, theo hướng
Chính nghĩa Quốc gia mà xây dựng lại con Người và Đất nước qua con đường
Hoà giải Dân tộc. Đây là con đường thiên nan vạn nan, vì tình trạng mất Gốc, chỉ
biết có “Thù đồ theo người ngoài “ mà quên nẻo “ Đồng quy theo Chính Nghĩa của
Dân tộc “, nên mắc nạn Phân hoá, đừng có ôm ảo tưởng dùng mẹo vặt và ăn
mảnh, mà lấn lướt nhau, không tìm cách khôn ngoan hơn,cùng nhau vượt qua
được cửa Ải Phân hóa, Hoà giải mà Đoàn kết cùng nhau thì tất cả chúng ta cứ
buông tay làm kiếp Ngựa Trâu cho vừa mau vừa khỏe! Những giải pháp hòa giải
theo tinh thần “ Tổ quốc ăn năn “ hay lấy
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mưu vặt dùng thế “ Mạnh hiếp yếu” hòng chà đạp lên Công lý xã hội thì chỉ còn
là thứ tôi đòi của CSVN !
X.- Tại sao phải hoà giải Dân tộc
Nan đề chính của Dân tộc chúng ta là đã đánh mất mối Tình Liên đới Đồng bào với
nhau, khi con dân một nước mà thiếu tình Liên kết thì chẳng khác nào những hạt cơm
rời, chẳng hạt nào dính hạt nào, không còn chất dính thì lấy đâu mà kết thành đoàn.
Khi con Người đã bỏ quên Nhân Tâm, đánh mất nhân Tính, Nhân Tình thì đâu có còn
nhận nhau là Đồng bào, làm sao mà nhìn mặt nhau với tâm trạng xa lạ, đầy nghi kỵ
và hận thù. Chỉ vì đánh mất Tình Đồng bào là keo sơn gắn bó mọi người thành một
khối, thì làm gì có Nội lực mà nước không mất nhà không tan! . Khi con Người có
Tình thì không nỡ làm bất cứ điều gì phương hại đến nhau, tức buộc mình phải ăn ở
công bằng với nhau. Nói tóm lại, sự phân hoá hiện nay của chúng ta là do lối sống
thiếu Tình và quá nhiều Lý, đó là cuộc sống Duy Lý một chiều, chỉ có “ lấy Lại” mà
chẳng có” cho Đi “. Làm sao cho cuộc sống hai bên Tình Lý hài hòa mới ổn, nhưng
Tình bao giờ cũng trội hơn, dành phần ít cho trường hợp phải bao dung, tha thứ hay
Hỷ xả cho người gây bất hoà.
Chỉ có “ Mối Tình “ mới Liên kết mọi người với nhau, chỉ có “ Lý Công chính “
mới giúp mọi người sống Hoà hợp với nhau được, ngoài ra chỉ có pháp luật và nhà
tù để quy tụ mọi người lại thành một đống như trong các chế độ độc tài.!
Có phải vì dẫm đạp lên tình Đồng bào mà Dân tộc bị tan tác, chứ tình Đồng bao
làm sao mà làm sứt mẻ được sự Đoàn kết của toàn dân . Quý vị nào có phương án
nào ngoài việc lừa toàn dân kết đoàn bằng Bạo lực, xin chỉ giùm cho Dân tộc nhờ.
Thường thường nhiều người cứ hô hào hoà hợp hoà giải, mà chẳng biết : Không
HÒA thì làm sao mà HỢP, không GIẢI Bất Hoà được thì làm sao mà HÒA, không
HÒA được với nhau thì con Người sẽ xuống cấp kéo theo Xã hội hỗn loạn rối tung.
Cộng đồng Vatican II đã khuyến cáo:“ Phải canh tân Bản thân cho có Lòng Bác ái,
Lòng Nhân ái, lòngTừ bi, để biết đem Công lý vào đời sống xã hội đặng Hoà giải
với nhau, khi đó mới cùng nhau xây dựng được Xã hội mới có Hoà bình”
Canh Tân cái gì” Thưa phải đổi mới cái Tiểu Tâm và Tiểu Trí.
*Tiểu Tâm là cái Lòng Hẹp hòi chỉ biết Yêu Mình, những người Thân của
mình và Phe Phái mình, yêu của cải hơn Tình Người. ., mà ghét người khác, không
lưu tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ chung .Phải đổi cái Tiểu Tâm thành Lòng Nhân
ái, Bác ái hay Từ Bi hay Tâm Bồ tát, nghĩa là yêu hết mọi người, kể cả người phạm
tội, cả kẻ thù và vạn vật trong môi trường sống.
*Và cũng phải đổi cái Tiểu Trí là trí vụn vặt, thấy Người và Việc theo tinh
thần triết lý sờ voi, nghĩa là phiến diện, nghe một lời nói, thấy một sự việc không hợp
ý mình là gạt ra mà phản đối, đả đảo ngay, mà không tìm xem Người, Ta phải trái ra
sao, đây là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm mà chia rẽ.
Ai ai cũng cố gắng và giúp nhau trau dồi để cho cái Lòng yêu thương được Rộng như
biển Thái Bình dạt dào, cái Trí hiểu biết được Sâu như đáy Đại Dương nghĩa là toàn
diện, khi đó mởi hiểu nhau mà sống hoà với nhau được, không làm như thế thì chỉ dắt
nhau xuống hố . Phải có một phong trào để giúp nhau, nhắc nhở nhau thường xuyên
vừa học vừa làm. Khi sống với nhau sao cho được “ trọn Tình vẹn Lý “ thì tất nhiên
sẽ hoà với nhau được. Nhưng nên nhớ con Người là Quỷ Thần chi hội, “Thánh đó
Quỷ đây” cùng trấn ngự trong Tâm tư mình, luôn bất toàn, nên không khỏi phạm lỗi,
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do đó mà cần phải bao dung, tha thứ cho nhau và hỷ xả thì mới không bị phân cách
chia ly. Đó là con đường canh Tân để không những mọi người phải sống hoà với
nhau, mà còn phải tu dưỡng hàng ngày để tiếp cận với Đấng Tối cao, mà” trau Nhân
dồi Nghĩa “, hay Bác ái, Công bằng hay Từ bi, Trí huệ.
May thay Tổ tiên Chúng ta đã dạy cho chúng ta hai bài học thực tiễn “ Tình Nghĩa
Đồng bào “ và lẽ sống hai chiều : “Phải Người phải Ta “ mà ai ai cũng hiểu
được,chỉ cần nhắc nhở nhau giúp nhau sống thực sự mới mong có kết quả.
Nói thì dễ mà sự đời thì có muôn hình vạn trạng nên việc làm rất khó, muốn hòa giải
được cũng gặp muôn vàn khó khăn, không có dũng lực để kiên trì thực hành thì không
làm nổi. Nói cho ra lẽ đã khó, mà mỗi người làm, mọi đồng bào cùng giúp nhau làm
cho nên việc thì khó khăn ngàn trùng, xin đừng khinh cái điều tầm thường này mà
mắc nạn!
XI.- Nội dung Hòa giải
Nhiều người cứ hô hào hòa giải, nhưng cần biết rõ: Hoà giải với ai, Hoà giải điều gì,
hòa giải theo tiêu chuẩn nào và bằng cách nào? Thưa: Hoà giải với người bất hoà
với mình, Hoà giải những sự bất công làm mất lòng nhau, Hoà giải theo tiêu
chuẩn Chính Nghĩa Quốc gia chứ không theo tiêu chuẩn “ Mạnh được yếu thua “,
Hoà giải bằng cách hai bên cùng hành xử Nhân Nghĩa để sống Hoà với nhau.
1.- Hoà giải với ai ?
Thưa : Đã là con người thì ai ai cũng bất toàn hết, chính mình cũng bất toàn hơn ai,
đừng có tưởng mình là con người đã hoàn hảo, chỉ có người khác là bất toàn,nên ai
ai cũng có thể làm mất lòng người khác, gây ra bất hòa, bất công, cho nên phải làm
hoà với nhau mà sống, chứ cứ gây bất hòa với nhau thì không những cuộc đời mình bị
khốn khổ, mà gia đình đất nước cũng bị lôi cuốn vào vòng rối loạn, làm mất hạnh
phúc chung. Vì sự nghiêp bảo vệ Nhân phẩm con Người và ích lợi chung của Dân
tộc, mà bất cứ hai hay nhiều cá nhân nào, hai hay nhiều Phe nhóm nào,Tổ chức Đảng
phái nào,hai hay nhiều Tôn giáo nào mà có sự bất hòa thì nên tự ý tìm đến với nhau
mà hoà giải cho phải Đạo.
2.- Hòa giải về Vấn đề gì?
Thưa: Bất cứ sự bất bình nào về thái độ, về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử làm mất
lòng nhau đều nên tìm lại với nhau, tìm lời hơn lẽ thiệt mà làm hoà với nhau. Bất cứ
sự bất công nào làm thiệt hại đến danh giá quyền lợi, ( tính mạng của người thân )
của nhau đều nên tìm đến với nhau mà dàn xếp theo lẽ công bằng tương đối. Có Dũng
lực của cuộc sống Nhân Nghĩa mới làm được việc khó khăn nhất đời như thế, đừng
lầm tưởng việc tìm đến hòa giải với người khác là yếu là hèn. Không muốn hoà giải,
và hoà giải để dành hơn thua là người hèn, mà hòa giải để giúp nhau sống theo lẽ
Công bằng theo “ Đạo lý Nhân Nghĩa làm người “ mới là người dũng, nhờ sống theo
Nhân Nghĩa mà trước đây Dân tộc ta đã sản sinh ra nhiều “ Trai hùng Gái đảm “.
Nền Văn hoá “ Dĩ Hòa vi quý “. của Cha ông nay hình như đã bỏ quên!
3.- Mục tiêu và tiêu chuẩn hòa giải
Mục tiêu của Hòa giải là để mọi người sống Hoà với nhau, không có sự hoà thì đời
sống
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mất hết hạnh phúc,dầu cho có đến tiền muôn bạc triệu cũng không mua được,hai nữa
sự phân hoá làm phân tán Nội lực của Dân tộc.
Tiêu chuẩn của sự hòa giải là lẽ sống công bằng tương đối, nó thay đổi theo mức độ
từng người, từng sự việc, từng hoàn cảnh, giải được sự bất hòa với nhau là một việc
khó, đây là sự trao đổi hai chiều mới thực hiện được, nhất là hai bên đều phải có
Thiện chí mới đạt kết quả. Gặp trường hợp một bên có Thiên chí, bên kia thì không,
thiết tưởng cần có một Trọng tài có uy tín cùng phân giải mới mong đạt kết quả. Nếu
hai bên đều không có Thiện chí mà cứ đấu đá nhau hoài thì một bên phải đi đến
biện pháp Hóa giải.
Tuy tiêu chuẩn của Hoà giải là sự công bằng tương đối rất linh động, uyển chuyển
chứ không thể lấy tinh thần “ cắn hạt gạo ra làm đôi “ mà giải quyết, nên hai bên đều
phải có thái độ kính trọng và bao dung mới mong có kết quả. Tiêu chuẩn giải hòa của
Dân tộc là Nhân Nghĩa.
Nhân là lòng kính trọng, yêu thương và bao dung.
Nghĩa là trách nhiệm hai chiều, hai bên phải đối xử tương đối công bằng với
nhau. Không có lòng kính trọng mình và người khác, không hiểu rõ mình và người
khác, không tin mình và người khác thì không hành xử được lẽ công bằng tương đối
với nhau được. Con người không có Dũng lực của Nhân Nghĩa thì khó mà thực hiện
Hoà giải được!
Vậy tiêu chuẩn để hòa giải phải là “ Nhân Nghĩa “, đó là Đạo lý của Dân tộc. Vì
Vạn giáo nhất Lý, nên tiêu chuẩn hoà giải cũng là “ Bác ái và Công bằng” của
Kitô giáo hay “ Từ bi với Trí huệ “ của Phật giáo. . . Mọi người có thể hiện những
giá trị cao qúy đó vào đời sống hàng ngày mới Hoà giải được, vì vậy cho nên Đạo
Nói mà không Làm là vô dụng.
4.- Hòa giải theo Chính Nghĩa Quốc gia
Tuy bị chê là quê mùa lạc hậu, nhưng tự ngàn xưa Cha ông chúng ta đã có nền Văn
hoá Thái hoà là sự Hoà khắp mặt, không những con người sống hoà với nhau, mà còn
Hoà với cả Vũ trụ trong cosmic rhythm, cảnh thái hoà được diễn tả trên mặt Trống
Đồng Đông Sơn cũng như Ngọc Lũ. Nền tảng của nên Văn hoá Thái hòa là Dịch lý
của các cặp đối cực tương tác với nhau mà đạt thế Quân bình động, do đó Tiến hoá,
Trường tồn luôn ở trạng Thái hòa. Các cặp đối cực giao thoa hay là nét Lưỡng nhất
( dual unit ) là nền tảng của Dịch lý. Để các cặp đối cực giao thoa hay đạt trạng thái
Hoà thì phải “ chiết Trung giữa hai đối cực” hay “ chấp kỳ lưỡng đoan” để cho
được “ Phải Người phải Ta “ mà Hoà với nhau. Các cặp đối cực được tổng quát
bằng ” Đại Đạo Âm Dương hòa “, hay phương cách sống “ Thuận Vợ Thuận Chồng
“, đây là Bà Chúa của triết lý Hòa giải, mà Phương cách là “ Chấp kỳ lưỡng đoan
“: Một đoan hay đầu mối như Âm hay Vợ, còn đoan kia là Dương hay Chồng, Âm /
Dương, Vợ / Chồng hay Nước ( Thủy ) / Lữa ( Hỏa ) là hai đối cực, nếu sự cách biệt
không quá lớn thì có thể tương tác với nhau mà hoà, giống như hai lực Ly tâm và Quy
tâm giúp cho các Thiên thể chuyển động không ngừng ở trạng thái cân bằng trong
không gian. Đó là Dịch lý về sự Tiến bộ và Trường tồn của các cặp Đối cực ở trạng
thái Quân bình động.
Một điều rất quan trọng nền Văn hoá Thái hoà là triết lý Nhân sinh có nền tảng là cá
kiềng 3 chân“ Thực, Sắc, Diện “, trên đó có 3 cột trụ,: Nhân Chủ, Thái hoà và Tâm
linh cùng với Đạt quan Phong lưu, thiết thân với con Người, nên mới cứu được con
Người sống hoà với nhau.
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Để cho dễ hiểu ta có thể lấy mấy ví dụ đơn giản:
Trong con Người thì cặp đối cực “ Thở vào và Thở ra “ được điều hoà thì sự sống
được duy trì và phát triển, khi sự Bóp vào và Dãn ra của quả Tim được điều hoà thì
hệ Tuần hoàn máu được ổn định, con người mới khỏe mạnh.
Trong Gia đình khi cặp Đối cực Vợ Chồng ăn ở sao cho cặp Đối cực Tình / Lý được
hài hoà thì thuận Vợ thuận Chồng, gia đình thành Tổ ấm.
Ra ngoài Xã hội khi việc đối xử với nhau theo cung cách “ Dĩ Hòa vi quý “ hay “ Bên
ngoài là Lý, nhưng trong là Tình “ thì mọi người sẽ sống hoà vui.
Trong lãnh vực Vật lý khi cặp đối cực Ly tâm ( Tán ) / Quy tâm ( Tụ ) đạt thế quân
bình động thì các Thiên thể di chuyển ổn định không ngừng trong không gian.
Trong lãnh vực Hoá học thì cặp đối cực Acid và Base có thể hoá hợp để có phản ứng
Trung hoà.
Trong Âm nhạc khi hai nốt nhạc giao thoa với nhau thì mới có tiếng Bổng tiếng Trầm
cũng như Cộng hưởng, làm cho Tâm hồn ta hoà điệu cùng vũ trụ. Nhạc là bà Chúa
của nghệ thuật Hòa, nhờ biết cách Hòa các nốt nhạc.
Theo số độ Ngũ hành, nếu sự cách biệt giữa các cặp đối cực có tỷ số Âm / Dương
hay Vợ / Chồng hay Tình / Lý là 3/2 thì có sự hoà hợp, người Việt gọi là tỷ số Vài
Ba, còn Nho thì Tham ( 3 ) Thiên Lưỡng ( 2 ) Địa.
Trong tỷ lệ Tính / Lý thì Tình 3
Lý 2, Tình phải nhiều hơn để cho lòng Bao dung, Tha thứ hay Hỷ xả .
Phương cách hoà giải là “ Chấp kỳ Lưỡng đoan hay Doãn chấp quyết Trung“
bằng cách “ Chiết trung “ , nghĩa là muốn hoà giải được thì phải giữ lấy cả hai đầu
mối, không có loại trừ đầu mối nào bằng cách thoả thuận với nhau vào liều lượng
đâu đây giữa hai đầu mối, chứ không phải chia đôi cho đều nhau. Nói tổng quát là
có “ Chí trung “ mới Hoà ( Chí Trung Hòa ), Chí Trung chỉ là điểm đâu đây giữa
cặp đối cực, giúp tạo ra được sự hoà giữa hai đối cực. Vậy khi đạt Hòa giải thì phần
Hay phần Tốt hợp với Đạo lý làm người của mỗi bên đều được hai bên chấp nhận.
Hoà giải là một việc khó, khi con người hai bên không có Nhân, Trí, Dũng thì khó
thành công.

XII.- Phân biệt Hoà giải và Hóa giải
1.- Hoà giải Quốc Cộng
Cuộc Hòa giải chỉ có thể xẩy ra giữa những người Quốc gia chân chính không quá
khích, có ý thức về tiền đồ Đất nước và những người CS phản tỉnh, họ nhận biết vì
thiện chí mà bị sai lầm, nay thực tâm quay về với Dân tộc mà góp phần xây dựng
chung. Còn đối với phần CS quá khích và cố chấp cứ mê muội làm tôi đòi cho kẽ thù
truyền kiếp thì không thể Hòa giải mà phải dùng biện pháp Hóa giải.( 2 )
Cuộc hoà giải giữa hai khối Quốc gia và Cộng sản, có thể tiến hành khi hai bên đều
có Thiện chí hoà giải, hai bên phải đồng thuận về một tiêu chuẩn hoà giải chung là
Chính Nghĩa Quốc gia.
Nghĩa là gì ? Nghĩa là bổn phận, là trách nhiệm ăn ở hai chiều theo lối “
Phải Người phải Ta “ nghĩa là công bằng với nhau.
Chính là lẽ phãi ở giữa hai đối cực, chữ Chính cũng có nghĩa như Chí trong “
Chí trung “ . Muốn thi hành đức Nghĩa ở đời thì con Người phải có Nhân, tức là lòng
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Kính trọng, Yêu thương và Bao dung nhau mà hòa giải, chứ không thể dùng lối mưu
mô “ Tham tàn Cường bạo “ mà lấn át nhau. Chính Nghĩa hay Nhân Nghĩa trên bình
diện Quốc gia là tiêu chuẩn chung cho mọi cuộc hoà giải, không thiên vị bên nào,
không lấn át bên nào để làm lệch Chính Nghĩa, mà lấy Chính Nghĩa Quốc gia làm
thước đo. Vì có hành xử theo Chính Nghĩa thì mới dung dưỡng được Phẩm giá con
Người và mưu Phúc lợi chung được cho toàn dân.
Nói gọn Chính Nghĩa Quốc gia là việc mọi người trong Dân tộc ai ai cũng đều phải
Yêu thương nhường nhịn nhau mà ăn ở công bằng với nhau. Lời nói này nghe ra
thì dễ, nhưng viêc làm thì quả vô cùng khó khăn.
Trên lãnh vực Quốc gia, những người làm chính trị phải biết Chính lược Quốc gia là
gì,
từ đó bằng vào tình trạng của Quốc gia và Tình hình Quốc tế mà thiết lập ra Chiến
lược và chiến thuật để xây dựng một chế độ Dân chủ có nền tảng từ Dân theo từng
giai đoạn mà thực hiện. Việc tiên quyết là phải biết cách thể hiện được sự đoàn kết
Quốc gia mới khởi đầu được.
2.- Hóa giải
Khi trường hợp một trong hai bên không có Thiện chí cũng như không đồng thuận về
một tiêu chuẩn hoà giải chung, sự cách biệt giữa cặp đối cực quá xa, thì một bên phải
đi tới biện pháp Hóa giải. Cụ Nguyễn Trãi đã cống hiến cho chúng ta một chiến
lược Hóa giải hiệu nghiệm:
“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Hung tàn
“Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo”
( Bình Ngô đại cáo )
Nghĩa là trách nhiệm, là hành động công bằng, Đại Nghĩa là lẽ sống công bằng và
cuộc chiến đấu để bảo vệ sự sống công bằng của toàn Quân Dân.
Nhân là lòng Kính trọng, Yêu thương và bao dung mọi người và ngay với kẻ Thù.
