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Thực luận là tập hợp các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, 

điền dã từ 2000 tới 2021, qua 10 công trình, được tổ 

chức theo ba loại tiếp cận khác nhau trên chủ đề nhưng 

bổ sung cho nhau, từ phân loại tới phân tích, tự giải 

thích tới giải luận: 

  Tiếp cận N°1: 

*Dân luận: hệ vấn đề xây dựng dân chủ 

*Chính luận: hệ vấn đề tạo dựng công hòa 

*Chủ luận: hệ vấn đề xây dựng chế tác chủ thể 

 

 Tiếp cận N°2: 

*Sử luận: nhận diện sử tính Việt tộc 

*Nhân luận: nhận dạng nhân cách Việt tộc 

*Việt luận: chân dung đạo lý Việt tộc 

 

Tiếp cận N°3: 

*Trực luận: lý luận chống độc đảng toàn trị 

*Tội luân: tội ác của độc đảng toàn trị 

*Triệt luận: bạo quyền của độc đảng toàn trị 

 

Ba loại tiếp cận trên được tổng kết qua Giải luận, đề 

nghị các phương pháp luận, khoa học luận, lý thuyết 

luận tới từ các kết quả của điền dã, điều tra, khảo sát 

thực địa để nhận diện ra những nghịch luận của 

ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam là gốc, rễ, cội, nguồn 

của mọi trở lực để phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, 

văn minh dân tộc. 
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Tôi nghiên cứu nhân học trong nhiều năm nay, nhưng tôi vẩn mơ ước 

có một chuyên nhành nhân học mới sẻ ra đời, nó nhận ra nhân loại, vì 

thông hiểu nhân tình, vì thông suốt nhân thế, bằng nhân lý, nhân trí, 

nhân trí với chiều cao của nhân phẩm, chiều rộng của nhân văn, chiều 

sâu của nhân bản, có nền là nhân nghĩa, có gốc là nhân từ, có đường 

đi nẻo về của nhân đạo, giữa cỏi bờ mênh mông của nhân duyên, nếu 

có được một chuyên nghành nhân học mới về phía chân trời này, thì 

có lẻ đó là : nhân học dân chủ!  
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Tôi đứng về phía nước mắt dân oan màn trời chiếu đất, nạn nhân của 

tham quan, tham nhũng. 

 

Tôi đứng về phía mồ hôi dân đen, suốt kiếp trắng tay, nạn nhân của 

bạo quyền bất công, tà quyền bất nhân. 

 

Tôi đứng về phía bóng tối lao lý của các tù nhân lương tâm, vì lương 

tri của Việt tộc… 
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Dân chủ nâng dân sinh  
Dân chủ chân chính từ đầu phiếu tới bầu cử, có ứng cử viên của hệ chính (chính 

tâm phục vụ dân tộc là gốc cho chính diện qua tài năng vì đất nước, làm nên 

chính nghĩa của kẻ vì dân-vì nước), chính quá trình này đủ lực lột mặt nạ của 

loại âm binh sinh đôi là đạo đức giả luôn đi cùng chính trị giả, đẻ ra quái thai 

đảng cử dân bầu, quái thú của tà quyền phản dân chủ trong chính giới. Khoa 

học luận của chính trị học là làm cho rỏ chỉ có : dân chủ chân chính mới định 

nghĩa một cách chân thành thế nào là dân sinh. 

Dân chủ dâng dân trí 
Dân chủ chân chính từ định chế tới cơ chế, có hệ thống tuyển chọn theo hệ 

chuyên (chuyên cần qua chuyên môn, làm nên chuyên gia, được đào tạo trong 

chuyên khoa, qua một chuyên nghành được khoa học và giáo dục xác chứng), có 

gốc là quá trình của hệ thức (nơi mà kiến thức gầy dựng nên tri thức, tạo ra trí 

thức hiện diện trong xã hội để hổ trợ dân tộc giữ ý thức, để bảo vệ luân lý giáo 

dục qua nhận thức để bảo trì đạo lý tổ tiên, bảo trì tâm thức của giống nòi trước 

các thử thách và thăng trầm của cuộc sống). Hệ chuyên này lột mặt nạ chớp 

nhoáng quá trình âm binh hoá xã hội của tà quyền qua chuyện đi ngang về tắc 

của học giả-thi giả-bằng giả, đẻ ra quái vật trong chuyện đi đêm về khuya của 

lảnh đạo giả-quản lý giả-chính trị giả, dùng độc đảng để giữ độc quyền. Phương 

pháp luận của chính trị học là hiểu cho thấu để phân tích tới nơi chốn : chỉ có 

dân chủ chân chính mới định nghĩa một cách chính xác thế nào là dân trí. 