Cuốc chiến đấu của dân Việt Nam với quân nhà Minh của Tàu là cuộc chiến lấy “
Chí Nhân và Đại Nghĩa “ để hoá giải cuốc chiến có bản chất “ Tham tàn và Cường
Bạo “của tụi xâm lược Tàu.
Chỉ khi nào các cặp đối cực “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ đạt điểm Chí trung thì mới
Hóa giải được “ Tham tàn và Cường bạo “ . Khi giặc càng “ Tham tàn và Cường
bạo” thì chúng ta phải rèn luyện và thể hiện thêm “ Chí Nhân và Đại Nghĩa” hơn để
cân bằng với nhau, không những làm sáng tỏ Chính Nghĩa Quốc gia mà còn có đũ
Dũng lực để đẩy lùi bóng tối “ Tham tàn và Cường bạo”. Không có Chí Nhân và
Đại Nghĩa thì không bao giờ đẩy lùi được Tham tàn và Cường bạo, chứ dùng Vũ khí
chay không bao giờ giải quyết xong.
Cứ nhìn xem cách cư xử của Vua Lê Thái tổ đối với bại quân nhà Minh thì rõ: Ngài
cung cấp xe ngựa và lương thực cho bại quân và vợ con đi đường bộ cũng như lương
thực và tàu thuyền của bại quân và vợ con theo đường thuỷ mà về quê quán. Sau đó
lại sai sứ qua cầu hòa, đó tinh thần hiếu hòa trong thế mạnh. Đó là cái khôn của
hùng Tâm và Dũng Chí, về đàng Chính nghĩa kẻ thù cũng sai mà Dũng lực cũng
không bằng, nên phải khiếp phục.
XIII.- Chặng đường Hòa giải Dân tộc
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Trước tình trạng phân hoá trầm trọng làm cho Quốc pha Gia vong như hiện nay, thiết
tưởng Việc Hoà giải Dân tộc phải là Quốc sách hàng đầu.Lẽ hiển nhiên, khi không
hòa giải được thì không thể đoàn kết được và như vậy thì lấy Nội lực đâu mà xây Nhà
dựng Nước. Đại khái có 3 cuộc Hoà giải trên ba mức độ:
1.- Hoà giải Cơ sở
Trước tình trạng con người thương luân bại lý như hiện nay, đa phần chỉ manh mối
dẫm đạp lên nhau mà sống, mọi môi trường đều bị ô nhiễm, nhất là môi trường Tư
tưởng và Đạo lý làm người, phỏng một cộng đồng ô hợp thì có làm được gì to
tát?
Muốn có được một cộng đồng có liên hệ khăng khít với nhau thì không thể không có
cuộc canh tân đời sống để hoà với nhau.
Cuộc hoà giải nền tảng của toàn dân thuộc Hạ tằng cơ sở tức là cuộc vận động Toàn
dân trau dồi Nhân Nghĩa để sống hoà với nhau, làm sao cho Tình Nghĩa Đồng bào
được ngày càng thắm thiết. Dân có trưởng thành về Tư cách và khả năng chống lại sự
gian ác và đồng thời xây dựng được nền tảng Dân chủ vững bền. Việc này thuộc lãnh
vực chuyên môn của các Tôn giáo và các nhà làm Văn hoá.
2.- Hoà Giải Thượng tằng
Hoà giải thuộc Thượng tằng tức là sự hoà giải giữa các Tôn giáo, thật ra giữa các
Tôn giáo làm gì có mâu thuẫn để mà phải hoà giải, mà thực sự chỉ là những sự ngộ
nhân không hiểu nhau hay do những người theo Tôn giáo quá khích, “ Lấy Đạo tạo
Đời “ mà gây ra xích mích!
Thử hỏi giữa những giá trí cao quý như Bác ái, Công bằng của Kitô giáo, Từ Bi, Trí
huệ của Phật giáo, Nhân Nghĩa của Nho giáo, tuy danh xưng có khác nhau, nhưng
bản chất đâu có khác, vì đó chỉ là Tình Người nơi cá nhân và lẽ sống Công bằng
ngoài xã hôi, tất cả đều thuộc Tiềm thức cộng thông của Nhân loại, có Tôn giáo nào
dạy Tín đồ của mình ghét con Người và ăn ở Bất công hay không, chỉ do sự khác biệt
ở những môi trường sống khác nhau mà không hiểu nhau thôi, có khác nhau là ở chỗ
những Tìn đồ theo mỗi Tôn giáo đó có tu trì được những giá trị đó được cao sâu hay
không.
Ở lãnh vực cá nhân thì Bác ái, Nhân ái, Từ bi là lòng yêu thương mọi người
và vạn vật chẳng có gì khác nhau, chỉ có cách thể hiện tình yêu theo nhiều phương
cách và màu sắc khác nhau mà thôi.
Ở lãnh vực sống trong xã hội thì Công bằng, Nghĩa, hay Trí huệ đều là cách
sống công bằng cũng chẳng có khác, vì đó là cách thể hiện lòng thương người ở trong
gia đình và ngoài xã hội, mà ăn ở “ Phải Người phải Ta “ với nhau.
Vấn đề khác biệt là do những người theo Tôn giáo có thực sự sống đúng theo
giá trị của Tôn giáo mình hay không hay chỉ có khoa trương đầu miệng mà tôn xưng
Đạo mình mà không thực sự đem các giá trị Đạo vào Đời sống hàng ngày để làm
chứng cho đức Tin mình. Sở dĩ có sự hiểu lầm cũng như sự xung đột giữa Tôn giáo là
vì không tôn trọng nhau và thiếu hiểu biết nhau và nhất là động chạm tới lòng Tin của
nhau. Đức tin là Cấm Địa không thể động tới!
Đây là vấn đề tế nhị, trước đây tại miền Nam Việt Nam có sự xung đột giữa Công
giáo và Phật giáo, sự việc này đã làm cho VNCH mau sụp đổ, đến nay còn có phe
nhóm chẳng thấy sự nguy hiểm của sư phân hoá, không tìm cách làm hòa với nhau
để lo việc chung mà lại tự cao tự đại dành phần đúng về phía mình, cũng như có
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thành phần cứ khư khư vào thành kiến cố hữu mà hiềm khích, thực sự không ai loại
trừ được ai, và việc nước đâu có thể làm một mình, những sự việc nhỏ nhen gây hại
đến việc chung thì kết cuộc Dân tộc gặt hái được những gì đây? Mỗi phía phải tự
vấn lương tâm, đừng có theo lối ” Khôn độc dại Đàn” vô bổ. Việc Quốc gia là việc
của toàn dân, phải do mọi phe phái, mọi tôn giáo cùng đóng góp mà chưa xong, chứ
theo thói “ Anh hùng cô độc” cứ làm việc nước bằng cách thầu khoán một mình thì
sự thất bại đã cầm chắc trong tay, vì “ Lực bất tùng Tâm ”, do đó mà sinh ta tình
trạng Trâu cày và Trâu cột, bên làm, bên phá, cuộc đấu đá hai bên chỉ gây rối cho
Quốc gia mà thôi!.
Thiết tưởng theo tinh thần “ Vạn giáo nhất lý “ thì làm sao mà các tôn giáo
không đại kết được, tôn giáo nào cũng có tinh thần nhân loại, sao lại quá hẹp hòi mà
so đo phe phái hơn kém với nhau, cái cao sâu không chỉ ở những lý thuyết mầu nhiệm
mà cũng cốt ở sự sống có đem được cái tinh thần Đạo vào Đời mà SỐNG HÒA VỚI
NHAU hay không? Đạo Thật là ở Chỗ đó.
Hai nữa các Tôn giáo không chỉ lo việc đời sau, mà tiên vàn là lo việc đời nay
bằng cách đem Đạo lý vào Đời mà sống hoà với nhau, Đời này mà sống Hoà với
nhau được thì chắc Đời sau sẽ được cứu.
Thứ ba là mình sống với Dân tộc thì phải bám vào Gốc rễ Dân tộc mà đoàn
kết cùng nhau để cùng Dân tộc lo cho con Người và Đất nước, không bám vào gốc
Dân tộc thì ở trên và ở ngoài Dân tộc thì làm sao mà cứu được Dân tộc và khi Dân
tộc nguy vong thì phe phái mình đâu có được sống Yên.
Để không bị rơi vào tình trạng phân hoá, thiết tưởng các Tôn giáo phải Đồng quy vào
Gốc Dân tộc, rồi Thù đồ theo tinh hoa của Tôn giáo mình mà phục vụ con Người và
Dân tộc theo sáng kiến và khả năng của mình thì mọi sự sẽ tốt lành.
Những lời tôi viết từ đáy lòng, không biết có phải là sự Thật không, vì sự Thật thường
làm mất lòng, việc này nếu có, thì cho tôi xin tạ lỗi.
3.- Hoà giải Trung độ
Tôi muốn nói sự hoà giải này chỉ có thể xẩy ra trong việc xây dựng chế độ Dân chủ.
Cuộc hoà giải này thuộc lãnh vực xã hội, để tất cả mọi người mọi ngành, mọi cơ chế
của Quốc gia đều đồng thuận với nhau về một Hướng chung, để cho mọi hoạt động
trong lãnh vực Quốc gia tạo nên một tổng lực để cho sự tiến bộ được đồng bộ.
Cuộc hòa giải này do các nhà làm chính trị, các nhà xã hội cũng như các nhà chuyên
môn các ngành phải đồng thuận với nhau để tất cả các ngành cùng quy về một
Hướng xây dựng chung của Quốc gia để phục vụ đắc lực cho mọi người, sao cho
trong đó mọi Cơ chế xã hội đều có mối liên hệ cơ thể đồng bộ với nhau, nhất là phù
hợp với hoàn cảnh hiện nay của Đất nước.
Ngày nay con dân đất nước chúng ta đã tỏa ra bốn phương, đã học nhiều cái hay của
nước ngoài, nếu con dân Việt mọi nơi không ngồi lại với nhau, tìm ra một hướng
chung để quy về một mối Quốc gia tất không khỏi rơi vào tình trạng phe phái chia rẽ
cầm chân nhau: Mỹ đi đàng Mỹ, Tàu đi đàng Tàu, Tây đi đàng Tây, Nga đi đàng
Nga! Tuy Đa nguyên là bản sắc đặc thù của mỗi phía, rất là quý giá, nếu không
không hấp thụ tinh hoa của nước ngoài thành chất bổ dưỡng để cho mạch sống Dân
tộc được quy kết làm một Mối Chung thì các phe phái Việt Nam sẽ đi tứ tung!
Những ý kiến đóng góp trên mới chỉ là Chính lược Quốc gia, hay Chính Nghĩa Quốc
gia, chỉ có mục đích là tạo nên mối Đoàn kết chung, các nhà chính trị chúng ta
thường khinh thường mà bỏ quên nền tảng này, làm chính trị mà quên nền tảng con
Người và nền tảng Dân chủ thì chỉ là xây xã hội trên cát. Vì vậy cho nên các nhà
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làm chính trị phải quyền biến, phải hoạch định cho được Chiến lược và chiến thuật
thích hợp để xây dựng nền Dân chủ chân chính nghĩa là có nền tảng vững bền, chứ
không có cóp Hiến pháp người ta như đảng CSVN mà không biết gì thì chỉ làm hại
Đồng bào và Đất nước.
XIV.- Kết luận
Khi toàn dân nhận rõ, nếu không đoàn kết được với nhau thì không thể sống trong
giai đoạn Toàn cầu hoá được, đây là cuộc chạy đua tập thể của toàn thế giới, không
có Nội lực toàn dân thì không thể đóng vai trò “ Đối tác “ có khả năng “ ăn nên làm
ra “ và có khả năng liên kết với nhau để “ bảo vệ quyền lợi chung “. Nếu mỗi phe
nhóm trong nước nhận ra sự chia rẽ chỉ đưa tất cả Dân tộc thành “ Nạn nhân “
như chặng đường lịch sử đang lù lù ra đó, chỉ có sự đoàn kết mới giúp chúng ta làm “
Chủ nhân “ của Đất nước được, có nhận thức rõ như thế mới nhường nhịn nhau
được. “ Một sự Nhịn chín sự Lành “:, nên Nhường nhịn nhau để bảo vệ Công lý
Quốc gia là đại nghĩa, mỗi một chúng ta phải cố gắng thoát ra khỏi tình trạng tiểu
Tâm tiểu Trí mới làm nổi.
Làm việc gì cũng có: đầu, đuôi, xuôi, ngọn, chứ không vì tinh thần cao tốc, muốn
mọi sự được mau chóng mà quên xây dựng Nền tảng thì chẳng đi đến đâu.
Làm việc Quốc gia ngày nay khó khăn ngàn trùng, vì không những phải nắm vững
tình hình Quốc gia mà còn phải nắm vững được tình hình Quốc tế, nên phải có
Lòng rộng Trí sâu mới bao quat được, không tu dưỡng và đồng Tâm hợp Lực để mỗi
người, mỗi nhóm chuyên trách phận vụ của mình, thì không thể làm trọn việc chung.
Làm việc Quốc gia mà quên xây dựng con Người có Tư cách và Khả năng cũng
như tinh thần Đoàn kết Dân tộc để tạo cơ hội cho mọi người Dân đều được tham gia
thì chắc chắn sẽ không xây dựng được chế độ Dân chủ chân chính.
Chí có người Việt Nam có tinh thần tự Chủ, tự Lực, tư Cường mới thực sự đóng
góp cho đất nước, người nước nào thì lo xây dựng cho nước đó là chính, những người
nước ngoài chỉ có thể liên kết để tương trợ đôi phần, vì họ cũng lo quyền lợi cho nước
họ, tình thần vọng ngoại ỷ lại không giúp gì cho Đất nước!
Trên đây là những việc vô cùng khó khăn, nhưng là những công việc nền tảng “Ăn
Chắc Mặc Bền “, không phải là thứ “Dễ Đến Dễ Đi “. Nghe nói đến những chuyện
như thế này có người cho là viễn mơ, nhưng viễn mơ với những ai ưa “ Ăn mau
Làm tắt “, còn những kẻ thật lòng yêu con Người và Dân tộc chắc không thể không
lưu tâm.
Nếu chúng ta nhận thức được kẻ thù truyền kiếp to lớn của chúng ta ngày nay
hung hiểm và bạo tàn gấp bội, vì chúng là sự kết hợp giữa sự Thâm ác của đế quốc
phong kiến có gốc Du mục Tây Bắc xưa cùng với Quốc tế CS có tổ chức rất khoa
học và gian manh ngày nay, lại thêm tình trạng xã hội của chúng ta cũng rất nhiễu
nhương, nếu chúng ta không canh tân, đoàn kết thành một khối thì chúng ta làm
sao thoát ra được khỏi gọng kìm của Thù trong Giặc ngoài cùng sự cạnh tranh
ngày càng ráo riết. Có điều mà chúng ta không thể quên là chúng ta chỉ chống
lớp cầm quyền Tham tàn và Cường bạo của Tàu mà thôi, còn đa số dân Tàu cũng
là anh em đồng tông cùng chúng ta, họ cũng sống theo nếp sống Văn hoá Hòa
Bình, chúng ta không thể gây ra sự xích mích dân tộc, mà còn phải liên kết với họ,
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mà sống hòa với nhau , cứ xem bài viết của Biên tập viên Chu Phương đính kèm
sau đây thì rõ ( 4 )

Là một người hèn, gặp cơn Quốc phá gia vong chạy trốn làm kiếp ngoại nhân, tôi chỉ
có thể có một vài ý kiến thô thiển góp vào công việc chung, xem như là sự đóng góp
của một công dân lưu vong - một Việt điểu - , với hy vọng có góp đôi phần hữu ích.
Việt Nhân
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
The voice of Human conscience from the death of a nation in the Vietnam War
“TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO”
Nguyễn Anh Tuấn (Political Scientist)
ĐÓ LÀ LỜI THÚ NHẬN CỦA JANE FONDA NGƯỜI ĐÃ ĐỀ NGHỊ QUỐC
HỘI HK CẮT VIỆN TRỢ ĐỂ ĐƯA ĐẾN CÁI CHẾT CHO MNVN

l. LỜI MỞ ĐẦU
Cho đến hôm nay không biết có bao nhiêu con người Việt Nam và khắp nơi trênthế
giới tìm hiểu được bản chất đích thực của chiến tranh Việt Nam là gì.
Sự thật lịch sử tìm thấy cho biết người CSBV chiếm được MNVN hoàn toàn phi
chính nghĩa vì chỉ dựa thuần túy vào bạo lực, dối trá và lừa đảo. Vì thế chiến tranh
Việt Nam là một cuộc chiến tranh lừa đảo của kẻ xâm lăng hiếu chiến BV. Khi bản
chất chiến tranh là như thế thì tất cả sự thật trong chiến tranh đều đã bị bóp méo và
tráo trở để trắng thành đen, thật thành giả và gian tà thành chính nghĩa. Trong suốt
cuộc chiến 20 năm con người đã bị cuốn hút vào dòng sống thường xuyên trong
những cơn lốc, hay như đang bơi trên một dòng sông nước cuồn cuộn chảy xiết.
Trong bối cảnh đó, một bối cảnh mà những kẻ gây ra chiến tranh là CSBV đã cố tình
tạo ra để xô đẩy con người trong những cơn gió lốc để họ chỉ thấy cảnh mù mịt khắp
nơi hay nhìn đâu cũng thấy hư hư thực thực. Mục đích của những kẻ gây ra chiến
tranh xâm lăng miền Nam là khuấy động thường xuyên và liên tục để không ai còn có
khả năng nhận thức được chính xác xem cuộc chiến này đang diễn tiến ra sao.
Đâu là sự thật, đâu là lẽ phải, đâu là bạn, đâu là thù, đâu là kẻ xâm lăng hiếu chiến và
đâu là nạn nhân bi thảm của chiến tranh và quan trọng hơn hết đâu là chính nghĩa và
đâu là những kẻ gian tà phi chính nghĩa?
Từ bản chất của cuộc chiến đó, chúng ta mới thấy tại sao Tổng Thống Richard Nixon
khi đề cập đến CTVN đã khám phá ra rằng, đã có 1200 cuốn sách viết về cuộc chiến
này, nhưng tất cả nhận thức đã vấp phải 22 lỗi lầm nghiêm trọng, trong đó có tới 9 lỗi
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lầm mang tính chiến lược, vì những con người này đã vô tình rớt vào cái bẫy lừa đảo
của HCM và CSBV. Từ bản chất và sự thật đó cho thấy những ai đã cho rằng quân
dân MNVN đã thua trận vì hèn nhát và MNVN không có chính nghĩa, vì không chiếm
được trái tim và trí tuệ của người dân hai miền Nam Bắc. Tất cả luận cứ này đã rơi
vào 22 lỗi lầm đó. Vì thế, tất cả chúng ta những người dân của MNVN đã chứng kiến
cái chết của dân tộc mình, và đứng trước cái chết của một quốc gia đầu tiên trong lịch
sử của nhân loại vào ngày 30-4-1975. Vì lẽ đó, chúng ta đều có bổn phận và trách
nhiệm phải tìm kiếm cho ra sự thật và lẽ phải để có đủ bằng chứng rõ ràng là sự chiến
thắng của CSBV chỉ là chiến thắng của dối trá và lừa đảo, của những kẻ xâm lăng một
Quốc Gia Tự Do Độc lập của MNVN – đó là những sự thật đang cần được làm sáng
tỏ trước lương tâm của dân tộc Việt, lương tâm của Hoa Kỳ và lương tâm của tất cả
nhân loại. Và quan trọng hơn là phải làm sáng tỏ chính nghĩa cao cả và lý tưởng của
VĂN MINH DÂN CHỦ của Hoa Kỳ cũng như lý tưởng của nền CỘNG HÒA MIỀN
NAM VIỆT NAM của chúng ta, để khôi phục lại danh dự, niềm tin và hy vọng đã mất
đi từ 37 năm qua kể từ khi MNVN rơi vào tay CS.
Trên đường tìm kiếm sự thật đó ,chúng tôi đã khám phá ra rằng, trong suốt hơn 20
năm chiến tranh kéo dài đã có tất cả là 5 trận đánh lịch sử thì quân đội của CSBV và
MTGPMN đã thảm bại cả 5 trận. Ngược lại trong 5 trận đánh lịch sử đó quân đội
MNVN đã thắng cả 5 trận.
VỀ MẶT TRÂN CHÍNH TRỊ
HCM và ĐCSVN cũng thảm bại ngay từ khởi đầu cuộc chiến đến cuối cuộc chiến –
bởi vì nếu nói HCM và ĐCSVN đã chiếm được trái tim và trí tuệ của người dân 2
miền Nam Bắc Việt Nam là điều bịa đặt không hề có thật.
VỀ PHƯƠNG DIỆN NGOẠI GIAO
Hoa Kỳ và MNVN cũng đã đạt được chiến thắng vào mặt trận ngoại giao sau cùng
khi Hoa Kỳ đã gây dựng được mối quan hệ với Bắc Kinh và Liên Bang Sô Viết.
Nhưng Hoa Kỳ đã không cứu được MNVN. Ai đã xô đẩy dân tộc này và quốc gia
MNVN vào cái chết đau thương nghiệt ngã vào 30-4-1975; mặc dù Hoa Kỳ và
MNVN đã thắng trên mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao? Ai thực sự phải chịu
trách nhiệm trước sự thất trận nhục nhã của HK lần đầu tiên trong lịch sử? Ai phải
chịu trách nhiệm về cái chết quá đau thương và nhục nhã của VIỆT NAM CỘNG
HÒA? Phải chăng chính tầng lớp báo chí phản chiến, trí thức phản chiến và phong
trào phản chiến nói chung tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật và Đan Mạch phải chịu trách
nhiệm trực tiếp trước lịch sử nhân loại về cái chết oan khiên của MNVN? Đó mới
chính là điều cần thiết buộc chúng ta phải cùng nhau tìm cho ra tất cả sự thật, để
chứng minh rằng sự chiến thắng của HCM và ĐCSVN là sự chiến thắng của những kẻ
gian tà phi chính nghĩa trong hàng ngũ QTCS với âm mưu nhuộm đỏ Á Châu. Vì thế
cái gọi là “Đại thắng mùa xuân” của hàng ngũ CSVN mà họ đã huênh hoang khoác
lác từ 37 năm qua chỉ là sự chiến thắng cực kỳ bẩn thỉu và nhơ nhớp. Những người
Mỹ và khắp thế giới sẽ học được gì, và hành xử ra sao khi tất cả đều đã thấy rõ bản
chất lừa đảo của HCM và ĐCSVN trong suốt cuộc chiến đó? Khi những chiếc mặt nạ
giải phóng đã rớt xuống, để lộ nguyên hình là những tên độc tài khát máu và là tội đồ
của dân tộc Việt Nam, tội đồ của 3 nước Đông Dương và cũng như là tội đồ đã chống
lại văn minh tinh thần của nhân loại.
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Từ sự thật của lịch sử đó, những người Mỹ nào đã từng chống CTVN sẽ có cơ hội
nhận ra chính nghĩa lớn lao của những con người yêu chuộng tự do của MNVN, khi
họ đứng lên để bảo vệ tiền đồn cho thế giới tự do mà chính tổng thống Kenedy đã
từng nói. Nhưng HCM và CSBV đã đánh tráo sự thật tới bây giờ, họ phải trả lại chính
nghĩa cho những nạn nhân của chiến tranh. Tất cả chúng ta đều muốn đi tìm lại sự thật
lịch sử của chiến tranh từ 37 năm qua, để làm gì? Hay chỉ để trả lại sự thật cho sự
thật, trả lại lẽ phải cho lẽ phải, trả lại máu xương cho những kẻ hiếu chiến và độc tài
khát máu, đã gây nên chiến tranh tàn khốc đó, trả lại những chiếc mặt nạ cho những
kẻ đội lốt “cách mạng giải phóng” khi họ rêu rao tranh đấu cho tự do độc lập và hạnh
phúc cho toàn dân Việt Nam.
Và quan trọng hơn nữa là trả lại danh dự cho hàng ngũ quân đội MNVN, bởi vì họ là
những người chiến thắng trong các trận đánh với những kẻ xâm lăng đến từ MBVN
để đe dọa tiền đồn của Thế Giới Tự Do, trả lại uy danh cho những vị lãnh tụ khả kính
đã nằm xuống vì muốn bảo vệ tự do cho nền Đệ I và Đệ II Cộng Hòa Miền Nam Việt
Nam, sau cùng là trả lại chính nghĩa cho toàn thể người dân tại 3 nước Việt, Miên,
Lào bởi vì họ là nạn nhân bi thảm của CTVN trước những kẻ gian tà phi chính nghĩa
là hàng ngũ CS hiếu chiến đã xâm lăng 3 nước ĐD để làm bàn đạp âm mưu xich hóa
toàn vùng Đông Nam Á . Vì thế ai nói HCM và ĐCSVN đứng lên tranh đấu cho
độc lập tự do hạnh phúc cho Viêt Nam cũng chỉ là một sự dối trá và lừa đảo.
Tất cả những ai còn tin rằng HCM thực sự đứng lên tranh đấu giành Độc Lập,
Tự Do, Hạnh Phúc cho người Việt Nam thì nên xét lai- bởi vì vào năm 1965
chính HCM đã không giấu giếm sự thật khi gặp Salisbury tai Hà Nội, ông đã nói
như sau:
“ Những ngày tuyệt diệu rồi đây sẽ đến khi tất cả các đồng chí đã đến bên nhau.
Tất cả mọi người đang nỗ lực tranh đấu để đem đến sự thành công của Miền Bắc
Việt Nam- đó chính là sự thành công của những người Nga, những người Tàu, và
những chế độ tại Đông Âu. Tất cả đều muốn làm cho Miền Bắc Việt Nam trở
thành một mẫu mực, một nơi triển lãm thu hút muôn người, và một mẫu mực lý
tưởng của CNCS có thể đưa đến cho các dân tộc tại Á Châu và đặc biệt nhất là
vùng Đông Nam Á.”
Hồ Chí Minh đã thú nhận với Salisbury rằng :” Tất cả đều tin rằng chủ nghĩa
Cộng Sản sẽ từ Miền Bắc Việt Nam lan tràn sang tất cả các nước lân bang”. Đây
là bằng chứng quá rõ ràng cho mọi người thấy HCM đã sử dụng cả dân tộc Việt
Nam giống như một phương tiện để phục vụ tham vọng bành trướng của Đế
Quốc Cộng Sản Nga Sô, chứ ông không bao giờ thực tâm tranh đấu vì Độc Lập,
Tự Do, Hạnh Phúc cho dân tộc Việt Nam.
ll. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO
(Đó là lời thú nhận của Jane Fonda- người đã đưa đề nghị cho Quốc Hội Hoa Kỳ
cắt viện trợ để giết MNVN)
Chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Đông Dương chỉ là một, có thể nói đây là
một cuộc chiến tranh lừa đảo và bẩn thỉu nhất trong lịch sử chiến tranh Thế Giới
(The most dirty deceptive war) mà những kẻ xâm lăng tiến chiếm Miền Nam là
HCM và ĐCSVN đã cố tình gây ra. Với khẩu hiệu “Đánh đuổi Đế Quốc Mỹ, một
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Đế Quốc TÂN THỰC DÂN sau thực dân Pháp” là một sự lừa đảo trắng trợn;
trong khi HK can thiệp vào VN, ĐD và Á Châu để bảo vệ quyền Tự Do, nền Độc
Lập vừa phôi thai của MNVN và của các nước Đông Dương cũng như các quốc
gia Đông Nam Á đang bị làn sóng Đỏ của QTCS đe dọa. Sau Đệ ll Thế Chiến, sau
khi đã cứu thoát cả châu Âu qua Đệ l và Đệ ll Thế Chiến, rồi sau đó đưa ra
chương trình Marshall để tái thiết cả Âu Châu.
Khi tổng thống Woodrow Willson thành lập nên Hội Quốc Liên để kêu gọi các
Đế Quốc Thực Dân trao trả lại độc lập và tôn trọng quyền tự quyết và toàn vẹn
lãnh thổ của các Quốc Gia đang bị Thực Dân đô hộ. Sau đó đưa ra phong trào
giải thực trên toàn Thế Giới. Mục đích là để xây dựng lại Trật Tự Mới cho Thế
Giới để đem lại một nền hòa bình chân chính cho toàn nhân loại. Đó là những hy
sinh và nỗ lực vĩ đại của Hoa Kỳ trong thế kỷ XX và XXl. Vào năm 1945 và 1949
nước Việt Nam đã được độc lập và chính phủ Trần Trọng Kim đã ra đời, nhưng
HCM và Đảng Lao động Việt Nam đã tìm mọi cách để phá tan nền độc lập phôi
thai đó, trước tiên bằng những lừa đảo và dối trá cực kỳ tinh vi và quỷ quyệt
chưa từng thấy. Đây là một âm mưu vĩ đại nhất trong chiến tranh Việt Nam,
chiến tranh Đông Dương và chiến tranh lạnh.
Ngày nay muốn biết âm mưu dối trá và lừa đảo này của HCM và CSBV thì cứ
nhìn vào đường lối chính sách của họ đưa ra để phô trương những gì tốt đẹp
nhất, lý tưởng nhất để đánh lừa Hoa Kỳ và cả thế giới. Trên thực tế HCM đều
làm ngược lại tất cả. Chúng ta có những bằng cớ như sau:
1. Bản tuyên ngôn 10 điểm của ĐCSĐD do HCM đưa ra năm 1930
khi ông thành lập nên ĐCSĐD.
2. Bản tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam tháng 9 năm 1945.
3. Bản Hiến pháp viết ra năm 1946.
4. 10 mục tiêu của Pathet Lào, thành viên của ĐCSĐD.
5. Chính sách trung lập tuyệt đối của Cam-bốt do Shihanuk đưa ra.
6. Chính sách 10 điểm của MTGPMN.

Tầng lớp lãnh đạo của khối LBSV đã biết rõ rằng, tầng lớp trí thức tại Hoa Kỳ
và Âu Châu chỉ chú ý tới tư tưởng, ý kiến cũng như những lời nói vì thế những
người chống chiến tranh Việt Nam đã rớt vào bẫy của mặt trận tuyên truyền
một cách rất dễ dàng, và họ sẵn sàng ngã theo để tôn vinh Liên Sô như một
thành trì cách mạng vĩ đại và họ tin theo Liên Sô rằng thế giới Tư Bản đang
trong cơn khủng hoảng và giẫy chết.
Từ đó cái gọi là nhóm Tân Tả “New left” tại Hoa Kỳ và Âu Châu từ năm 1960 –
1972 đã xuất hiện tại Hoa Kỳ như những đợt sóng thần, nhất là tại các Viện Đại
Học, tầng lớp trí thức và sinh viên chỉ chú tâm đến hành động không cần lý
thuyết. Tất cả mọi hành động đều nhắm trực tiếp vào sự chống đối HK khi can
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thiệp để bảo vệ tiền đồn thế giới tự do tại miền Nam, mà những người Cộng sản
coi là thứ “Tân Đế Quốc Thực Dân”. Đây là một thứ trở cờ của tầng lớp trí thức
phản chiến Hoa Kỳ trong thời chiến tranh lạnh trước 1965. Họ đã thống trách
Hoa Kỳ ngay từ khởi đầu cuộc tương tranh với Liên Sô. Họ cho những người
Liên Sô là những người “yêu chuộng hòa bình” , vì Hoa Kỳ đã trải quân trên cả
trăm căn cứ quân sự trên thế giới và biến Thế Giới Tự Do xác nhập vào ĐQ Mỹ.
Mục tiêu chính mà họ nhắm vào là chống lại Hoa Kỳ khi tham dự vào chiến
tranh Việt Nam.
Nhóm phản chiến theo Tả phái mô tả những cán binh Cộng Sản trong các Mặt
Trận Du Kích là những vị “anh hùng” và là “các nhà cách mạng chân chính” .
Họ cho rằng Tư Bản Hoa Kỳ đúng là đang bành trướng Chủ Nghĩa Tư Bản trên
các Quốc Gia nghèo khó. Các sinh viên đại học đã bị lôi kéo theo tầng lớp trí
thức đại học để thù ghét Hoa Kỳ và chống cả Văn Minh Tây Phương. Sự thực đó
chứng tỏ rằng tầng lớp báo chí, giới trí thức và các Phong Trào Phản Chiến tại
Hoa Kỳ đã bị guồng máy tuyên truyền khổng lồ của CSBV và khối Liên Bang Sô
Viết khuất phục và chiếm được trái tim và trí tuệ của họ một cách quá dễ dàng.
Tội nghiệp và đáng thương thay cho những thành phần trí thức phản chiến Hoa
Kỳ và Âu Châu chỉ hiểu Cộng Sản qua văn chương và chữ nghĩa nhưng lại
không biết gì về bản chất những người CSVN, Á Châu và QTCS, cũng như họ
cũng chẳng hay biết gì về mặt trận tuyên truyền của Đảng Bolshevik đang âm
mưu giăng bẫy để họ rơi vào. Trong khi ấy tuyên truyền được coi là một guồng
máy chính yếu của chiến tranh ý thức hệ . Khi tuyên chiến với khối tư bản, Liên
Sô đã nghiên cứu rất kỹ nghệ thuật thuyết phục và vận động trí thức. Những
người Leninist tự coi họ là những kẻ tuyên truyền trong thế giới cách mạng còn
quan trọng hơn cả những kẻ cai trị quốc gia.
Theo cuốn The black book of communism đã cho biết, tuyên truyền đã được coi
là một bộ máy chính yếu của chiến tranh khi họ tuyên chiến với thế giới Tư Bản.
Trong cuộc chiến, tuyên truyền là vũ khí lợi hại nhất của Bolshevik, họ có một
thông điệp phải đi rao giảng và truyền đạt. Mặt trận tuyên truyền là bộ phận
quan trọng nhất và là cột trụ của quyền lực Sô Viết. Họ nhào nặn tư tưởng và
thái độ của con người bằng mọi phương tiện. Vào năm 1920 Liên Sô có một hệ
thống phát thanh mạnh mẽ nhất trên thế giới. Vào năm 1943 các làn sóng phát
thanh có 400 giờ mỗi tuần để tung ra thuyết phục và vận động khắp thế giới. Vào
năm 1973 họ đã có 2100 giờ hàng tuần để gởi đi thông điệp của Cách Mạng Cộng
Sản.
Bắt đầu từ đầu năm 1970 số tiền phí tổn hàng năm là 2 tỷ dollar với một lực
lượng nhân sự là 500 ngàn người để chuyên lo về mặt trận tuyên truyền mà thôi.
Liên sô coi đây là công tác mang tính chất quyết định. Họ đã tô vẽ lên những
hình ảnh thật chân chính của người cộng sản và cho biết nhà nước Liên Sô
không bao giờ lầm lẫn- nếu có thì rất nhỏ mà thôi. Cũng như chủ nghĩa Marxist
Leninist không bao giờ sai lầm. Sự thành công của Liên Sô là sự thành công của
ý thức hệ , chiến thắng trong chiến tranh và kinh tế lớn mạnh. Con đường của
Liên Sô và ý thức hệ công sản là để hướng dẫn và khơi động cách mạng. Tất cả
đã nhắm vào uy tín và trật tự mới của Tư Bản để lên án, vì thế mà Hoa Kỳ đã bị
thù ghét gần như trên toàn Thế Giới mà chính người Mỹ không hiểu tại sao bị
thù ghét như vậy. Những quan niệm của chủ nghĩa cộng sản là phần chính yếu
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cho môi trường trí thức. Mặt trận này kêu gọi cuộc tranh đấu để đi vào các cuộc
chiến tranh giải phóng khỏi Đế Quốc, đặc biệt là Đế Quốc Tân Thực Dân Hoa
Kỳ. Tầng lớp trí thức khắp nơi trên thế giới đều tin rằng Liên Sô đúng là đại
diện cho tầng lớp vô sản thế giới. Những khẩu hiệu của Marxist đã cho thấy đó là
thứ vũ khí đầy quyền năng của chính trị và cách mạng. Đối với tầng lớp trí thức
đang sống trong những nỗi hoài nghi thì lòng bao dung của chủ nghĩa Marxist
trở thành một thứ tôn giáo.
Đế chống chiến tranh Việt Nam những sinh viên Hoa Kỳ đã tổ chức họp mặt,
biểu tình và khích động khắp nơi. Nhóm Tân Tả đã phát huy để tôn thờ bạo lực
và ca tụng sự tiến bộ, tất cả đã làm rung chuyển nước Mỹ. Chủ Nghĩa Xã Hội
đang được đề cao bởi vì nó thúc đẩy con người dấn thân tranh đấu để có một xã
hội tốt đẹp hơn. Những Phong Trào Phản Chiến thống trách Liên Sô chưa đủ
nhiệt tình để hổ trợ cho Việt Cộng tại MNVN. Nhóm này tìm thấy Chủ nghĩa
Marx có một ý nghĩa lớn lao để giúp cho tầng lớp trí thức trưởng thành chính
chắn hơn (viết theo cuốn The black book of communism)
Từ những bằng chứng kể trên cho thấy bộ máy tuyên truyền của Quốc Tế Cộng
Sản bao trùm khắp nơi trên thế giới để thuyết phục và vận động tầng lớp trí
thức chống lại Hoa Kỳ và Âu Châu tin theo lý tưởng của Cộng Sản để chống lại
các Quốc Gia của chính họ đặc biệt là chống CTVN.
Thực ra phong trào phản chiến không chống chiến tranh Việt Nam mà họ chống
“Đế Quốc Mỹ”, chống các Tổng Thống Hoa Kỳ, chống quân đội Hoa Kỳ, chống
quân đội MNVN và chống Chính Quyền sơ sinh của MNVN .Bởi vì nếu họ thực
sự muốn chống CTVN thì họ phải chống những kẻ gây ra chiến tranh là HCM và
CSBV nhưng họ quay qua chống đối hung hãn và mãnh liệt nạn nhân của chiến
tranh Việt Nam.
Hình ảnh chống đối đó gợi lên cho mọi người thấy cảnh một đảng cướp trang bị
đầy đủ vũ khí xông vào nhà một người dân lương thiện để cướp của giết người.
Lực lượng cảnh sát xông tới đánh trả để cứu nạn nhân -trong khi ấy tầng lớp trí
thức Hoa Kỳ và Âu Châu đã tung hô và choàng những vòng hoa cho những kẻ đi
ăn cướp và giết người, đồng thời hết lời lăng nhục phỉ báng nạn nhân và những
người cảnh sát đang đến cứu nạn nhân.
Hành xử như vậy, tầng lớp trí thức đang đứng về phía công lý hay đang đồng
hành với tội ác, với những kẻ hiếu chiến xâm lăng MNVN? Muốn có câu trả lời
xin một lần lắng nghe Howard Zinni thuộc Hội Sử Gia Hoa Kỳ tuyên bố : “Hoa
Kỳ đang mở rộng Đế Quốc trong thời hiện đại. CSBV và MTGPMN là đại diện
tinh thần Quốc Gia của dân tộc Việt Nam. Đó là những nhà Cách Mạng đúng
nghĩa nhất.”
Tờ New York Times thì lên án Hoa Kỳ: “Sự phá hoại bỉ ổi nhất trong lịch sử nhân loại”.
Riêng triết gia lừng lẫy với thuyết hiện sinh là Jean Paul Sartre thì nguyền rủa các nạn
nhân chiến tranh Việt Nam thật cay nghiệt: “Chỉ có những con chó mới chống Cộng sản”
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Tại thủ đô ánh sáng của Paris dường như là nơi xuất phát điểm cho các Phong
Trào Phản Chiến trên Thế Giới. Tiếng nói của những tên tuổi lừng lẫy nhất nước
Pháp như: Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Roger Vadim,
Simone Signoret v.v…
Đây là những tầng lớp trí thức Phái Tả và là những con người đã gây ảnh hưởng
sâu xa tới các tầng lớp trí thức Hoa Kỳ, tại các Viện Đại Học với các phong trào
“sinh viên phản chiến” , đặc biệt nhất là Jane Fonda- con gái của Henry Fonda
đã kết hôn với Roger Vadim và họ cùng sống với nhau tại Pháp. Jane Fonda là
cái đinh của phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ với ảnh hưởng và sức mạnh bao
trùm cả dư luận và Quốc Hội Hoa Kỳ. Chính nhóm trí thức và các tài tử điện
ảnh tại Paris đã nhào nặn, uốn nắn, hướng dẫn để Jane Fonda đi về Mỹ để chống
chiến tranh Việt Nam.