Dân chủ trọng dân tộc 
Dân chủ chân chính từ dân tộc tới đất nước, từ vận mệnh giống nòi tới tương lai 

các thế hệ trẻ, trong đó hệ phát (nơi mà phát huy tiềm lực dân tộc sẻ làm động 

cơ để phát triển đất nước), có chổ dựa dựa là hệ sáng (tại đây sáng kiến vì dân 

tộc làm khởi điểm để có sáng chế trong lao động, trong sản suất, có chổ dựa là 

sáng tạo không những trong khoa học kỷ thuật mà trong mọi sinh hoạt xã hội, từ 

văn hoá tới nghệ thuật…). Khi song hành với nhau, thì hệ phát và hệ sáng mang 

nội hàm của dân quyền, vì mang thực chất của dân chủ, sẻ dẹp được hệ độc (độc 

đảng sinh ra độc tài, đẻ ra độc tôn, là quái thai là độc quyền), luôn cặp kè với hệ 

tà (tà quyền ẩn nấp như âm binh trong tà đạo của mua chức bán quyền, qua tà 

lực của bạo quyền). Tri thức luận của chính trị học là phải xây lý luận để dựng 

lập luận, khai sáng giãi luận để tạo nên diễn luận : chỉ có dân chủ chân chính 

mới định luận một cách liêm sĩ thế nào là dân tộc. 
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Nhân lý dân chủ 

 
Một dân tộc không được hưởng dân chủ, 

dân tộc đó sống chỉ nữa kiếp,  

sống dở kiếp, sống không trọn kiếp. 
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Muốn có dân chủ thì phải có trên thượng nguồn là các phong trào xã hội vì dân 

chủ ; mà các phong trào xã hội đòi hỏi vì mong cầu dân chủ chính là các các 

phong trào đòi hỏi công bằng qua công lý, mong cầu tự do để được tự chủ. 

Nhưng thượng nguồn của thượng nguồn trong tư duy dân chủ chính là năng lực 

của nhân lýmuốn chấm dứt bạo quyền gây ra bất công, mà tư duy dân chủ còn 

muốn rời luôn tất cả các niềm tin không có cơ sở lý luận tới từ mê tín, tới từ dị 

đoan, không cho con người có công bằng để dựng nên công lý, không cho tự do 

chế tác ra tự chủ. Như vậy, dân chủ là một hệ thống tư tưởng của nhân lý, khi 

con người muốn tự quyết về số phận của mình, tự chủ về số kiếp của mình, tự 

tin về lẽ sống của mình, vì biết tự trọng trên chính số phận làm người của mình. 

Nhân lý dân chủ khi được mở lối, nó chấp nhận chông gai với nhiều thử thách, 

nó trực diện với cuộc sống đầy chướng ngại vật với nhiều thăng trầm, chính 

nhân lý của dân chủ đe doạ quyền lợi của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, 

độc tôn, độc trị), nó đặt lại luôn vấn đề niềm tin của tín ngưỡng, của tôn giáo 

nếu các tín ngưỡng, các tôn giáo không xử lý một cách thuyết phục tầm vóc 

của nhân tri, bề thế của nhân trí, làm nên bản lĩnh của nhân lý. 

Nguồn gốc hành động của nhân lý dân chủ xuất hiện để đấu tranh vì dân chủ tới 

từ sự thất vọng về các ý thức hệ không lấy dân làm gốc, đấu tranh vì dân chủ 

thường tới từ sự chán ghét bạo quyền của các bạo chúa, độc quyền của độc 

đảng… chỉ thấy tự lợi của chúng mà gạt đi quyền lợi của dân tộc, của nhân loại. 