Điều đầu tiên mà tầng lớp trí thức Paris muốn “cải tạo” một người đàn bà Mỹ
còn quá trẻ, ngây thơ và tình cảm là HCM là George Washington của Việt Nam
và họ cho rằng, the war was wrong. Cuộc chiến đó là một sai lầm và rằng “Mặt
Trận Giải Phóng Miền Nam” là những nhà cộng sản địa phương không hề có
chân trong hệ thống QTCS (homegrown revolutionaries) và họ đã chiếm được
trái tim và trí tuệ của người dân miền Nam và Roger Vadim thì cho rằng: there
is no way you can win the war in Vietnam. Không có cách nào mà Hoa Kỳ có thể
thắng được một cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Nhóm trí thức này đã nói với
Jane Fonda rằng “quân đội Hoa Kỳ và quân đội của Thiệu không muốn chiến
đấu bởi vì họ không có chính nghĩa để tin vào”, họ còn kích động lòng tự ái của
Jane Fonda khi họ nói: “nước Mỹ của cô đã bị các lãnh tụ Hoa Kỳ phản bội” và
họ thêm rằng “những người Mỹ chống cộng một cách mù quáng nên không nhận
thấy rằng có rất nhiều người không phải cộng sản cũng rất tỏ lòng tôn kính
HCM”
Nhóm trí thức tả phái (intellectual lelf ) của Thủ Đô ánh sáng thường là những
con người dấn thân hành động chung với Đảng Cộng sản Pháp. Tất cả đều
khuyến khích và xúi giục Jane Fonda-đã từng sống 6 năm tại Pháp với những
người trí thức tả phái-. Họ khuyên Jane Fonda trở về Hoa Kỳ để dấn thân hành
động chống lại Hoa Kỳ. Họ hỏi Jand Fonda rằng “what are you going to do
about it? ” cô sẽ làm gì vì sự lầm lẫn của Hoa Kỳ tai VN? Trước sự kích động
của nhóm trí thức thiên tả phản lại Paris, Jane Fonda tự thú nhận là chưa bao
giờ hoạt động chính trị (Political activity) nhưng cảm thấy sự thôi thúc, cái mà cô
gọi là sự thôi thúc đạo đức (Moral imperative). Jane đã về lại Mỹ, đã xuất hiện
và đã hội họp để thảo luận thường xuyên với các tổ chức phản chiến. Sự có mặt
và những lời phát biểu nóng bỏng của Jane Fonda trong các cuộc biểu tình
chống CTVN làm rung chuyển cả nước Mỹ.
Vào năm 1972 CSBV đã mời Jane Fonda đến Hà Nội để tận mắt chứng kiến
“triển lãm tội ác chiến tranh” (war crime exhibit) của đế quốc Mỹ rồi sau đó
CSBV đã trao tất cả chứng cớ về tội các chiến tranh của đế quốc Mỹ cho Jane
Fonda để đưa về cho toàn dân Mỹ và cả thế giới. Con nai vàng ngơ ngác, vừa
xinh đẹp vừa ngây thơ vô tội, vừa tình cảm dạt dào Jane Fonda cũng như những
trí thức tả phái tại Paris tưởng những người CSBV và Cộng Sản Trung Hoa
giống như Karl Marx viết trong tuyên ngôn CS hay Tư bản luận. Cũng như
Lenin, Stalin, Mao và Hồ không phải giống như các nhà dân chủ xã hội ở Âu
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Châu đã thấm nhuần thần học Ky tô giáo để ngồi viết lên những Lý thuyết chính
trị và xã hội cao đẹp, để giúp cho nhân loại xây nên những xã hội tốt đẹp hơn, Tự
Do hơn, Phồn Thịnh hơn và Thanh Bình An Lạc hơn như chủ trương của các
Nhà Lập Quốc Hoa Kỳ khi họ khai sinh ra nước Mỹ. Nhất là những người CSVN
và Á Châu hoàn toàn khác những người CS tại Âu Châu. Đặc biệt là CSBV,
HCM và Mao là những thứ lãnh tụ chính trị được nhào nặn, uốn nắn bởi cả hai
truyền thống chính trị bá đạo của cả Đông Phương và Tây Phương. Họ vừa là
sản phẩm của tập quán chính trị thời Đông Chu Liệt Quốc của Trung Hoa và
vừa là sản phẩm truyền thống chính trị của Machiavelli Thời Phục Hưng tại Âu
Châu. Sự nghiệp chính trị và cách mạng của những con người CS Á Châu hoàn
toàn dựa vào bạo lực thuần túy, và dối trá, lừa đảo không sao lường được.
Và những Xã Hội mà những con người này lập nên đều là những Xã Hội chỉ thấy
bạo lực, dối trá và lừa đảo.
Nhân nào thì quả ấy không thể nào khác được. Tầng lớp trí thức Tả Phái tại
Paris, Hoa Kỳ và khắp nơi trên Thế Giới, đặc biệt là con nai vàng ngơ ngác Jane
Fonda và Tom Hayden tại đại học Berkeley California hoàn toàn xa lạ với thế
giới chính trị của Bắc Việt và Hoa Lục. Khi họ đến Hà Nội,họ không bao giờ
được gặp những con người thật sự mà chỉ gặp toàn những con người mang đủ
thứ mặt nạ: Hà Văn Lâu, Nguyễn Đình Thi hay các thông dịch viên. Mỗi người
đều có một chiếc mặt nạ để chào đón Jane Fonda đến Hà Nội, chiếc nào cũng đẹp
đẽ cao cả và đầy lý tưởng khiến con nai tơ xúc động bồi hồi. Jane Fonda đang lọt
vào thế giới của bầy chó sói đội lốt đàn chiên đang giấu kín những nanh vuốt của
chúng sau những chiếc mặt nạ. Thế giới của bạo lực, dối trá và lừa đảo là thế
giới của bầy chiên làm sao được? Trong thế giới đó, những người đứng đầu sẵn
sàng xô đẩy người người vào hang sâu tai vạ hay hơ thân xác người trên lửa
bỏng và miệng lưỡi vẫn kêu gọi “Hòa Bình và Công Lý”
Jane Fonda và tầng lớp trí thức Âu Châu và Hoa Kỳ chỉ biết nghe những gì
Cộng Sản nói trên đầu môi chót lưỡi của họ, nhưng chưa một lần thấy được
những việc làm của người Cộng Sản. Và nghe nói là tin ngay thì không phải là
loại ngây thơ nhẹ dạ thì là loại người nào? Vào năm 1965 đã có 200 người Mỹ
thuộc các tổ chức tranh đấu cho Hòa Bình: Các tôn giáo, cựu chiến binh, các
giáo chức, các luật sư, các bác sĩ và các nhà sinh vật học của Harvard, Yale và
MIT đều đến Hà Nội để tìm hiểu nhu cầu y tế của miền Bắc và coi triển lãm về
tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ. Họ đều thấy đường phố sạch sẽ không thấy
dấu hiệu nghèo đói và ăn xin. Tom Hayden cũng đến Hà Nội vào thời gian này để
thấy tinh thần chiến đấu để tự vệ của CSBV.
Louis Fanning tiết lộ rằng, Hà Nội đã có một may mắn bất ngờ là đã lôi kéo được
Jane Fonda và Tom Hayden. Nhóm lãnh tụ Hà Nội đã khai thác, trục lợi bằng
cách sử dụng những con người này để mở rộng mặt trận tuyên truyền của họ tại
Mỹ, bên cạnh những con người nổi đình đám nhất trong phong trào phản chiến
tại Hoa Kỳ: Tokely Kamichael, Dagmar Wilson, Renni Davis, Noam Chomsky,
Elbridge Cleve, Davis Ifshin va Peter Seeger. Đây là những con người được mô
tả là những con người yêu chuộng hòa bình đến Hà Nội, để gặp gỡ và cộng tác
chặt chẽ với CSBV - bởi đây cũng là những con người “yêu chuộng hòa bình”.
Nghĩa là những con người yêu chuộng hòa bình thật sự đến hợp tác với những kẻ
“đội lốt yêu chuộng hòa bình”.
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Những kẻ đội lốt yêu chuộng hòa bình tại Hà Nội đã đón Jane Fonda tại phi
trường Gia Lâm với những nụ cười hân hoan và những vòng hoa đẹp nhất đã
choàng vào cổ Jane. Jane đã từng mơ đến Hà Nội và bây giờ giấc mơ đã trở
thành sự thật. Trong quãng thời gian Jane cũng như những người đến Hà Nội
đều đã được đi thăm các làng xã bị bỏ bom, các bệnh viện chứa đầy tử thương
của chiến tranh và đôi khi đi thăm các đê điều bị hư hại. Sau đó đã đi về các
vùng nông thôn, những người khách đã được mời tới để cùng với những người
CSBV để thảo luận về tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ. Và Jane Fonda và
những người Mỹ này đã lên các đài phát thanh tại Hà Nội để kêu gọi quân đội
Hoa Kỳ phải chấm dứt các phi vụ ném bom Bắc Việt.
Quá xúc động Jane Fonda đã khóc nức nở và thảng thốt kêu lên: “I’m sorry, I’m
so sorry”. Một nữ cán binh Bắc Việt đã vỗ về Jane và nói “cô không nên khóc
cho chúng tôi, chúng tôi biết tại sao chúng tôi chiến đấu. Điều buồn nhất là buồn
cho nước Mỹ và quân đội Hoa Kỳ, họ không biết vì sao họ đến đây chiến đấu,
chính vì Hoa Kỳ đã phản bội nước Mỹ” (trích Jane Fonda – my life so far).
Trong một party dành cho Jane Fonda, một thông dịch viên nói với Jane Fonda
rằng có một cán binh Cộng sản muốn hát cho Jane một bản nhạc. Bản nhạc nói
về ngày bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Jane đã nghe
được những lời như sau: “All men are created equal. They are given certain
rights, among these are life, liberty and persuit happiness”, Jane lại khóc sướt
mướt và vỗ tay nói “These young men should not be our enemy. They celebrate
the same words Americans do”. Tất cả con người sinh ra đều bình đẳng, họ đã
được Đấng tạo hóa ban cho những quyền không thể thiếu được, giữa những
quyền đó là quyền sống, quyền tự do và quyền tìm kiếm hạnh phúc. Nghe xong
Jane nhìn những người lính trẻ và nói: “những người trẻ tuổi này không thể là
kẻ thù của chúng ta được. Họ đã viết tuyên ngôn độc lập hoàn toàn giống như
Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ đã viết ra.”
Đây là một bằng chứng xác thật cho thấy đúng là những chiến lược gia tuyên
truyền của khối LBSV đã nói: “những người trí thức Hoa Kỳ và Âu Châu chỉ
chú ý đến tư tưởng, ý kiến và lời nói” , mà không bao giờ tìm kiếm để đối diện
với những việc làm của những người Cộng Sản để xem những lời nói có đi đôi
với việc làm không. Muốn tìm kiếm sự thật nơi những người CSBV và QTCS thì
hãy hỏi họ “các anh đã và đang làm gì đấy?”, chứ đừng ngờ nghệch dại khờ chỉ
đi tìm kiếm xem họ đã nói gì. Những người trí thức Hoa Kỳ, Âu Châu và khắp
nơi trên thế giới chỉ đọc Bản Tuyên Ngôn 10 điểm của ĐCSĐD do HCM viết vào
năm 1930, và tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam năm 1945, hay các bản tuyên
ngôn của MTGPMN cũng do HCM và CSBV viết ra mà đã vội khóc sướt mướt
như Jane đã bao lần khóc khi được mời đến Hà Nội. Một con người ngây thơ,
trong trắng, nhiệt tình với một trái tim dạt dào tình cảm của một nữ tài tử còn
quá trẻ như Jane mà dấn thân vào một chỗ hùm beo, chó sói và rắn rết như thế
giới của CSBV thì làm sao thoát được nọc độc và nanh vuốt của thế giới đó.
Cũng theo Louis Fanning đã viết trong cuốn sách của ông “Betrayal in
Vietnam”: sự thay đổi mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ với LBSV và Bắc
Kinh đã đưa đến những vấn đề nghiêm trọng cho CSBV, thí dụ như phong trào
phản chiến tại Hoa Kỳ đã đi gần đến chỗ tàn lụi và giãy chết. Tuy nhiên vẫn còn
một số cá nhân tại Hoa Kỳ vẫn là bạn bè thân thiết của Hà Nội như Jane Fonda
và Tom Hayden vẫn hăng hái vận động hòa bình cho Việt Nam. Sự thật là Jane
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và Tom vẫn có những mối liên hệ rộng lớn và mật thiết với Quốc Hội Hoa Kỳ.
Điều quan trọng họ muốn là Quốc Hội Hoa Kỳ phải được thuyết phục để cho
Quốc Hội tin rằng MNVN không còn xứng đáng để tiếp tục sự nhận trợ giúp tài
chánh nữa.
Jane Fonda và Tom Hayden quả là đã tạo được cho họ một tiếng nói đầy quyền
năng để gây ảnh hưởng lớn lao đến Quốc Hội vì đây là điểm then chốt sẽ đưa đến
việc cắt giảm tiền bạc và khả năng bảo vệ miền Nam của Tổng Thống Richard
Nixon. Cuộc vận động Quốc Hội qua dân biểu Ronald Dellums thuộc Đảng Dân
chủ; một người đã bảo trợ cho Jane Fonda và Tom Hayden. Việc được phép đến
Quốc Hội để điều trần đã là điều không phải dễ, Jane và Tom lại được Quốc Hội
cấp cho họ riêng một phòng họp tại Quốc Hội để họ loan truyền những gì CSBV
muốn nói với Quốc Hội Hoa Kỳ và dư luận quần chúng Mỹ mà không nói được.
Khi có được một phòng họp ngay tại Quốc Hội những thơ mời đã được đưa ra để
mời Quốc Hội đến nghe để xin trợ giúp. Họ đã nghe hàng loạt bài giảng giải về
mối tương quan giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Những hoạt động này đưa đến kết
quả là chỉ trong vòng 3 tuần là vào tháng 1-1974 đã có tối thiểu 60 vị phụ tá tham
mưu của Quốc Hội đến tham dự để lắng nghe các bài diễn văn trong ủy ban Tư
Pháp Hạ Viện do Hayden và Fonda điều động. Sau khi đã có những buổi thuyết
trình về những chủ đề chính, nhóm chính trị mới đã được thành lập tại
Washington. Nhóm này đã được 35 dân biểu tiếp tay được biết là ủy ban phối trí
của Thủ Đô “Capital Hill Coordinating Committee” lãnh tụ chính là M.J.Mike
Duberstein phụ tá lập pháp cho Ronald Dellums. Mục đích của Ủy Ban là chấm
dứt tất cả mọi sự trợ giúp của Quốc Hội cho Chính Quyền MNVN. Trong lúc
Tom Hayden đang hướng dẫn các lớp học về Đế Quốc Mỹ thì tờ New York
Times đăng bài viết của David Shipler. Bài viết có tựa đề: “Viện trợ lớn lao từ
Hoa Kỳ là để cho Chính Quyền Sài Gòn tiến tục chiến tranh”. Trong lời bình
luận Shipler đã nhấn mạnh đến cái mà tác giả nghĩ về những vi phạm của
MNVN và của Hoa Kỳ về Thỏa Hiệp ngưng bắn. Người phóng viên của tờ báo
Times thì cũng mô tả là viện trợ của Hoa Kỳ quá nhiều cho MNVN để tiếp tục
chiến tranh nên đã khuyến khích MNVN đến chỗ vi phạm Hiệp Định Paris.
Vào ngày 12-3 Thượng Nghị Sĩ McGovern (Dân Chủ) đã đến lắng nghe một
nhân chứng là Tom Hayden - người vừa qua đã đến với Ủy Ban Ngoại Giao
Thượng Viện để đưa vào hồ sơ Quốc hội. Sự chống đối của Quốc Hội nhắm vào
bất cứ trợ giúp quân sự nào cho Cam-bốt và MNVN đều đã nhận được sự thúc
giục mạnh mẽ của các dân biểu Hạ Viện, họ đã bỏ phiếu chống lại viện trợ cho
các quốc gia này với số phiếu là 189/49. Những người thuộc phe Dân Chủ là
những người đã gặp nhau trong một cuộc họp bí mật vào ngày 12-3 và đã bỏ
phiếu để chấp nhận đề nghị của nhóm phản chiến đưa ra, đã được dân biểu
Robert Car trình bày. Nghị quyết của Car đã nhấnh mạnh đến ý nghĩa và cuộc
họp Dân Chủ nhằm để “chống lại mạnh mẽ tất cả trợ giúp quân sự thêm cho
MNVN và Cam-bốt vào tài khóa 1975”.
Trong ngày kế tiếp Thượng Vện cũng có cuộc họp của phe Dân Chủ cũng đã bỏ
phiếu 38/5 để chống lại viện trợ quân sự thêm cho Cam-bốt. Những cuộc bỏ
phiếu trong các cuộc họp của phe Dân Chủ với đa số trong lưỡng viện Quốc Hội
nên phe Dân Chủ rất thành công trong tất cả hành động chống đối lại viện trợ
cho Đông Nam Á. Trong khi lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, phe đa số Dân Chủ
đều đồng ý cắt viện trợ quân sự cho miền Nam và Cam-bốt, thì tại MNVN Tổng
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Thống Thiệu đang phải đối đầu với một tình thế vô cùng nguy hiểm trước các
làn sóng xâm lăng của CSBV. Các đoàn quân Công sản đang đe dọa chính quyền
tại vùng Cao Nguyên, và trong lúc ấy quân đội Bắc Việt đang ồ ạt di chuyển vào
miền Nam. Để đáp ứng lại tình thế Tổng Thống Thiệu đã kêu gọi một cuộc họp
cao cấp nhất gồm tất cả các vị Tư Lệnh trong Quân Đội tại miền Nam đến Cam
Ranh để cùng ông thảo luận, ông Thiệu đã ra lệnh cho rút quân khỏi vùng Cao
Nguyên. Quyết định đầu hàng tại vùng cao nguyên là điểm chiến lược trọng yếu
chỉ vì một lý do đơn giản là không đủ sức mạnh để bảo vệ tất cả các khu vực tại
miền Nam đang bị CSBV ồ ạt tấn công.
Sau đó Thiếu Tướng Phạm Văn Phú Tư lệnh quân đoàn II, đóng tại Pleiku đã
trở lại Bộ Tư Lệnh và ra lệnh rút quân ngay lập tức. Cuộc triệt thoái chẳng bao
lâu đã biến thành đoàn quân hỗn loạn, với sự tràn ngập hơn 200 ngàn người tỵ
nạn đã mắc kẹt trên dọc đường tiến về Duyên Hải. Đứng cận kề với thảm họa tại
Cao Nguyên, buộc Sài Gòn phải ra lệnh triệt thoái khỏi các tỉnh cực Bắc là tỉnh
Quảng Trị. Quân đội miền Nam di chuyển về phía Nam. Trong khi ấy, các đơn vị
Cộng quân tấn công thủ đô Huế. Vào ngày 25-3 đoàn quân Bắc Việt đã tiến vào
vòng đai bảo vệ của Thành Phố, và các lực lượng miền Nam phải triệt thoái về
Đà Nẵng. Và lúc này thành phố rơi hoàn toàn vào hỗn loạn khắp nơi.
Những người miền Nam nhìn tình thế trong tuyệt vọng não nề khi họ chờ đợi sự
trợ giúp của Hoa Kỳ. Lời réo gọi thảm thiết của họ trở thành hoàn toàn vô ích.
Vào ngày 26-3 Quốc hội Hoa Kỳ đã trở về nhà họ để ăn mừng Lễ Phục Sinh- với
quyết định là không cung cấp bất cứ một trợ giúp nào cho những người đồng
minh đang đau khổ và tuyệt vọng trước cuồng vọng xâm lăng của những người
đến từ miền Bắc Việt Nam. Đúng như Louis Fanning đã nhận xét: “Thảm họa
cho miền Nam không đến từ những chiến thắng của đoàn quân xâm lăng Bắc
Việt mà chính phe Dân Chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ đã đẩy miền
Nam vào chỗ tử vong thảm khốc”. Trước thảm họa đó, một người thuộc phe
cộng hòa là Robert Griffin đã than thở thống trách Quốc Hội Hoa Kỳ rằng:
“Bởi vì quá lầm lẫn -và qua các quyết định trong các buổi họp của Đảng Dân
Chủ đang nắm đa số trong hai viện Quốc Hội – quyết định của họ đã đưa đến sự
đau đớn, uất nghẹn tột cùng cho những ai chứng kiến , ngay tại Mỹ và khắp nơi
trên thế giới, là Quốc hội Hoa Kỳ đã lạnh lùng quay lưng với các đồng minh
khốn khổ của họ tại Đông Dương. Đó là những con người đang chiến đấu để bảo
vệ quốc gia của họ trước làn sóng tấn công của Cộng sản”.
Vào thời điểm này diễn biến cho thấy miền Nam đã bị xóa tên như một người đã
mất chính nghĩa. Đoạn kết đau đớn này là chủ đề chính cho một bài viết dài gởi
đi từ Sài Gòn của K.M.Chrystler của tờ US& World Report ngày 31-3.
“Những tiếp liệu gần như không còn thứ gì trên tay. Khả năng chiến đấu suy sụp
mau chóng. Sự bảo trợ của lực lượng không quân cũng biến mất luôn. Dụng cụ y
tế càng lúc càng hư hao tồi tệ, đến những chiếc máy phát thanh cũng không còn
pin nữa. Tất cả nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu mọi phương tiện dành cho
chiến tranh”. Người phóng viên này viết tiếp “sự tuyệt vọng chỉ vì hơn 50% sự
viện trợ đã bị cắt năm nay… và vì sự chần chừ lưỡng lự của Quốc Hội Hoa Kỳ
nhất định không chịu cấp 300 triệu trợ giúp quân sự khẩn cấp cho quân đội
MNVN”. Đứng trước sự tàn nhẫn lạnh lùng của phe Dân chủ tại lưỡng viện
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Quốc Hội, George Meany đã đọc một bài diễn văn về chính sách đối ngoại của
Hoa Kỳ tại một bữa ăn trưa tại Washington. Trong bài diễn văn này người lãnh
tụ lao động đã thẳng thắn tuyên bố:
“Hãy cho tôi một lần trở lại với vấn đề Việt Nam. Hiện giờ chúng ta và một số
thân hữu thuộc phe Dân Chủ Tự Do (Liberal democrats) nói rằng MNVN sẽ tiêu
tùng vì những con người đó không có ý chí để chiến đấu. Điều này rất có thể là
như thế, nhưng chúng ta đã không chịu hỏi chính mình rằng, nếu sự thật là thế
nhưng việc này có liên hệ gì đến sự từ chối sau cùng của Quốc Hội là nhất quyết
không cung cấp những gì cần thiết để cho những người miền Nam để họ có thể
bảo vệ đất nước của chính họ?”

Từ những sự thật đó, cho thấy Jane Fonda và Tom Hayden đã hoàn toàn thành
công trong vai trò thuyết phục lưỡng viện Hoa Kỳ là: “Quốc hội Hoa Kỳ phải
được thuyết phục làm sao cho Quốc Hội tin rằng MNVN không còn xứng đáng
để tiếp tục nhận trợ giúp tài chính nữa”
Căn cứ vào những công trình nghiên cứu tỉ mỉ của Louis Fanning:
* Vào ngày 10-4 trong bài diễn văn nói về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, T.T
Ford đã đề nghị vì tình trạng quá khẩn trương tại Việt Nam, ông yêu cầu Quốc
Hội trợ giúp họ, nhưng Quốc Hội đã có 8 Ủy Ban đã tổ chức hơn 16 buổi họp
nhưng chẳng có kết quả gì cả. Hai ngày sau, T.T Ford sau bài diễn văn tại tòa
Bạch ốc đã công bố đóng cửa tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh, trong một kế
hoạch được tính toán rất kỹ được viết là “Đại bàng cất cánh”, những chiếc trực
thăng của Hoa Kỳ đã rời thành phố đang hấp hối vào ngày 12-4. John Gunther
Dean đại sứ Hoa Kỳ đã cho tướng Sirik Matak tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Vị tướng này
đã trả lời ông bằng một bức thư:
“Thưa Ngài và các bạn,
Tôi thành thật cám ơn bức thư của Ngài và lòng ưu ái của Ngài dành cho tôi để
đưa tôi đến với Tự Do. Nhưng tôi không thể ra đi hèn nhát như thế. Với quý
Ngài và đặc biệt là đất nước vĩ đại của Ngài, tôi không bao giờ tin được chỉ trong
khoảnh khắc các Ngài đã bỏ rơi một Dân Tộc đã chọn lựa Tự Do, các Ngài đã
quay mặt khước từ không bảo vệ chúng tôi, và chúng tôi đành xuôi tay bất lực
trong đau khổ tột cùng.
Ngài ra đi về lại với quê hương của Ngài và lời cầu chúc của tôi là các Ngài và
đất nước của Ngài sẽ nhìn thấy hạnh phúc dưới bầu trời này. Nhưng dấu vết sẽ
chẳng bao giờ phai nhòa được là nếu tôi ở lại đây trên phần đất này và chết trên
quê hương mà tôi quá thương yêu. Đó là điều quá bất hạnh, bởi vì tất cả chúng
ta vào một ngày nào đó đều phải chết” ( Trích Congressional Records May, 1,
1975)
*Vào ngày 06-4 Phnom penh đã đầu hàng, các lực lượng Cộng sản đã tiến vào
thành phố, họ đã gặp những con người đã mất hết tinh thần vì quá sợ hãi cho
mạng sống của họ. Tất cả đều dao động tột cùng và người dân rơi vào cảnh quá
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kinh hoàng khi những người lính du kích còn quá trẻ bắt buộc mọi người phải
rời nhà trước mũi súng. Từ những hành động có tính toán và sự tàn phá đã để
lại vết dơ bẩn, ô uế muôn đời, đã có 3 triệu người dân bị lùa ra khỏi Thành phố
bằng bạo lực. Những kế hoạch đưa ra để thay đổi hoàn toàn chế độ cũ, những
nhóm xử tử của Khmer đỏ (killer teams) đã bắt đầu hành quyết các lãnh tụ.
Trong những người bị trả nợ máu với CS có Long Beret, Bộ trưởng Nội vụ Lon
Non- một người em của Thủ Tướng Lon Nol, và cả Tướng Sirik Matak. Các viên
chức cũ không chỉ là những người bị sát hại mà những người CS đã triệt hạ luôn
những người giàu có, trí thức, và các tu sĩ các tôn giáo . Sự gục ngã của Cam Bốt
đã trở thành một đám mây đen kinh hoàng bao phủ cả Sài Gòn. Và những người
không CS đã kêu gọi ông Thiệu từ chức. Họ cũng khuyến khích các thành phần
Dân Chủ phản chiến tại Quốc Hội làm áp lực với Tổng Thống Hoa Kỳ để lật đổ
ông Thiệu. Họ đã sử dụng một ma thuật chính trị quá thành công là Tổng Thống
Thiệu đã phải từ chức ngày 21-4-1975.
*Sau khi ông Thiệu từ chức, chức vụ Tổng Thống đó trao cho Phó Tổng Thống
Trần Văn Hương, rồi sau cùng là tướng Dương Văn Minh để dầu hàng Cộng
Sản. Tiếng than khóc từ cái chết của Sài Gòn đã gây chấn động cho các nhóm đại
biểu phe Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ - chính đây là những con người đã có
những hành động tồi bại độc ác chống lại người dân Việt Nam. Nhóm này lập tức
đưa ra những đòi hỏi phải làm một cái gì đó, trong đó gồm có Abza (DC) đã kêu
gọi thành lập một Chính Quyền Liên Hiệp (a coalition of government), Humbert
Humphrey (DC) và Edward Kennedy (DC) đã kêu gọi trở lại các cuộc thương
thuyết, Toby Moffet (DC) kêu gọi Quốc hội nên yêu cầu Liên Hiệp Quốc trợ
giúp, và Robert Car (DC) đã đưa ra một giải pháp trung lập.
* Sau khi tướng Dương Văn Minh, một người có khuynh hướng trung lập đã
chính thức đầu hàng Cộng sản tại Sài Gòn để trao lại chiến thắng cho những con
người từ Hà Nội đến. Quân đội miền Bắc đã tràn vào Thành Phố và họ đã ra
lệnh đóng cửa tất cả các cơ sở truyền thông: Sự im lặng đầy đe dọa của sự chết
bao phủ cả Thủ Đô MNVN. Trước sự im lặng để chờ đợi bao thảm họa đang phủ
xuống MNVN, lúc đó chỉ còn lại một tiếng nói được cất lên đó là tiếng nói của
Thượng nghị sĩ Hiram Fong (thuộc Đảng Cộng hòa tại Hawaii) Một người ngồi
chứng kiến cái chết tức tưởi của MNVN đã phát biểu như sau: “Không còn gì để
thắc mắc nữa mà chỉ còn lại một điều, đó là chúng ta đã phản bội những người
Cam-bốt, chúng ta đã phản bội những người MNVN. Không còn gì để thắc mắc
nữa… là chúng ta không còn sống với những cam kết của chúng ta nữa” (Trích
Betrayal in Vietnam)
Trong phần mở đầu cuốn Betrayal in Vietnam, Louis Fanning đã viết:” Một
quốc gia đã bị xô đẩy vào chỗ chết vào mùa xuân 1975. Mở tivi từ đài này qua
đài khác, người ta đã nhìn thấy cái chết của nước Việt Nam Cộng hòa hiện lên
màn ảnh đủ màu sắc. Những chiếc máy quay phim đã chiếu về bi kịch của Việt
Nam cho thấy có nhiều ngàn người bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng trước những
người Cộng sản đi “giải phóng miền Nam”. Người ta thấy đàn ông, đàn bà và trẻ
em của MNVN đang tìm mọi cách để chạy trốn trên các con thuyền mong manh
chật cứng dưới những cơn mưa hỏa tiễn của đoàn quân CSBV.”
Nhiều sự kiện lịch sử để lại cho thấy sau hơn 70 năm những người Cộng Sản
xuất hiện tại Việt Nam, họ đã để lộ bộ mặt thật quỷ quyệt, độc ác, vô cùng tàn
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bạo của họ ngay từ thời Việt Minh. Ngay từ ngày đó, những người dân miền Bắc
đang phải sống tại các vùng do Việt Minh kiểm soát đã bỏ chạy trốn về các
Thành Phố do Thực dân Pháp kiểm soát, họ sợ phong trào Việt Minh còn hơn sợ
Thực dân Pháp rất nhiều. Cuộc di cư một triệu người miền Bắc vào miền Nam
năm 1954 đã cho thấy không có người dân nào muốn sống với Cộng sản. Gần 70
năm sau tức ngày 30-4-1975, khi Cộng sản tiến chiếm được MNVN, cả triệu
người đã bỏ Cộng sản ra đi- dù họ phải chết 600 ngàn người trên biển cả - còn
hơn là sống với Cộng sản. Nếu cái cột đèn biết đi cũng sẽ bỏ Cộng sản mà đi. Với
những sự thật hiển nhiên đó cho thấy cái mà HCM và ĐCSVN nói với Hoa Kỳ và
thế giới rằng: họ đã chiếm được trái tim và trí tuệ của người dân của cả hai miền
Nam Bắc là một lừa đảo vĩ đại. Chiến lược lừa đảo của họ quá tinh vi đã liên tục
được áp dụng để lừa gạt hầu như tất cả mọi người trong chiến tranh Việt Nam,
không chỉ trên tầm mức quốc gia, mà cả trên tầm mức Quốc Tế. Không chỉ
nhiều người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc mà cả tầng lớp trí thức tại
Paris, tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đều lọt vào bẫy lừa đảo đó. Trong đó
phải kể đến Jane Fonda, Tom Hayden, tầng lớp báo chí phản chiến, trí thức
phản chiến tại Hoa Kỳ và Âu Châu cũng như các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ
phản chiến tại Quốc hội Hoa Kỳ đều trở thành nạn nhân của chiến lược lừa đảo.
Cuối cùng ngay cả các Đảng viên, các cán binh Cộng sản dường như cũng bị
HCM và ĐCS lừa dối họ để tin theo những điều không hề có thật.
Nhưng trong những nạn nhân bị lừa đảo lại có rất ít người dám nhận là họ bị lừa
đảo,
Cuối cùng chỉ có Jane Fonda vào năm 2003 đã đau đớn thú nhận trong tập Hồi
ký Jane Fonda my life so far của bà “All of us were deceived”
Lời thú nhận của Jane Fonda có một giá trị lịch sử vô cùng lớn lao, bởi vì chính sự
ngây thơ nhẹ dạ và nông nổi mà Jane Fonda và Tom Hayden đã đưa đề nghị cho
lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ cắt mọi ngân khoản viện trợ quân sự nên đã đẩy MNVN
vào chỗ chết quá đau thương và tủi nhục. Từ lời thú nhận của một ngôi sao sáng chói
nhất trong phong trào phản chiến Hoa Kỳ và Thế Giới cho người ta thấy đã đến lúc
cần vén lên bức màn của sự thật. Những sự thật đó như sau:
1. CTVN không phải là một cuộc nội chiến mà là một cuộc xâm lăng thô bạo của
một quốc gia Cộng Sản đối với một Quốc Gia Tự Do Dân Chủ.
2. MTGPDTMN không hề độc lập với CSBV mà là bộ phận chính của CSBV và
QTCS trong âm mưu nhuộm đỏ cả vùng Đông Nam Á.
3. Việt Cộng chưa bao giờ chiếm được trái tim và trí tuệ của người dân miền
Nam, trái lại người dân miền Nam vô cùng ghê tởm Việt Cộng.
4. HCM không hề là một người Quốc Gia yêu nước bởi vì chính HCM đã thú
nhận là người của QTCS với Salisbury vào năm 1965 tại Hà Nội.
5. Tổng thống Ngô Đình Diệm không bao giờ là bù nhìn của thực dân Pháp, mà
ông là một nhà ái quốc chân chính và đức độ của người dân MNVN đã được
người dân của hai miền Nam Bắc kính trọng.
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6. Cuộc biểu tình chống Tổng thống Diệm không bắt nguồn từ lý do đàn áp tôn
giáo. Đây là kết quả của ba tháng điều tra của phái đoàn Liên Hiệp Quốc.
7. Hoa Kỳ không thua quân sự tại Việt Nam, ngược lại Hoa Kỳ và quân đội miền
Nam đã thắng tại 5 trận đánh lịch sử một cách anh hùng suốt 20 năm chiến
tranh.
8. Hoa Kỳ và quân đội miền Nam Việt Nam không thua trong cuộc tổng công
kích tết Mậu Thân, ngược lại quân CSBV và quân MTGP đã đại bại và bị tiêu
diệt trên 75% quân của họ.
9. Người dân ba nước Đông Dương không hề sống hạnh phúc khi Hoa Kỳ rút
khỏi Đông Dương, thực tế là họ sống trong địa ngục trần gian từ ngày Hoa Kỳ
rút đi.

Bên cạnh 9 sự thật lịch sử kể trên đã bị đánh tráo để thật thành giả, để lừa đảo
dư luận Việt Nam, dư luận Hoa Kỳ, dư luận Thế Giới, HCM và ĐCSVN còn viết
ra 5 bản tuyên ngôn cho các Đảng Cộng sản tại Đông Dương: bản Tuyên Ngôn
Độc Lập cho Việt Nam năm 1945 với những nội dung vô cùng cao đẹp nhưng
không phải để thực hiện mà để lừa đảo dư luận khắp nơi.
Vì thế chiến tranh Việt Nam thực sự mang bản chất của chiến tranh LỪA ĐẢO
BẨN THỈU nhất.
Phải chăng sự thật đó ngày nay đã quá sáng tỏ?
lll. HỘI CHỨNG VIỆT NAM
Để thấy tất cả “Hội Chứng Việt Nam” (Vietnam syndrome) là gì, ngoài những
vết thương nhức buốt do chiến tranh đưa đến mà ngày nay vẫn còn đọng lại
trong tâm hồn và trí tuệ của bao triệu người, và bao quốc gia, mà không mấy ai
hiểu được tại sao lại như thế và làm thế nào để chữa trị băng bó lại vết thương
đau nhức buốt trong lịch sử Việt Nam, của các nước Đông Dương, của Hoa Kỳ
và bao Quốc Gia khác nữa.
1. Hội chứng này đến từ khi MNVN như một Dân Tộc và một Quốc Gia bị chiến
tranh đóng đinh trên Thập Tự Giá cũng như hình ảnh Chúa Jesus thuở nào bị
khổ hình, khổ nạn bị đóng đinh trên thập tự giá và bị táng trong nấm mồ âm u
của lịch sử, để chờ ngày sống lại trong vinh quang.
2. Hội Chứng Việt Nam cũng là một vết ô nhục cho lần đầu tiên một cường quốc
hùng mạnh nhất trái đất đã chiến thắng bao kẻ thù từ Đông qua Tây, không chỉ
bằng sức mạnh của bom đạn, mà còn thắng vì sức mạnh của Tự Do, của Đạo
Đức và Công Lý. Quốc Gia đó thất trận thật cay đắng vì bị lừa đảo mà không
biết mình bị lừa đảo.
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3. HCVN còn xâu xé sự sống còn của cả dân tộc Việt Nam thành triệu mảnh tan
tác quá đau thương. HCVN cũng xé nước Mỹ ra từng mảnh mà cho đến nay vẫn
chưa hàn gắn được.
4. Ngoài ra, HCVN còn làm cho uy tín của Hoa Kỳ xuống rất thấp, vì cả thế giới
đã cho rằng Hoa Kỳ đã phản bội lại một đồng minh nhỏ bé là MNVN -là những
người đã trao tất cả niềm tin, hy vọng và sự sống của cả một dân tộc vào tay Hoa
Kỳ- để Hoa Kỳ đẩy họ vào chỗ chết. Hội Chứng Việt Nam còn gieo vào lòng bao
triệu con người trên khắp thế giới tỏ ra ghét Mỹ, trong khi Hoa Kỳ trên thực tế
là một ân nhân vĩ đại nhất của cả nhân loại từ Đông qua Tây. Hoa Kỳ đã hy sinh
bao xương máu, tiền tài, vật lực, mồ hôi và thời gian của cả một thế kỷ để cứu
vớt gần 70 quốc gia thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Tây Phương, cứu Âu Châu
và Á Châu thoát khỏi nanh vuốt hãi hùng của Đức Quốc Xã và của cả làn sóng
đỏ của Cộng Sản. Và sau đó xây dựng nên Hòa Bình cho thế giới với 111 quốc
gia được Dân Chủ Hóa để sống trong Tự Do, Phồn Vinh và Thanh Bình An Lạc.
Tại sao con người lại thù ghét quốc gia ân nhân của mình?
Bởi vì cả thế giới đã bị guồng máy tuyên truyền khổng lồ của LBSV, kể từ năm
1920 đã bỏ ra gần một thế kỷ để lừa đảo dư luận của cả thế giới. Bộ máy tuyên
truyền khổng lồ với một lực lượng nhân sự lên đến 500 ngàn người để chỉ nhắm
tấn công vào Thế Giới Tư Bản mà họ cho là “xấu xa tồi bại” của hàng ngũ Tân
Thực Dân là Đế Quốc Mỹ , nhưng lại không bao giờ trưng ra được bằng cớ xác
thực mà toàn là những điều bịa đặt để triệt hạ uy danh của Hoa Kỳ. Trong khi
ấy làn sóng Đỏ của CMCS đã tràn tới và nô lệ xích hóa 27 quốc gia từ Đông sang
Tây và hàng ngũ Cộng sản đã giết 142 triệu người vô tội trên các vùng đất mà họ
chiếm đoạt và thống trị. Đó là lời thú nhận của Krushchev vào 1956 khi hạ bệ
Stalin.
Đây là một tội ác vĩ đại nhất trong bao ngàn năm của lịch sử văn minh nhân loại
mà các chế độ Cộng Sản độc tài đó đưa đến cho thế giới con người. Chính các
quốc gia Cộng Sản là những “Đế quốc Tân Thực Dân”, chứ không phải Hoa Kỳ
như guồng máy tuyên truyền của CSBV đã loan truyền từ ngày họ gây ra chiến
tranh Việt Nam để xâm lăng tiến chiếm MNVN. Khi Jane Fonda và tất cả các
tầng lớp báo chí, trí thức và các sinh viên trong các phong trào phản chiến đều
đã chứng kiến tất cả sự thật vì thế Jane Fonda mới tự thú:
“Tất cả chúng ta đã bị lừa đảo”.
Khi những thực tế đập vào mắt họ kể từ khi CSBV chiếm được MNVN và cai trị
miền Nam từ gần 40 năm qua. Như thế không chỉ có một Jane Fonda bị lừa đảo
mà sự thật là tất cả chúng ta bị lừa đảo thật. Họ không chỉ lừa đảo nhiều người,
nhiều quốc gia mà họ đã lừa đảo cả thế giới. Sống trong sự lừa đảo suốt 20 năm
chiến tranh kéo dài, tất cả mọi nhận thức, xét đoán, thẩm định và phê phán đều
bị đảo lộn, đánh tráo để ĐEN thành TRẮNG, GIẢ thành THẬT, GIAN TÀ
thành CHÍNH NGHĨA, BẠN thành THÙ và cuối cùng TỘI ÁC thành CÔNG
LÝ.
Vì thế mục đích chính của việc duyệt xét lại lịch sử là thấy được một cách minh
bạch và chính xác đâu là giả đâu là thật, đâu là trắng đâu là đen, đâu là gian tà
đâu là chính nghĩa, đâu là bạn đâu là thù, đâu là tội ác đâu là công lý? Đúng như
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Chúa Jesus đã từng phán: “Các anh em hãy tìm lấy sự thật , vì sự thật sẽ giải
phóng anh em”. Khi Jane Fonda và Tom Hayden đưa đề nghị cho lưỡng viện
Quốc Hội Hoa Kỳ, khi phe Dân chủ nắm đa số để cắt tất cả mọi viện trợ cho
MNVN để đẩy Việt Nam Cộng hòa vào chỗ chết và Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu
chấp thuận lời đề nghị đó, vì họ tin rằng Jane Fonda và Tom Hayden cũng như
phong trào phản chiến đã làm điều đúng. Còn Jane và Tom là nạn nhân vĩ đại bị
lừa đảo mà không hề hay biết nên mới tin vào HCM và ĐCSBV thật sự đang
đứng lên tranh đấu cho “Hòa Bình và Công Lý”.