Nhân lý dân chủ khi được mở lối từ hệ tự (tự do nâng tự chủ, dâng tự 

tin, chuộng tự trọng), dân chủ là dân làm chủ chớ không phải một cá nhân, một 

đảng, một bè phái… Dân làm chủ từ đòi hỏi tới đấu tranh, từ phong trào tới 

tuyển cử, từ định chế tới cơ chế, dân làm chủ thì làm chủ qua trò chơi-sân chơi-

luật chơi của dân chủ : dân đầu phiếu-dân ứng cử-dân kiểm phiếu. Còn trò chơi 

quái thai đảng cử trong sân chơi quái dị dân bầu sinh ra luật chơi quái đản, dành 

cho âm binh với kết quả đại đa số đại biểu quốc hội là đảng viên, đây là dân chủ 

giả, vì bản chất của nó là dân chủ gian, vì thực chất của nó là dân chủ đểu. 

Nhân lý dân chủ mở lối cho một hệ thống tư tưởng dựa trên nhân lý, nơi mà 

hệ công (côngbằng tạo ra công lý, dựng nên công dân được bảo vệ bởi công 

quyền) trong đó công dân là một chủ thể của dân chủ, có trách nhiệm với đất 

nước, có bổn phận với dân tộc, xây dựng một công quyền có công tâm, vì dân 

tức là vì dân chủ. Một hệ thống tư tưởng luôn dựa trên hệ luận : nơi 
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mà lý luận để tìm đường đi nước bước có lập luận để xây dựng nên một mái nhà 

chung cho dân tộc, một nền chung để bảo vệ đất nước, có giải luận để thấy các 

phương hướng phát triển, có diễn luận để thấy các chân trời sẽ tới, để giáo 

dưỡng con cháu, các thế hệ mai hậu. 

Một hệ thống tư tưởng dựa trên nhân lý cho nhân loại phải chỉnh lý trong 

hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) mà còn phải toàn diện trong 

hệ hành (nơi mà hành tác hằng ngày để bảo vệ định chế dân chủ song hành cùng 

các hành động cụ thể để nuôi dưỡng các cơ chế dân chủ trong tương lai). Chỉnh 

lý trong hệ luận và toàn diện trong hệ hành thể hiện hai sức mạnh của dân chủ : 

bề dầy của nhân lý để xây dựng nhân tri, để làm nên nhân trítrên con đường đi 

tìm bình đẳng–bác ái-tự do cho nhân loại. Các tầng lớp xã hội ngày càng bình 

đẳng, để bác ái hiện diện trong tập thể, có mặt trong mọi cộng đồng, cùng lúc 

các công dân ngày cành nhiều tự do hơn ; chính phương trình bình đẳng–bác ái-

tự do này sẽ làm gốc cho thể chế cộng hoà, có cội và có nguồn từ một chế độ 

thật sự dân chủ. 

Nhân lý dân chủ biết nói : không ! 

Nhân lý dân chủ sẽ mở lối để xây dựng lại kiếp người trong đó nhân tình phải 

có nhân tính, nơi mà bác ái biết chế tác ra vị tha, khoan dung, rộng lượng để kẻ 

mạnh giúp kẻ yếu, chớ không phải ngược lại là cá lớn nuốt cá bé trong bạo lực 

quái thai của mạnh được yếu thua. Muốn nhân lý dân chủ đưa đường dẫn lối, thì 

khi khởi hành phải biết nói : không ! Với mọi ý đồ lãnh đạo độc tài muốn thuần 

hoá nhân tính, muốn tha hoá nhân lý, cụ thể là không còn thưa, bẩm, dạ, 

vâng một cách vô điều kiện với thượng đế trong mọi tôn giáo, mà nhất là dứt-

khoát-để-dứt-điểm với mọi độc quyền trong độc tài, độc tôn trong độc đảng. 

Dân chủ là một cuộc cách mạng tuyệt đối trong tư duy của con người biết 

dùng tự do để tạo ra tự chủ cho mình ; dân chủ là một cuộc cách mạng toàn diện 

trong hành động của con người dùng tự quyết vì biết tự trọng trước nhân phẩm, 

làm nên nhân cách của mình. Nhân lý dân chủ là một tác phẩm của nhân tri, 

trong đó con người là tác giả của nhân trí cho chính mình. 

Nhân lý dân chủ có sức thuyết phục của dân chủ là biết dựa trên quy luật cùng-

nhau-để-có-nhau, không ai được diệt ai và không ai được bỏ ai, chuyện cốc mò 

cò ăn trong các giai đoạn lịch sử người bóc lột người phải chấm dứt càng sớm 

càng hay. Nhất là chuyện kẻ ăn ốc người đổ vỏ trong thảm trạng của xã hội Việt 

Nam hiện nay nơi mà tham quyền sinh đôi cùng tham nhũng để bòn rút của cải 
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dân tộc, nạo vét tài nguyên của đất nước thì phải được xoá bỏ sớm ngày nào hay 

ngày nấy ! 

Nhân lý dân chủ không những mở lối cho hệ nhân (nơi mà nhân lý, nhân tri, 

nhân trí biết đưa đường dẫn lối cho nhân tình, nhân thế, nhân sinh, nhân loại để 

bảo vệ nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn) mà nhân lý dân chủ còn khai 

sáng hệ thức (nơi mà kiến thức làm nền cho tri thức để chế tác ra trí thức, trong 

một dân tộc có ý thức, trong một xã hội có nhận thức tới từ nhân lý dân 

chủ). Chính hệ nhân khi được trợ lực bởi hệ thức, giúp nhân lý dân chủ đủ vai 

vóc để nhận các thử thách thời cuộc, hiểu các xung đột xã hội, thấu các mâu 

thuẫn trong nhân sinh và tìm cách vượt qua các khó khăn, vượt thoát các trở lực, 

và vượt thắng các trở ngại trong các thế kỷ qua, mà luôn bảo vệ được nhân 

tính trong nhân lý, đây là sức mạnh của dân chủ. 

Nhân lý dân chủ mở lối đúng cho nhân loại vì nó tính toán trúng cho nhân sinh, 

với đáp số ít tồi tệ nhất cho nhân thế, vì trên thượng nguồn nó biết vượt 

thoát các trở lực tới từ thượng đế, thần linh, mê tín, dị đoan, rồi nó vượt 

thắng luôn các bạo quyền, tà quyền không lấy nhân làm lý, mà chỉ lấy quyền để 

trục lợi. Song song với quy luật sáng sủa trò chơi-sân chơi-luật chơi của dân chủ 

qua đầu phiếu (thực) qua bầu cử (thật), dân chủ còn có một nội lực qua 

hệ năng (tại đây khả năng được đào tạo để trở thành kỹ năng, chế tác ratài năng) 

làm nguyên khí cho quốc gia. Chuyện kéo bè lập đảng để đánh lận con đen qua 

hệ tham (tham quan sinh ra tham ô, đẻ ra tham nhũng, để nuôi quái thai tham 

quyền) sẽ bị kết án bởi tư pháp thật sự dân chủ, để rồi bị kết tội bằng các hằng 

số luân lý của hệ liêm (nơi mà liêm khiết trong phong cách làm nên liêm 

chính trong nhân cách để bảo vệ liêm sỉ cho tư cách). 

Trước khi có dân chủ, tôn giáo cũng đề ra quy luật cùng-nhau-để-có-nhau, 

nhưng qua sự tổ chức và dưới quyền điều hành của một đấng thiêng liêng là 

thượng đế, khai sinh ra vạn vật, khai sáng cho muôn loài. Trong quá trình hình 

thành dân chủ, từ cổ sử Hy Lạp tới tận thế kỷ XX, dân chủ là ý nguyện đã biến 

thành ý lực để tách chính trị ra khỏi tôn giáo. Chưa hết, nó kiểm soát chính 

giới ngay trong sinh hoạt chính trị, nơi đây chính trị gia phải là các công dân 

gương mẫu. Nếu chính trị gia rơi vào tham ô, tham nhũng thì chóng chày sẽ rơi 

vào tay của tư pháp đại diện cho công pháp, được trợ lực bởi công lý để đưa các 

chính trị gia tham ô, tham nhũng vào vòng lao lý. Không phải như hiện trạng 

độc đảng hiện nay của Việt Nam, nếu là đảng viên thì thoát được công pháp, nếu 

là lãnh đạo thì thoát được công lý, và tham ô, tham nhũng vẫn thoát được lao lý. 
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Nhân lý dân chủ mở lối cho nhân tri, trên con đường với bao chướng ngại vật tới 