Và những kẻ “đội lốt” yêu chuộng “Hòa Bình và Công Lý” ấy đã dùng bạo lực,
dối trá và lừa đâỏ để tiến chiếm miền Nam, cũng như LBSV đã chiếm đoạt 27
quốc gia và lạnh lùng sát hại 142 triệu ngừơi vô tội. Tổng thống Reagan đã gọi họ
là đế chế của ma quỷ “evil empires”
“Vietnam syndrome” HCVN cũng chỉ có nghĩa là nguyên nhân và hậu quả của
chiến tranh Việt Nam đã xuất hiện như những con vi trùng có khả năng làm cho
thể xác và tinh thần của con người thành hỗn loạn. Nạn nhân càng vùng vẫy thì
mức độ hỗn loạn càng gia tăng. Chiến lược tuyên truyền của Cộng sản như một
thứ vi trùng được sử dụng để khuấy động thường xuyên và liên tục trong CTVN
đã dẫn dụ mọi nguồn dư luận của mọi giới rơi vào hoang mang hỗn loạn. Chiến
lược này rất thành công vì nó xô đẩy cả nước Mỹ vào cảnh chia rẽ tơi bời từ
ngày đó cho đến nay. Đó là nội tình của chính trị Hoa Kỳ trong CTVN.
Hội chứng Việt Nam còn làm cho cả thế giới – nhẹ là mất thiện cảm với Mỹ nặng hơn là đều thù ghét Mỹ. Vì từ ngày phe Dân Chủ tại lưỡng viện Quốc Hội
Hoa Kỳ quyết định cắt viện trợ để xô MNVN vào chỗ chết. Cái giá mà Hoa Kỳ
phải trả không chỉ là sự nhục nhã thất trận lần đầu tiên trong lịch sử, mà từ đó
sự tin tưởng vào Hoa Kỳ của cả thế giới giảm sút thê thảm cho đến ngày hôm
nay. Tất cả HCVN đến từ sự hiểu lầm này qua sự hiểu lầm khác, từ ngộ nhận
này qua sự ngộ nhận khác, từ nhận thức sai lầm này qua nhận thức sai lầm khác
nên BẠN đã biến thành THÙ và THÙ đã biến thành BẠN. Bi kịch thảm khốc
của CTVN từ đó mà phát sinh. Sự thật đúng như Jane Fonda đã than thở:
“TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA DỐI”.
Và những kẻ lừa đảo đó là khối CSLBSV và CSBV là những kẻ đã gây nên
CTVN bởi vì chính họ đã giết hại 142 triệu người vô tội và tròng xiềng xích vào
27 quốc gia. Thánh kinh đã mô tả những con người này là quyền lực của satan
“satanic power” để xây dựng nên những đế chế ma quỷ trên trần gian này mà
làm khổ anh em đồng loại của họ. Họ đã lừa đảo cả thế giới con người, nhưng
những con người này không biết là họ đã tự lừa đảo chính họ bằng những ảo
tưởng vĩ đại mà cứ tưởng việc làm Cách mạng của họ là một lý tưởng.
Lý tưởng của những kẻ vô minh đã biến thành thảm họa của cả một thế giới đau
thương đang bị hai cuộc thế chiến xô đẩy vào đổ vỡ tang thương, với những vết
thương nhức buốt còn đang mưng mủ chưa có thời gian chữa trị -trong đó gần
70 quốc gia đã đang và sẽ thoát khỏi ách đô hộ của thực dân thì làn sóng Đỏ của
Cộng sản tràn tới để âm mưu cướp lấy các quốc gia vừa được độc lập đã bị tròng
vào xiềng xích nô lệ hãi hùng tàn bạo gấp trăm lần hơn ách của Thực dân Tây
phương trước đây.
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Trong khi đó những người Cộng sản trong khối LBSV đã đưa ra “phong trào
giải phóng dân tộc” (movement of nation liberation) để chiếm đoạt các quốc gia
nghèo khó. Vì thế MTGPMN nằm trong đường lối chủ trương của khối LBSV.
Nhưng HCM và CSBV đã che đậy để lừa đảo cả thế giới khi họ nói MTGPMN
hoàn toàn độc lập với CSBV và QTCS. Dư luận của Hoa Kỳ Âu Châu và thế giới
đã tin những gì CSBV và LBSV nói nên mới đưa MNVN vào chỗ chết như thế.
Cái chết đó là một nỗi kinh hoàng cho 17 triệu con người tại MNVN. Và ngày
nay, sau gần 40 năm (2012) cái chết của MNVN vẫn còn hằn sâu trong tâm hồn
và trí tuệ của bao triệu con người đó.
Vì thế tiếng nói của người dân MNVN ngày nay, nếu được cất lên đâu đó để nói
về HỘI CHỨNG VIỆT NAM cũng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào đã được
giấu kín trong đáy hồn sâu thẳm của những kẻ đau khổ từ 40 năm qua đã ngồi
nghiền ngẫm bài học CTVN. Đó là những người yêu chuộng tự do, yêu chuộng
sự thật và lẽ phải, yêu chuộng đạo đức và công lý cũng như yêu chuộng hòa bình
và tình người trong một thế giới có quá nhiều xung đột và hận thù giữa người và
người, đó là thế giới của những con người Cộng sản - ở thế giới đó nếu chiếc cột
đèn biết đi cũng sẽ ra đi.
Đó là sự thật mà người dân MNVN muốn chia sẻ với Hoa Kỳ, Âu Châu và khắp
nơi trên thế giới – một thế giới đã từng là nạn nhân bị lừa đảo mà không biết
mình bị lừa đảo. Khi sự đảo đã được Jane Fonda thú nhận và mọi khía cạnh của
sự lừa đảo đã bị nhận diện thì mọi sự thật sẽ được phơi bày.
Sự thật đó là:
MNVN bị đẩy vào chỗ chết không phải vì CSBV đã chiến thắng MNVNmà vì
Quốc hội Hoa Kỳ đã nghe theo lời đề nghị của Jane Fonda và Tom Hayden nên
đã cắt viện trợ cho MNVN phải gục ngã đau đớn.
Sự thật kế tiếp là quân đội Hoa Kỳ và quân đội miền Nam không thua Cộng sản
về phương diện quân sự. Về phương diện quân sự CSBV đã thảm bại suốt 20
năm chiến tranh.
Sự thật còn lại là Hoa Kỳ không phải là Đế Quốc Tân Thực Dân, sự thù ghét Hoa Kỳ
là một thái độ bất công với quốc gia ân nhân vĩ đại, họ đã hy sinh quá nhiều tiền bạc
và xương máu để xây dựng Tự Do, Dân Chủ và Hòa Bình Công Chính cho cả nhân
loại. Hoa Kỳ có những cá nhân lầm lẫn vì ngây thơ đã bị Cộng sản lừa đảo nên họ đã
làm ra nhiều lỗi lầm, nhưng chính sách và đường lối Quốc Gia có một lý tưởng lớn
lao mà tất cả những Quốc Gia khác trên Thế Giới không thể nào so sánh được, nhất là
về những giá trị như Tự Do, Bình Đẳng, Đạo Đức và Công Lý là những giá trị không
thể thiếu được, nếu thế giới muốn có được Hòa Bình, Công Chính, Tự Do, Thịnh
Vượng và sống trong Hòa Bình An Lạc.
Đây cũng là những sự thật cần làm sáng tỏ khi duyệt xét lại CTVN và HCVNbởi vì:

TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO.
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California ngày 30-06-2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)
Diễn từ của đồng chí Tổng Bí thư đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ
( Nguồn: Dân làm báo )

Thưa các đồng chí và bà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hiêu-la-ry Cờ-lin-tơn,
Thay mặt các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị Đảng CSVN đang có mặt và không có
mặt hôm nay, và nhân danh cá nhân là Tổng bí thư Toàn Đảng, tôi trân trọng gửi đến
bà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hiêu-la-ry Cờ-lin-tơn lời chào đoàn kết và thân ái. Chúc
mối quan hệ tốt đẹp và đang trên đà khắng khít giữa hai Đảng, ậy, a-hèm, giữa hai
nước chúng ta ngày càng phát triển, sớm đi vào gắn bó, mãi mãi giúp đỡ nhau để cùng
vững bước trên con đường toàn cầu hóa, với sứ mệnh cao cả gìn giữ hòa bình thế giới,
tôn trọng độc lập dân tộc cùng các vùng lãnh hải riêng tư, tôn trọng mọi hình thái
dân chủ đặc thù của từng nước, và tôn trọng mọi sự khác biệt giữa các chủ nghĩa
thần kỳ.
Trong không khí tin cậy, thắm tình bạn mới, quên mối cựu thù, tôi long trọng đánh
giá cao vai trò tích cực của cá nhân Bà Bộ trưởng và phu quân – cựu Tổng thống Biêu
Cờ-lin-tơn – trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đồng
thời, thẳng thắn trao đổi cùng bà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hiêu-la-ry Cờ-lin-tơn một
số ý kiến chung quanh vấn đề liên hệ hữu cơ giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư
bản và không loại trừ chủ nghĩa bành trướng.
Đây là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng
lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự
nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa
học. Tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam để bà Bộ
trưởng Ngoại giao Mỹ Hiêu-la-ry Cờ-lin-tơn nắm vững ý nghĩa, rộng đường tham
khảo, và cùng mạnh dạn trao đổi. Tức là cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi:
Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn và xây dựng con đường xã hội
chủ nghĩa? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
trong 25 năm qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Sau cùng là những phạm trù
nào mà Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thực hiện sứ mệnh
cao cả vừa mới nói trên.
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Trước tiên, để trả lời câu hỏi “Chủ nghĩa xã hội là gì?”, xin ngắn gọn thưa ngay:
Một là: Xã hội XHCN là một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con
người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con
người. Bằng chứng là ở VN, ngoài những cuộc tụ tập không được phép của nhà
nước, thì xưa nay không hề có đình công hay biểu tình gì sất. Tức là nhân dân
VN không hề biết bức xúc. Ngược lại, chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ
quan niệm phẩm giá con người nằm trên mặt con người. Như vậy, đạp vào mặt
dân hoàn toàn không có nghĩa là chà đạp nhân phẩm hay dân phẩm. Và đó
chính là sự khác biệt truyền thống giữa văn hóa Đông-Tây mà chúng tôi cần
nhấn mạnh. ( ??? )
Hai là: Trong xã hội XHCN, sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công
bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng
xã hội. Bằng chứng là VN được xếp hạng hạnh phúc thứ nhì trên toàn thế giới,
cũng có nghĩa là nhân dân VN luôn luôn vui vẻ hy sinh trả nợ giúp cho tất cả
những tập đoàn kinh tế không may bị thua lỗ và rất đáng tội nghiệp. Người VN
chúng tôi có câu ca dao rất hay, có khi người Mỹ cần sớm tiếp thu cho sự ổn định
của chính nước Mỹ, là: Nhiễu điều phủ lấy giá xăng – Làm dân phải biết cắn
răng qua ngày…
Ba là: Xã hội XHCN là một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã
hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng –
thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Như vậy, phải hiểu rằng những
cái gọi là thiếu thân thiện nội bộ giữa các đồng chí Ủy viên Lãnh đạo có mặt hay vắng
mặt tại đây hôm nay… chỉ là lời ong tiếng ve của đám quần chúng thị phi vô công rỗi
nghề và…vô trách nhiệm. Đặc biệt là những chuyện vô căn cứ, thiếu cơ sở, về những
thứ “bánh ít/bánh quy” giữa đồng chí chủ tịch nước và đồng chí thủ tướng, đều là sản
phẩm “hòn đất/hòn chì” của bọn quan làm báo/dân làm báo, tức là chỉ ngang hàng với
đám qui-ki-lích bên quý quốc, không đáng tin cậy như dàn báo chính thống của nhà
nước chúng tôi.
Bốn là: Trong xã hội XHCN, sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để
bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ
không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và
hủy hoại môi trường. Bằng chứng là chúng tôi vẫn còn đang tập trung nỗ lực tham
khảo khắp thế giới xem nơi đâu có loại kỹ thuật siêu đẳng về trại tù chung thân cấm
cố điện hạt nhân, sao cho nổ lò mà khói phóng xạ vẫn không thể sổ cùm tháo cổng
được. Chứ như Chẹt-nô-bờn thì phải nói là các đồng chi KGB vẫn còn…sơ đẳng quá.
Năm là: Xã hội XHCN là một xã hội tự xây dựng một hệ thống chính trị tam
quyền tập trung thống nhất chuyên chính mà mọi người vẫn nghe nói hay đọc
thấy mỗi ngày rằng quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục
vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Bởi lẽ,
nhân dân, ngoài răng với lựu đạn, thì còn cóc gì mà gọi là giàu có! Tóm gọn lại,
theo đúng lý thuyết vừa dẫn thì rõ ràng đó là một xã hội dân chủ.
Và để khỏi phải mất thêm nhiều thì giờ quý báu của nhau, có lẽ chúng tôi chỉ cần trích
lại ở đây một câu danh ngôn vượt thời gian và vượt cả không gian VN: “Dân chủ ở
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Việt Nam cao hơn gấp vạn lần dân chủ các nước tư bản”. Vâng, tác giả câu danh
ngôn đó là bà Phó chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan.
Kế đến là câu hỏi: “Vì sao Việt Nam lựa chọn và xây dựng con đường xã hội chủ
nghĩa?”. Phải phân định thật rõ ngay đây, rằng, khi bảo “Việt Nam lựa chọn”,
có nghĩa là toàn bộ nhân dân Việt Nam đã được một đảng phái chính trị tối cao
đại diện cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai đời đời của họ lựa chọn giúp, theo
đúng ý nghĩa và sứ mệnh cao cả từng được ghi chép hẳn hoi vào điều 4 hiến
pháp, tức là, “du nô”, luật mẹ của các thứ luật con đã định sẵn tội danh cho mọi
người. Còn ưu việt hơn cả Luật Trao Quyền, tên chính thức là “Luật Phòng
Chống Tai Họa Của Nhân Dân & Đế Chế” năm 1933 của Hitler. Cần phải quán
triệt rằng đó là lý do chính yếu của sự lựa chọn con đường XHCN. Bởi nếu
không, thì hiến pháp VN sẽ thiếu hẳn cái điều chủ chốt cực kỳ quan trọng để gắn
liền hiến pháp với chính cương vắn tắt lẫn dài dòng. Còn mọi thứ khác đều có
thể được coi là phụ phẩm, giống như thịt vụn làm xúc xích bên quý quốc, thí dụ
như nhân quyền và dân quyền, chẳng hạn. Nhân đây cũng xin mạnh dạn giới
thiệu đến bà Ngoại trưởng một thành ngữ được đặt ngang hàng với nhân sinh
quan, à không, phải nói chính xác là được đặt ngang hàng với định mệnh dân tộc
Việt Nam anh hùng của chúng tôi là “Không Có Gì”. Chỉ cần nói ba từ thiêng
liêng đó thôi là cả thế giới đều phải nhớ đến và cúi đầu khâm phục vị danh nhân
cận đại của VN mà suýt chút nữa cơ quan UNESSCO đã long trọng đưa vào
hàng danh nhân thế giới.
Hãy nhìn quanh để thấy rất rõ là: Các nước xã hội chủ nghĩa khác tại Châu Á vẫn tiếp
tục con đường tiến lên phía trước. Nhiều đảng cánh tả, các phong trào nhân dân tiến
bộ các nước tại các châu lục ngày càng giương cao khẩu hiệu đấu tranh vì chủ nghĩa
xã hội và xác định ngày càng rõ rằng đây là sự lựa chọn duy nhất đúng để vượt qua
những bế tắc của mô hình phát triển đang khủng hoảng hiện nay. Đó là những bằng
chứng đầy khích lệ về sức sống của chủ nghĩa xã hội. Và, vừa là bằng chứng, lại vừa
là động lượng mạnh mẽ giúp lãnh đạo VN nhất định chọn và quyết tâm giữ con đường
XHCN.
Như vậy, chúng tôi tin rằng bà Ngoại trưởng có thừa thông minh để hiểu rằng chúng
tôi đã xây dựng xã hội XHCN ở VN như thế nào. Nói cách khác, bằng cách nào mà
chúng tôi đã vô cùng hãnh diện đặt tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam. Đừng vội nhếch mép cười mỉa là chúng tôi đánh rơi từ Dân Chủ trong
quốc hiệu trước (VNDCCH) để “côm ấp” với cái quốc hiệu xúc tích hiện tại.
Chẳng có điều gì bị đánh rơi hết. Chỉ có thăng hoa Dân Chủ vạn lần hơn, như bà
Phó Doan của chúng tôi từng khẳng định. Cũng đừng cười khẩy là sau cuộc
chiến thần thánh đốt cháy Trường Sơn để để giành chính quyền toàn cõi một
cách thần kỳ thế này mà VN không có được một tác phẩm văn chương vĩ đại
xứng tầm để quảng bá đến toàn thế giới cách thức xây dựng XHCN trên toàn cõi
xứ này, từ mũi Cà Mau đến gần ải Nam Quan.
Xin được hỏi ngược là bên Mỹ có Hội Nhà Văn và Hội Nhà Báo chính thống từng
tổ chức hoành tráng các trại viết văn và đại hội hàng năm như VN chúng tôi
không? Nếu không có thì có thể nhân dân Mỹ quốc khó lòng hiểu được những nỗ
lực phi thường của giới cầm bút có thẻ của chúng tôi. Mong là bà không thuật lại
điều này cho bất kỳ ai, bởi đây là một bí mật quốc gia của chúng tôi: Cả hai hội
Nhà Văn & Nhà Báo VN đang thi đua tổng hợp tất cả những kỹ thuật thượng
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thừa từng làm nên phương thức xây dựng XHCN đặc thù đậm đà màu sắc VN từ
các lực lượng danh trấn giang hồ Всероссийская чрезвычайная комиссия (gọi
tắt là KGB), Mật vụ NAZI, Vệ binh Cách mạng Iran, Mật vụ Bắc Triều Tiên, và
…thôi, không nên kể tên của lực lượng mật vụ sau cùng rất gần gạnh với chúng tôi,
cứ tạm gọi là mật vụ “lạ” vậy nhé! Đấy, một khi mà chúng tôi có được thành phẩm
sau cùng của cuộc chạy đua giải Nobel văn chương này thì chắc chắn bà Ngoại trưởng
sẽ là một trong những người đầu tiên nhận sách. Chỉ xin thưa trước là chúng tôi không
chủ trương “i-búc” bằng kỹ thuật số, do đó, chúng tôi sẽ gửi bằng phương tiện bưu
kiện phát nhanh có hồi báo.
Tiếp theo đây là câu trả lời cho câu hỏi “Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 25 năm qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?”. Đó
là niềm hãnh diện lớn nhất của chúng tôi, bởi lẽ, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự
nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về
chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư
bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu
quả rất nặng nề; các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại cho nên lại càng
khó khăn, phức tạp, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước
đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ
và cái mới. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công,
khai thác, bóc lột, quy hoạch, cưỡng chế; bỏ qua những thói hư tật xấu, những
thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ
không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà chúng tôi đã phấn
đấu đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa Tư Bản Đỏ trên đường quá độ.
Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải trên quan điểm đồng đều
có thể.
Nhờ vào đó, đặc biệt là nhờ quan điểm đồng đều có thể, mà hầu như chúng tôi
không gặp phải bất kỳ vấn đề gì trong suốt 25 năm sang số đạp ga chiếc xe đổi
mới. Một lý do khác nữa, là nhìn từ góc độ truyền thống đảng, cũng là một cách
xiển dương văn hóa sửa sai trường kỳ, còn được coi là biểu hiện của đặc tính cầu
thị, cầu tiến, cầu toàn mà không cầu tiêu, giống như đặc tính hòa mình, hòa giải,
hòa hợp mà nhất quyết chẳng hòa tan của Trung ương Đảng chúng tôi, cho nên,
mọi vấn đề đều sớm được triệt tiêu tận gốc trước khi nó tượng hình hay hiện
hình. Quý quốc có câu nói cực hay là: “nô niêu sờ gút niêu”. Thì điều đó cũng là
phương châm hoạt động của làng văn làng báo làng đài của chúng tôi: Không có tin
trên báo/đài tức là xã hội ổn định, đếch có vấn đề gì.
Sau cùng là “Những phạm trù nào mà Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác chặt chẽ
hơn nữa để thực hiện sứ mệnh cao cả” ở đoạn dẫn nhập bên trên.
Phải nói rằng cực kỳ sai lầm cho những ai nghĩ ngay đến phạm trù vũ khí. Chúng tôi
thừa nhận là rất cần vũ khí hiện đại, nhưng chắc chắn là không cần ba hoa để
mang họa bị vu khống là chạy đua vũ trang với láng giềng, đặc biệt là tay láng
giềng ân nhân khổng lồ từng làm nên quá khứ của chúng tôi bằng lời hứa long
trọng “sẽ chiến đấu đến người VN cuối cùng”, và từng thiết tha hướng dẫn
chúng tôi những bài học giáo trừng rất đáng ghi tâm khắc cốt.
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Vậy thì, những hợp tác thiết thực mà Mỹ và VN có thể tăng cường trong thời gian tới
có thể bao gồm những gì?
Tôi mạnh dạn đề nghị một bản lộ đồ “4 Không + 2 Có”, như sau:
Một là: Cả hai bên KHÔNG tiến hành những Dự Luật Nhân Quyền về nhau.
Quốc hội chúng ta có gì xài nấy, không ai xía chuyện tình cảm đời tư của ai.
Hai là: Cả hai bên KHÔNG cưỡng bức hay áp chế nhau vào quy chế CPC. Nói
cách khác là kệ mịa nhau, chẳng mắc mớ gì mà gây rắc rối không cần thiết cho nhau.
Ba là: Cả hai bên KHÔNG đòi thăm tù nhân lương tâm hay đòi thả tù nhân chính
trị của nhau. Tù ai nấy nhốt, chẳng cần phải báo cáo tình hình thăm nuôi hay liên hệ
luật sư lôi thôi.
Bốn là: Cả hai bên KHÔNG đặt ra bất kỳ điều kiện gì một khi có lòng muốn viện
trợ (nhân đạo/kinh tế/quân sự) cho nhau. Phải luôn luôn tâm niệm rằng của cho
không bằng cách cho.
Năm là: Cả hai bên CÓ nghĩa vụ phải bảo vệ đại sứ quán và lãnh sự quán của
nhau trước những cuộc biểu tình liên tục làm xấu hổ đảng cầm quyền và chính phủ
liên hệ trước mặt bầu bạn quốc tế.
Sáu là: Cả hai bên CÓ quyền từ chối nhập khẩu từ phía bên kia bất kỳ những
nguyên tắc, kỹ thuật, sách vở, phim ảnh liên quan đến Hạ bệ, Lật đổ, Đảo chính,
hay Đấu tranh Bất bạo động.
Tất nhiên, khi nào nghĩ ra thêm những đề nghị thiết thân nào khác, chúng tôi sẽ bổ
sung bằng văn bản.
Trước khi dứt lời, hãy cho phép tôi được nhắc lãnh đạo quý quốc một vài điểm nhạy
cảm, như sau:
Một là: Đừng bao giờ dạy dỗ chúng tôi cái nguyên tắc “Dân chủ và thịnh vượng
luôn sóng đôi”, hay “cải cách chính trị và tăng trưởng đồng hành với nhau”. Điều
đó, dưới con mắt của chính thể XHCN rạng ngời của VN hôm nay, nó không phải là
hướng dẫn/khai sáng/đề nghị, mà chính là bộp tai/đá đít chúng tôi. Á à! “nô gút”,
không nên, không nên!
Hai là: Đừng bao giờ mất công “Lo ngại về vấn đề nhân quyền, bao gồm cả việc
giam giữ các nhân vật hoạt động, các luật sư và các blogger từng phát biểu ý
kiến cách ôn hòa”, hoặc, “quan tâm về việc hạn chế tự do ngôn luận trên mạng,
và phiên tòa sắp diễn ra để xử những sáng lập viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự
do”. Các bạn nói suông thì đã đành. Phần chúng tôi thì thường ra rất khi chịu nghe
suông. Chúng ta hiểu nhau chỗ này chứ?
Ba là: Đừng bao giờ để tâm đến lời phát biểu lên gân của nguyên Tổng bí thư
Phiêu Lê khơi gợi lại vết thương chiến bại duy nhất của Hoa Kỳ, lúc phu quân của
bà Ngoại trưởng lần đầu tiên chân ướt chân ráo sang đây. Cũng đừng bận lòng chuyện
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“phân hóa chính phủ Obama” mà ngài nguyên Chủ tịch nước Triết Nguyễn đã phát
biểu thành câu danh ngôn để đời của ổng. Nói vậy chứ mấy ổng không cố ý như vậy
đâu. Người Việt Nam chúng tôi vẫn thích đùa đấy thôi, đó là truyền thống tự ti thành
tự sướng từ thời Trạng Quỳnh lận. Vả, người ta vẫn bảo đừng nghe những gì cộng sản
nói mà!
Sau cùng, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, nhân dân Mỹ sáng tạo và năng động trong
tiến trình xây dựng đất nước, nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn, đưa nước
Mỹ vượt qua những khó khăn ngặt nghèo trên con đường chông gai đầy thử thách và
luôn khủng hoảng suy trầm của tư bản chủ nghĩa. Chúng tôi mong muốn, hai Đảng
cầm quyền và hai nước chúng ta sẽ tiếp tục cùng sát cánh bên nhau vững bước
trên con đường vì nền ổn định chính trị và kinh tế toàn cầu nói chung và sự an
toàn đường biển thông thương giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói
riêng.
Có thể tóm tắt chỉ trong 8 chữ: “Duy trì Hòa bình – Ổn định Khu vực”.
Đó cũng là niềm tin và tình cảm của chúng tôi gửi tới bà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ
Hiêu-la-ry Cờ-lin-tơn, cùng toàn thể lãnh đạo nước Mỹ, hiện giờ và cả sau tháng 11
năm nay
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(3)

Tàu dọa đánh Việt Nam.
Thân chuyển. Đọc cho biết. Bọn Tầu đâu cần giấu giếm dã tâm thôn tính đất nước VN
bằng từng bước, từng bước.
VN từng là lãnh thổ của Đại Quốc Trung Hoa nhường cho Phá Lãng Sa làm thuộc
điạ. Nay cần phải lấy lại bằng bạo lực. Ai không đọc được Hán Tự, mời đọc bản dịch
bên dưới.
南沙群岛本是中华母亲胸前璀璨的珍珠项链，却被诸多宵小或偷或抢、你争我
夺，只闹的珠光散乱、岛礁蒙尘，其中气焰最为嚣张、抢占数量最多的便是狂
妄自大、忘恩负义之辈——越南。
想那越南原为我国藩属，1885年中法安南之役清廷将其割让给法国，遂成为法
属殖民地，二战后是中国助其战败法国、赶走美帝，南北
得以统一。不料此獠非但不思感恩，反而以怨报德，竟然以世界第三军事大国
自居，频频向中国寻衅，虽经中越边境反击战和赤瓜礁海战两次教训，依旧不
服不忿，
变本加厉地抢占了更多岛礁。因其下手较早，所盘踞之地往往居住条件较好，
且有淡水水源，越南便在上面修建机场，建造移动通讯设施，还向岛礁移民，
组织国际
旅游，并设置县级行政区划，妄图将霸占的地域永久化、实事化、国际化、合
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法化。另有菲、马、印尼、文莱等国也纷纷效仿，在我国南沙海域或建设军事
基地，或 钻井开采石油，全然不把中国放在眼里。
周边各国抢占南沙岛礁之时，正值我国实行改革开放方针、和平崛起战略之际
，出于对内集中精力抓经济建设、对外维持和平发展环境的需
要，基于都是发展中国家、理应和平解决纠纷的美好愿望，我国提出了“搁置
争议，共同开发”的倡议。然而，三十多年来相关国家置我们的善意于不顾，
不断加快
侵蚀我国海疆的脚步，公然将我国领土领海据为己有。可见，好心未必就有好
报，国家尊严和领土领海完整仅靠和平交涉难以维护。联合国大陆礁层委员会
规
定，2009年5月12日为有关国家对其大陆架和专属经济区的主权要求提出科学依
据、完成申请的最后期限。事态的发展将使问题越来越复杂化，时间的推移将
对我们愈加不利，拖延下去别人将会把我们的容忍误读为默许。因此，采取有
效的手段——武力收复南沙已该摆 上议事日程。
鉴于涉案国家对我国利益的侵害程度不同，其所处环境和国际地位不同，对我
方的军事行动可能做出的反应不同，因此应区别对待，全力处
理好主要矛盾，带动次要矛盾的解决。毫无疑问，我们的主要打击目标就是越
南，我们有足够的理由打击越南，越南也有充分的条件成为收复南沙之战的祭
品。
1.越南侵占的岛礁最多，危害最大，且态度蛮横，影响恶劣。率先收复越南盘
踞的岛礁，就能收复被占岛礁的绝大部分，便可基本掌控全局，以成功驱逐越
军的实例威慑其它国家，迫其自行撤走。
2.过去越南一直承认中国拥有西沙、南沙主权，其官员讲话、军用地图、地理
教材都是佐证，直到实现统一后才一反常态，对西沙和南沙提出领土要求。其
背信弃义、前后矛盾的行径丧失了基本道义，使我军师出有名，据理收复失地
。
3.越南拥有东南亚最强军力，而且正在加速发展海空军，企图与我对抗。我军
如能借南沙之战摧毁其已具雏形的海空军力，既能使其他国家望风披靡、不战
而退，又能解除使越南日益坐大、养虎遗患的隐忧。
4.中越反目已久，曾发生过陆战海战，再次爆发军事冲突已在世界意料之中，
各国早已习以为常，反应也会相对较轻。反之，如先打击菲律宾等国则会平添
一个交战国，国际反应肯定较为强烈。
5.相关各国虽同属东盟，但越南与其他国家社会制度、意识形态不同，他国又
曾在越战中支持美国，其间自有感情隔阂。我国收复南沙必遭东盟反对，但集
中打击越南的副作用就会较小，因为越南曾经企图建立地区性霸权的往事仍使
其邻国怀有戒心，消弱越南军力对东盟各国也有好处。
6.近期国际形势对解决南沙问题有利。中美、中俄关系均处于最好时期，不致
因此引起大国之间的军事对抗。美军深陷阿富汗、伊拉克战场，还要准备应付
可能与伊朗发生的战争，无暇顾及南沙战事。而且日韩岛屿纠纷、柬泰寺庙争
端都会分散国际社会视线。
7.南沙群岛对中国具有不可或缺的战略地位。在中东到远东的石油动脉上，马
六甲海峡固然扼守咽喉要道，南沙群岛何尝不是位居战略要冲，据有南沙便可
威慑马六甲，掩护石油通道。南沙是中国必有之地，为此应不惜一战。
8.以战代练，以实战来检验并提高我军实力。台海形势发展可确保两岸近期不
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会发生战事，正宜借此空隙彻底解决南海问题，在实战中考
察我海空军的缺陷和差距，及时抓紧弥补提高，使我海空军尽快发展成为具有
现代战争实战经验的新型军事力量，以备战台海战事或其他可能出现的挑战。
越南海空 军不算强也不算弱，正适合我军实战练兵。
9.借机建立起两岸军队的协同合作。台海两岸分歧多多，唯独在南沙问题上立
场一致，虽然不大可能邀到台军一起参战，但在战前战后进行些物资补给、装
备维修、人员救治、飞机舰船因战事需要紧急降落停靠等等活动，无疑会对将
来的国家统一、军队统一起到推动作用。
10.越南贪得无厌、见利忘义，态度又极其蛮横无礼，绝无通过谈判放弃其抢占
岛屿的可能，不打不足以收复国土海疆。既然南沙之战不可避免，晚打就不如
早打，被动应付就不如主动出击。
还有很多理由，不再一一列举。
虽说我军收拾越南不在话下，但是收复南沙毕竟不是小事，越南海空军也正在
逐步现代化，并非易与之辈，所以决不可轻敌盲动，必须做好
充分准备，不打则已，打则速胜。收复南沙不是看能否成功，而要看胜得是否
彻底，付出的代价是否必要，遭受的损失是否最小，最终结果是否最佳。因此
有必要政 治、军事、经济、外交四箭齐发，打出一套漂亮的组合拳。
军事方面，可借越南侵占新岛礁、扣押我国渔船渔民等事件为导火索，做出强
烈反应，宣布我国领土领海不容侵犯，勒令越方限期退出所有
侵占岛礁，迅速在南海完成军事部署，如越军置之不理就强行驱逐，敢于反抗
者坚决消灭，凡来增援的越舰越机予以击沉击落。越军已装备一定数量的俄制
先进战机、舰艇和导弹，我军应以海空潜全面封锁其海空军基地，二炮部队应
做好覆盖其所有战略要点的准备，空军和海航应做好在预警机、加油机支援下
长途奔袭其南部
基地的预案，地面部队要随时应对越军在边境地区的偷袭骚扰，必要时实施反
击摧毁其北部海空军基地。总之，要由陆海空潜导编织成立体战场，把打击越
南当作解 放台湾的预演，一旦事态扩大就彻底摧毁越南海空军力量。
政治方面，彻底揭露越南等国强占我国领土领海的事实，重申我国坚持和平崛
起的既定方针，但是和平决不意味着可以容忍对我国国家利益
的侵害。尽管发生了我们不愿看到的军事冲突，中国依然希望有关各方坐下来
进行和平谈判，及早结束战争。假如越南等国在我强大的军事压力下被迫屈服
，则我国 实现不战而屈人之兵，必将大大扩大我国的国际发言权。
外交方面，一旦战事发生，世界上必然批评、抗议声四起，我们要尽力获得美
、俄、欧盟的理解，争取使其置身事外。最重要的外交活动应
针对东盟各国，尽量平息他们的愤怒和恐惧，使他们相信中国非常重视与东盟
的关系，绝不会损害除越南之外的东盟国家的切身利益，将他们的反应程度降
到最低。
经济方面，为了和平生存，以色列可以“用土地换和平”；为了和平发展，我
们也可以“用金钱换土地”。对南沙群岛，应实行“主权归
我，共同开发，和平协商，利益均沾”的方针，在南沙群岛靠近东盟各国的边
缘地带划出若干共同开发区，以我国为主，分别与菲、马、印尼、文莱组成合
资开发企
业，让对方拥有分享利润的权利。这些国家强占岛礁的目的就是获取石油利润
，让他们得到他们想要的钱，就更易于同意我国拥有主权。如果越南愿意接受
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这种模 式，不妨也分他一杯羹。
企图以和平方式解决南沙争议，最终结果必然是南沙群岛被人瓜分。众多岛礁
被强占是由于当初我军实力不足，能力具备了就不要再犹豫不
决。动用武力肯定会引来反对声浪，当年英国力夺马岛也曾谴责声一片，但是
马岛在手别人又能奈何英国？越南愿当出头鸟就打他个措手不及，杀越寇为南
沙之战祭 旗！
H.N. NGUYEN, CO/ US/OCC (Ret)
Mời đọc kỹ 10 điễm bên dưới của Đại Quốc Trung Hoa đăng trên mạng "Trung Quốc
Binh Khí Đại Toàn" để thấy rõ thái độ ngạo mạn, xấc xược của kẻ bá quyền phương
bắc coi thường lòng dân Việt Nam...
Đây chính là tham vọng thực dân bất chính sẳn có trong máu huyết của chúng từ
trước đến nay...

Mời đọc bài dưới đây của tụi Tàu trên mạng "Trung Quốc Binh khí Đại toàn", .
Toàn lời lẽ khích động, hô hào chuẩn bị chiến tranh với VN.
Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh
của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật,
việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các
đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết
chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất.
Nghĩ lại mà xem, Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của nước ta. Năm 1885, theo
Thỏa ước Pháp – Thanh, Việt Nam đã bị nhượng lại cho Pháp, dần trở thành thuộc
địa của Pháp. Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đuổi
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật
không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại đã lấy
oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới,
liên tiếp khiêu khích Trung Quốc. Mặc dù qua hai bài học, là cuộc chiến tranh biên
giới Trung – Việt và chiến tranh Bãi đá ngầm, nhưng Việt Nam vẫn không nhận ra
được bài học, càng ra sức chiếm đoạt nhiều đảo hơn.
Do bọn Việt Nam bắt tay thực hiện khai thác đảo sớm nên điều kiện chiếm cứ thuận
lợi hơn, hơn nữa lại có nguồn nước ngọt nên bọn chúng có thể thi công trên đảo, xây
dựng sân bay, kiến tạo hạ tầng kỹ thuật thông tin di động, di dân ra đảo, tổ chức du
lịch quốc tế, thiết lập phân chia ranh giới khu hành chính cấp huyện hòng vĩnh cửu
hóa, thực tế hóa, quốc tế hóa, hợp pháp hóa hành vi bá chiếm. Tiếp đó các nước khác
cũng lần lượt theo đuôi Việt Nam, như Philipin, Malaysia, Indonesia, Bruney… xâu
xé vùng biển Nam Sa của Trung Quốc, xây dựng căn cứ quân sự hoặc khoan dầu mỏ.
Tất
cả
bọn
chúng
đều
không
coi
Trung
Quốc
ra
gì.
Các nước xung quanh xâm chiếm quần đảo Nam Sa đúng vào thời kỳ đất nước
Trung Quốc chúng ta tiến hành cải cách mở cửa, thực hiện chiến lược đối ngoại hòa
bình, tập trung xây dựng kinh tế trong nước, duy trì hòa bình phát triển với bên
ngoài. Cùng là những nước đang phát triển đáng ra Việt Nam và các nước lân cận
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phải có thiện ý giải quyết hài hòa những tranh chấp. Đất nước chúng ta đề xướng ra
mục tiêu “gác lại chiến tranh, cùng nhau phát triển”.
Tuy nhiên, 30 năm qua, lòng tốt của chúng ta lại không hề được báo đáp, mà trái lại
các nước còn không ngừng tăng cường lấn chiếm khu vực biển của nước ta, ngang
nhiên chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta. Không khó khăn lắm, chúng ta cũng có thể
nhận ra rằng, lòng tốt của chúng ta không được báo đáp tử tế; danh dự, lãnh thổ và
lãnh hải quốc gia nếu chỉ dựa vào giao thiệp hòa bình thì khó mà giữ gìn, bảo vệ
được. Ủy ban thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc quy định, 12/5/2009 là kỳ hạn cuối
cùng cho các quốc gia có liên quan phải hoàn thành việc gửi những bản giải trình các
luận cứ khoa học về chủ quyền thềm lục địa và khu kinh tế đặc quyền.
Tình hình phát triển còn làm phức tạp hóa vấn đề, sự xoay chuyển của thời gian sẽ
làm cho chúng ta càng thêm bất lợi, nếu cứ tiếp tục kéo dài sự khoan dung của chúng
ta thì kẻ khác sẽ cho rằng chúng ta đã chấp nhận, bằng lòng với việc đó. Vì thế, biện
pháp có hiệu quả là phải dùng lực lượng quân sự chiếm đoạt lại Nam Sa, và phải đưa
việc này vào chương trình nghị sự.
Chúng ta phải thấy một thực tế rằng, mức độ xâm phạm của các nước có liên quan
đối với lợi ích của nước ta là khác nhau, do điều kiện môi trường và địa vị quốc tế
khác nhau nên sẽ có những phản ứng khác nhau đối với hoạt động quân sự của nước
ta, vì vậy mà chúng ta cần phải có những cách đối xử khác nhau, giải quyết tốt
những mâu thuẫn chủ yếu, thúc đẩy giải quyết những mâu thuẫn thứ yếu. Không còn
nghi ngờ gì nữa, mục tiêu tấn công chủ yếu của chúng ta phải là Việt Nam.
Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện
để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa:
1. Việt Nam xâm chiếm nhiều đảo nhất, có nguy hại lớn nhất, hơn nữa có thái độ
kiêu ngạo nhất, ảnh hưởng xấu nhất. Trước tiên ta thu hồi lại những đảo mà Việt
Nam chiếm đóng là có thể thu hồi lại hầu hết các đảo bị chiếm, khống chế được toàn
bộ. Lấy gương xua đuổi thành công quân Việt Nam để răn đe các nước khác buộc
chúng phải tự mình rút lui.
2. Trước đây, Việt Nam đã nhất nhất thừa nhận Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền
của Trung Quốc. Những bài phát biểu của các quan chức, bản đồ quân sự, tài liệu địa
lý đều là những bằng chứng xác thực, cho đến sau khi thống nhất đất nước thì Việt
Nam có những thái độ bất thường, có yêu cầu về lãnh thổ lãnh hải đối với Tây Sa và
Nam Sa. Việt Nam ngấm ngầm thọc lưng Trung Quốc, tiền hậu bất nhất, đã làm mất
đi cái đạo nghĩa cơ bản, khiến quân đội của chúng ta phải ra tay, với lý do đó để lấy
lại những vùng biển đảo đã mất.
3. Việt Nam có lực lượng quân sự lớn nhất Đông Nam Á. Hơn nữa lại đang tăng
cường phát triển lực lượng hải quân, không quân để đối đầu với ta. Quân đội của ta
có thể phát động cuộc chiến Nam Sa, cho dù quân đội Việt Nam đã có chuẩn bị. Với
chiến thắng trong cuộc chiến này, hoàn toàn có thể làm cho các nước khác thua chạy,
không đánh mà lui. Đây là cách để loại trừ Việt Nam, làm cho Việt Nam ngày càng
lụn bại.
4. Hai nước Trung – Việt xích mích đã lâu, đã từng nảy sinh tranh chấp lãnh thổ và
lãnh hải, lần này lại xảy ra xung đột quân sự. Đây là điều mà thế giới đã dự đoán và
đã sớm nghe quen tai với việc này, chắc chắn phản ứng sẽ nhẹ nhàng hơn. Trái lại,
nếu tấn công vào các nước như Philipin thì phản ứng quốc tế nhất định sẽ rất mạnh
mẽ.
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5. Các nước khác tuy cùng trong khối ASEAN nhưng chế độ xã hội và ý thức hệ
khác với Việt Nam, các nước khác lại ủng hộ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, thời
gian đó đã sinh ra những khúc mắc. Là liên minh ASEAN, khi chúng ta phát động
chiến tranh thu hồi lại Nam Sa ắt sẽ gặp phải sự phản đối của ASEAN, nhưng hậu
quả của cuộc tấn công Việt Nam sẽ tương đối nhỏ, vì Việt Nam đã từng có ý đồ thiết
lập bá chủ khu vực, việc này đã làm cho các nước láng giềng có tinh thần cảnh giác,
việc làm suy yếu lực lượng quân sự của Việt Nam cũng là điều tốt cho các nước
ASEAN.
6. Tình hình quốc tế gần đây có lợi cho việc giải quyết vấn đề Nam Sa. Quan hệ
Trung – Mỹ ; Trung – Nga đang ở thời kỳ tốt nhất, không phải vì thế mà dẫn đến sự
đối đầu về quân sự giữa các nước lớn. Quân đội Mỹ đang sa lầy vào chiến trường
Afganistan, Iraq và vẫn phải chuẩn bị ứng phó với chiến tranh có thể xảy ra với Iran,
chưa rảnh tay để quan tâm tới chiến sự Nam Sa. Hơn nữa tranh chấp đảo giữa Nhật
Bản và Hàn Quốc, tranh chấp giữa Campuchia và Thái lan đều sẽ làm phân tán sự
chú ý của cộng đồng quốc tế.
7. Quần đảo Nam Sa là một vị trí chiến lược không thể thiếu của Trung Quốc trên
trận tuyến kéo dài từ Trung Đông đến Viễn Đông, tuy eo biển Malacca là con đường
yết hầu nhưng quần đảo Nam Sa không phải là không có vị trí chiến lược. Có được
Nam Sa sẽ uy hiếp được Malacca, yểm trợ các đường ống dẫn dầu, Nam Sa là một
trong những vùng hiểm yếu, Trung Quốc quyết không ngần ngại chiến đấu để thu
hồi Nam Sa.
8. Lấy chiến tranh để luyện tập quân đội, lấy việc thực hiện chiến tranh để kiểm
nghiệm và nâng cao năng lực chiến đấu của quân ta, tình hình phát triển của hai bờ
Đài Loan – Hải Nam có thể đảm bảo để hai bên bờ sẽ không xảy ra chiến tranh trong
tương lai gần, giải quyết triệt để vấn đề Nam Hải, trong khi thực hiện chiến tranh
trên biển phải khảo sát những thiếu sót của hải quân, không quân đảo Trung Quốc để
kịp thời nhận diện những khiếm khuyết, cải thiện, nâng cấp, nhằm phát triển càng
nhanh càng tốt lực lượng hải quân không quân của ta, để chứng tỏ rằng quân đội ta là
lực lượng quân đội theo mô hình mới, có kinh nghiệm chiến đấu hiện đại, chuẩn bị
sẵn sàng cho chiến sự Đài Loan – Hải Nam hoặc để đối phó với những thách thức
khác có thể phát sinh. Lực lượng hải quân, không quân của Việt Nam không thể xem
là quá mạnh cũng không thể xem là quá yếu, chúng phù hợp với việc luyện tập quân
đội của ta.
9. Việc thiết lập hợp tác quân đội với Đài Loan có thể còn nhiều khó khăn, sự bất
đồng giữa hai bờ Đài Loan – Hải Nam có thể tồn tại, nhưng việc thu hồi Nam Sa thì
hai bên lại có chung một lập trường. Mặc dù không thể mời quân đội Đài Loan cùng
tham chiến nhưng trước và sau trận chiến đều cùng nhau tiến hành các hoạt động
như: cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị bảo trì, nhân viên xử lý, máy bay, tàu chiến
do nhu cầu cần thiết hạ cánh hoặc cập bến trong chiến tranh, chắc chắn rằng sự phối
hợp hai quân đội sẽ góp phần vào đoàn kết, thống nhất quốc gia.
10. Việt Nam là bọn tham lam, kiêu ngạo, vô lễ, tuyệt đối không thể thông qua đàm
phán để chiếm lại quần đảo Nam Sa, không chiến đấu thì không thể thu hồi lại biên
cương quốc thổ. Như vậy, cuộc chiến Nam Sa là không thể tránh khỏi, đánh muộn
không bằng đánh sớm, bị động ứng phó không bằng chủ động tấn công.
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Vẫn còn rất nhiều lý do nhưng không tiện để nêu ra cụ thể từng lý do được.
Mặc dù nói chúng ta đánh Việt Nam như đánh bạc nhưng việc thu hồi Nam Sa quả
thực không phải chuyện nhỏ. Hải quân và không quân Việt Nam cũng đang dần hiện
đại hóa cho nên ta quyết không đánh giá thấp đối phương, bắt buộc phải làm tốt công
tác chuẩn bị, không đánh thì thôi, đã đánh là phải thắng nhanh. Trong khi bàn việc
lấy lại Nam Sa vấn đề không phải là xét xem có thể thành công hay không mà phải
xét xem thắng lợi có triệt để hay không, những tổn thất, rủi ro có phải là nhỏ nhất
hay không và kết quả cuối cùng có phải là tốt đẹp nhất không… Vì thế cần phải xác
định 4 mục tiêu rõ ràng. Đó phải là, xuất một đường quyền đẹp mắt về chính trị,
quân sự, kinh tế, ngoại giao.
Trên lĩnh vực quân sự, đáng tiếc rằng Việt Nam đã làm những việc gây phản ứng
mãnh liệt như xâm chiếm nhiều đảo mới, giam giữ ngư dân và tàu đánh cá Trung
Quốc. Ta tuyên bố rằng lãnh thổ lãnh hải nước ta không dễ dàng xâm chiếm, bắt
buộc Việt Nam trả lại những đảo đã xâm chiếm, nhanh chóng hoàn thành việc triển
khai quân sự tại Nam Hải. Nếu quân đội Việt Nam không chịu thì Trung Quốc sẽ
tiến hành tấn công xua đuổi, kẻ nào dám phản kháng ta kiên quyết diệt trừ, nếu tăng
viện trợ máy bay tàu chiến cho Việt Nam thì sẽ bắn hạ, bắn chìm hết. Quân đội Việt
Nam đã trang bị một số lượng nhất định máy bay, tàu chiến và tên lửa tiên tiến do
Nga sản xuất. Quân đội của ta sẽ huy động tiềm lực hải quân, không quân để phong
tỏa những căn cứ hải quân, không quân của chúng. Quân đoàn pháo binh thứ hai cần
làm tốt việc che giấu những cứ điểm chiến lược hiểm yếu, không quân và chiến hạm
cần làm tốt công tác dự báo; cung cấp nhiên liệu cho kế hoạch tấn công lâu dài ở căn
cứ phía Nam. Lực lượng trên mặt đất phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó với các cuộc
tấn công quấy nhiễu của quân đội Việt Nam ở khu vực biên giới bất kỳ lúc nào; phải
thực hiện phá hủy các căn cứ hải quân không quân ở miền Bắc. Tóm lại, ta sẽ lấy
việc tấn công Việt Nam như là cuộc diễn tập để giải phóng Đài Loan, một khi tình
hình đã lan rộng thì sẽ triệt để phá hủy lực lượng hải quân, không quân Việt Nam.
Trên lĩnh vực chính trị, vạch trần việc các nước như Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ,
lãnh hải nước ta, nhắc lại rằng nước ta muốn duy trì phương châm hòa bình, nhưng
chúng ta không thể hòa bình với những kẻ xâm hại đất nước ta. Cho dù xảy ra rồi thì
chúng ta không mong nhìn thấy xung đột quân sự. Trung Quốc hy vọng rằng các bên
liên quan nên ngồi lại tiến hành đàm phán hòa bình để nhanh chóng kết thúc chiến
tranh. Nếu như các nước như Việt Nam chịu khuất phục trước sức ép quân sự to lớn
của nước ta thì nước ta sẽ không sử dụng biện pháp vũ lực nữa, sẽ mở rộng tiếng nói
quốc tế của nước ta.
Trên lĩnh vực ngoại giao, một khi chiến sự xảy ra, cộng đồng thế giới chắc chắn sẽ
đưa ra bốn chữ “phê phán, phản đối”. Chúng ta cần nhanh chóng tranh thủ sự thông
cảm của Mỹ, Nga, Liên minh Châu Âu, nhiệm vụ quan trọng nhất của hoạt động
ngoại giao là nắm được mục tiêu của các nước ASEAN, cố gắng bình tĩnh trước sự
phẫn nộ và hoảng hốt của họ, khiến họ tin tưởng rằng Trung Quốc vô cùng coi trọng
quan hệ với ASEAN, tuyệt đối không làm tổn hại đến lợi ích của các quốc gia
ASEAN ngoại trừ Việt Nam, Trung Quốc sẽ làm cho mức độ phản ứng của họ giảm
xuống mức tối thiểu.
Trên lĩnh vực kinh tế, để chung sống hòa bình cần thực hiên chiến lược “Dùng đất
đai đổi lấy hòa bình”. Để hòa bình phát triển thì cần thực hiện chiến lược “Dùng tiền
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bạc đổi lấy đất đai”. Đối với quần đảo Nam Sa thì lại phải thực hiện phương châm
“chủ quyền thuộc về tôi, cùng nhau phát triển, thỏa hiệp hòa bình, chia sẻ lợi ích”
thiết lập một số khu vực cùng phát triển ở giáp giới các nước ASEAN gần quần đảo
Nam Sa. Lấy nước ta làm chủ, lần lượt cùng hợp tác phát triển với Philipin,
Malaysia, Bruney..giúp các đối tác cùng có lợi. Mục đích của các nước này muốn
chiếm đảo là vì muốn đạt được lợi nhuận dầu mỏ, giúp cho họ kiếm được tiền mà họ
muốn, làm cho nó dễ dàng đồng ý chủ quyền Trung Quốc. Nếu Việt Nam đồng ý với
chính sách này thì có thể cũng nhận được một phần nào đó.
Với ý đồ lấy phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp Nam Sa thì kết quả cuối
cùng Nam Sa quần đảo ắt bị chia cắt. Tất cả những đảo bị chiếm giữ là do ban đầu
lực lượng quân đội của nước ta không đủ, khi có đủ năng lực thì không cần phải do
dự mà không quyết định, việc sử dụng vũ lực chắc chắn sẽ dẫn đến có sự phản đối.
Cùng năm đó, Anh ra sức tranh đoạt đảo Falklands cũng đã bị lên án chỉ trích nhiều,
nhưng khi đảo Falklands đã nằm trong tay nước Anh, ai đã có thể làm gì họ . Nếu
Việt Nam nguyện làm đầu têu thì phải đánh cho chúng không kịp trở tay.
Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa.
Nguyên bản tiếng Trung Quốc trên trang mạng “Trung Quốc Binh khí Đại toàn”
http://www.cnweapon/ .com/html/ news/2010- 01/news14304. html
From: tom nguyen <tdnguyen34@gmail.com

(4)
Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối ‘thành phố Tam Sa’
Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản
đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa”
của Trung Quốc.

Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã.
Gần đây, khi tình hình Biển Đông căng thẳng, nhất là sau khi Trung Quốc có những
bước đi ngang ngược, bất chấp lẽ phải và sự thật như khẳng định yêu sách về “Đường
Lưỡi bò”, lập ra cái gọi là “thành phố Tam Sa”, biên tập viên Chu Phương của Tân
Hoa xã đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở
Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa”…
Nhà báo Chu Phương sinh năm 1960, Cử nhân Anh văn (1982), Thạc sỹ Báo chí
truyền thông (1989), từ 1989 đến nay là biên tập viên công tác tại Ban biên tập đối
ngoại của Tân Hoa xã.
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Ông là nhân vật nổi tiếng có quan điểm thẳng thắn trong làng báo Trung Quốc, hồi
tháng 3 năm nay, từng gây chấn động dư luận bởi là người viết những bài đầu tiên
đăng trên Blog Sina.com phê phán Bạc Hy Lai và “mô hình Trùng Khánh” ngay từ
khi nhân vật này còn đang trên đỉnh cao danh vọng và quyền lực.
Ngày 17-7, ông cho đăng bài viết “Hiện trạng Nam Hải (Biển Đông) có lẽ sẽ kéo lùi
cải cách chính trị của Trung Quốc”.
Trong đó ông viết: “Ý nghĩa lớn nhất của việc lập ra “thành phố Tam Sa” là chường
cho bàn dân thiên hạ thấy nỗi nhục của Trung Quốc; đồng thời cũng sẽ buộc chính
phủ và quân đội Trung Quốc phải giở bài ngửa với các quốc gia xung quanh và quốc
tế… Chúng ta từ nhỏ đã được nhìn thấy tấm bản đồ Nam Hải (Biển Đông).
Một đường biên giới đứt đoạn rất thô màu hồng đưa toàn bộ Nam Hải vào trong bản
đồ Trung Quốc. Cho đến ngày nay chúng ta mới biết sự thực không phải như vậy. Cái
đường biên giới quốc gia ấy không những các nước láng giềng và cả quốc tế không
công nhận, mà ngay chính phủ và các học giả nước ta (Trung Quốc) cũng không giải
thích rõ được”.
Trước đó, ngày 29-6, Chu Phương viết bài: “Thiết lập “thành phố Tam Sa” là trò cười
quốc tế, mạnh mẽ yêu cầu hủy bỏ ngay!”. Bài này đã được nhiều diễn đàn mạng đăng
lại.
Chu Phương viết: “Nhiều người dân nước ta đến giờ vẫn không hiểu Nga tại sao lại
lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập quân sự lớn Thái Bình Dương do Mỹ chủ đạo. Kỳ
thực, đó chính là sự phản ứng mạnh mẽ của quốc tế trước hành động thiết lập “thành
phố Tam Sa” đi ngược lại luật quốc tế và vô trách nhiệm của Trung Quốc.
Nếu giai tầng lãnh đạo Trung Quốc đến giờ vẫn không đọc hiểu được thứ ngôn ngữ
quốc tế chung đó thì sẽ kéo nhân dân Trung Quốc sa vào một cuộc chiến tranh không
thể thoát ra.
Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là một trò cười quốc tế điển hình. Chính phủ Trung
Quốc cần sớm nhận sõ sai lầm to lớn của mình, sớm có hành động sửa chữa sai sót.
Bản thân tôi mạnh mẽ kêu gọi: hãy lập tức hủy bỏ “thành phố Tam Sa”, triển khai
sớm nhất có thể được việc đối thoại mang tính xây dựng với các nước xung quanh
Nam Hải (Biển Đông), dốc sức cho việc làm dịu tình hình căng thẳng ở Nam Hải, loại
bỏ nguy cơ chiến tranh, đưa Trung Quốc quay trở lại với đại gia đình quốc tế”.
Chu Phương viết: “Trung Quốc đã trải qua kiểu hành động tùy tiện thời “Cách mạng
văn hóa”, đã tự mình nếm trải thời kỳ “chính trị thống soái”, cần phải nhận thức được
mình là thành viên của đại gia đình quốc tế, cần phải tuân thủ các chuẩn tắc và quy
phạm mà cả cộng đồng quốc tế tuân theo.
Trong xử lý công việc quốc tế, nhất là xử lý các vấn đề phức tạp, tồn tại tranh chấp
nghiêm trọng giữa các quốc gia, tuyệt đối không được tự mình hành động một mình
theo quan niệm giá trị, quan niệm lịch sử và lập trường của mình, chỉ nói điều mình
nghĩ; như thế không những không giúp gì cho việc giải quyết tranh chấp quốc tế, mà
còn làm tình hình xấu thêm, gia tăng thêm quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc với
các nước xung quanh.
Đồng thời cũng làm tổn hại đến hình ảnh và địa vị quốc tế của Trung Quốc, làm suy
yếu tiếng nói của Trung Quốc trên trường quốc tế.
Trong vấn đề ngoại giao, trong xử lý công việc quan hệ quốc tế, chúng ta cần phải có
thêm nhiều nhà ngoại giao, nhà chiến lược quốc tế và những chính trị gia thực sự có
tầm để tham gia vào việc quyết sách; quyết không nghe theo tiếng gào thét của những
“cuồng nhân chiến tranh” hay để cho quân sự chỉ huy chính trị. Kinh nghiệm lịch sử
của tất cả các quốc gia cho thấy rõ: quân nhân can dự chính trị chỉ đem lại tai họa cho
đất nước”.
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Về việc chính phủ Trung Quốc vội vàng tuyên bố lập ra cái gọi là “thành phố Tam
Sa” bao gồm toàn bộ vùng biển trong “Đường biên giới 9 đoạn” mà họ tự vạch ra một
cách vô căn cứ, Chu Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Việc thiết lập “thành phố
Tam Sa” là bước đi sai lầm nhất và không sáng suốt nhất của Trung Quốc trong việc
giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông), khiến cả quốc tế chê cười những nhà quyết
sách Trung Quốc thiếu kiến thức về luật quốc tế muốn thông qua việc thiết lập “thành
phố”, ngang nhiên đưa công hải (vùng biển quốc tế) vào lãnh hải của nước mình.
Cách làm sai trái ấy không chỉ tạo ra tiền lệ quốc tế, mà còn trở thành trò cười quốc
tế, tất sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Quá trình
thiết lập “thành phố Tam Sa” thể hiện sự nóng vội và cẩu thả, rõ ràng là quyết định
được đưa ra thiếu luận chứng khoa học và không sáng suốt.
Hành động này không chỉ đi ngược lại luật pháp và tập quán quốc tế, mà cũng trái với
những quy định pháp luật của chính Trung Quốc về việc thành lập thành phố, càng đi
ngược lại quốc sách và chiến lược phát triển hòa bình phù hợp mà Trung Quốc cần
có”.
Ông phân tích: “Hành động sai lầm nguy hiểm vô trách nhiệm của một số người trong
việc thiết lập “thành phố Tam Sa” đang đẩy nhân dân Trung Quốc sa vào miệng hố
chiến tranh. Nhân dân Trung Quốc cần hòa bình, không cần chiến tranh. Trong việc
xử lý vấn đề quốc tế và xử lý vấn đề quan hệ với các nước, Trung Quốc cần phải tỉnh
táo, không được cuồng nhiệt. Trung Quốc cần làm một dân tộc có trách nhiệm, đứng
thẳng giữa khu rừng các dân tộc thế giới; quyết không thể làm một “cô nhi thế giới”
hành động ngang bướng. Trong việc giải quyết công việc quốc tế, Trung Quốc cần
phải học cách tuân theo quy tắc trò chơi đã được cả quốc tế công nhận, tránh một
mình một kiểu, mình khen mình hay, đừng để trở thành Triều Tiên thứ hai”.
Chu Phương thẳng thắn đề xuất ý kiến cá nhân: “Đối với vấn đề “thành phố Tam Sa”,
chính phủ Trung Quốc cần sớm nhận ra sai lầm lớn lao của mình, xin đừng ngại mất
thể diện mà bỏ lỡ thời cơ. Trung Quốc cần sớm hành động, sửa chữa sai sót…
Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy, một Trung Quốc cô lập sẽ không có tiền đồ.
Việc Nga tham gia cuộc diễn tập quân sự Thái Bình Dương vẫn chưa khiến một số
chính khách và quân nhân của ta tỉnh ra.
Trong thế giới ngày nay, sự phát triển của một quốc gia càng cần có sự quan tâm,
tham dự và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đừng nói gì Trung Quốc đang tự coi mình
là “quốc gia đang phát triển”, mà ngay cả Mỹ, “Siêu cường quốc duy nhất thế giới”
hiện cũng đang ngày càng biết cách lợi dụng và dựa vào cộng đồng quốc tế để đạt
được mục đích của mình”.
Ông kết luận: “Thiết lập “thành phố Tam Sa” là hành động tự cô lập mình của Trung
Quốc, là một sai lầm chiến lược to lớn cần phải nhanh chóng sửa chữa!”.
Thu Thủy.
Theo Sina.com, Zhoufang.blshe.com. Bản Việt ngữ của Tiền Phong
Từ: Phan, Luc <lucphan31@yahoo.com>
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