từ nhiều bọn xấu trong lãnh đạo, vì chúng là bọn đầu nậu không những trong 

chính trị mà cả trong kinh tế, không những trong quân đội mà cả trong công an, 

không những trong giáo dục mà cả trong văn hoá… Không gian dân chủ không 

hề là mưa thuận gió hoà, thời gian dân chủ không hề là thuận buồm xuôi 

gió, không gian và thời gian của dân chủ thường có những mùa biển động, nên 

các chính quyền dân chủ chấp nhận đầu sóng ngọn gió, các chính khách dân chủ 

chấp nhận vì có khả năng đứng mũi chịu sào cho dân tộc và đất nước. Vì họ 

được đào tạo thật qua học thật-thi thật-bằng thật, với học vị thật, qua học hàm 

thật vì họ có học lực thật, không như hiện trạng quái thai độc đảng tại Việt Nam, 

cho ra đời học giả-thi giả-bằng giả để âm binh thành quan chức qua mua bằng-

bán cấp, rồi tức khắc nhập vào ma đạo của mua chức-bán quyền. 

Trật tự chính trị, trật tự luật pháp 

Dân chủ mở lối cho nhân lý trên gốc, rễ, cội, nguồn ngay trong lịch sử của nhân 

loại, với cách mạng của các khám phá khoa học liên tục từ thế kỷ XV tới thế kỷ 

XIX ; lại được hỗ trợ bởi các cuộc cách mạng chính trị qua tam quyền phân lập, 

nhất là tại Anh Quốc và Pháp quốc ; cho tới cuộc cách mạng công nghiệp từ hơn 

ba thế kỷ qua. Lịch sử dân chủ là tuần tự dân chủ, ngày ngày, tháng tháng, năm 

năm tự hoàn thiện hoá, trong đó trật tự chính trịsong hành cùng trật tự luật pháp, 

nơi mà không ai được đứng trên, đứng ngược, đứng ngoài luật pháp. 

Như ta đang thấy hiện nay tại Việt Nam qua thế ăn trên ngồi trốc của ĐCSVN-

Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Một ĐCSVN đứng trên hiến pháp ; đứng 

ngược với vận mệnh đất nước đang bị Tàu tặc xâm chiếm; đứng ngoài vòng 

công lý với tham ô và tham nhũng đang làm suy kiệt mọi thực lực phát triển của 

một dân tộc. Một ĐCSVN, một tập đoàn tội phạm, chà đạp lên công lý và công 

pháp, bằng biển lận và tội ác. 

Dân chủ mở lối cho kinh tế thị trường, có tự do cạnh tranh trong quy luật hợp 

tác quốc tế, tại đây thế kỷ XX là thời điểm lịch sử cho thấy các thể chế dân chủ 

đủ lực và đủ tầm để hiện đại hoá bằng cách phổ quát hoá bầu cử để có các chính 

quyền, chính phủ vừa là đại diện xứng đáng qua nhiệm kỳ, vừa là chủ thể trong 

các quy luật hợp tác quốc tế. Ba thực tế (kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh, hợp 

tác quốc tế) luôn song hành cùng ba cuộc cách mạng (công nghiệp, khoa học, kỹ 

thuật) ngày ngày nới rộng tự do của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng, của dân 

tộc, của nhân loại. Tự do ngày càng rộng trong các thế chế dân chủ thật sự đã 

cho ra đời ba hiện thực mới của dân chủ : cá nhân luật, chính quyền luật và định 
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chế luật, trong đó luật pháp dựa trên công bằng của công lý vừa bảo quản, vừa 

bảo trì công pháp, nơi mà luật sẽ bảo vệ mọi công dân, tức là mọi cá thể của xã 

hội. 

Khi các ý thức hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) xuất hiện 

tại Liên Xô với cách mạng 1917, kế tiếp với Đức quốc xã gây nên Đệ Nhị Thế 

Chiến 1939-45, nơi mà thế kỷ XX vừa là chiến trường, vừa là thử thách sinh tử 

của các thế chế dân chủ, người ta nhận ra nội công tự chủ và nội lực tự do từ 

Tây Âu qua Bắc Mỹ vượt được mọi thăng trầm của các cuộc khủng hoảng, các 

suy thoái kinh tế. Chính bản lĩnh tự chủ trong tự do, trong dân chủ từ Tây Âu và 

Bắc Mỹ mà con người vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ ba cuộc cạch mạng khác 

: cách mạng vi tính, cách mạng truyền thông, cách mạng mạng xã hội, qua 

internet. 

Tại châu Á, có dân chủ Nhật đóng vai trò sáng tạo kỹ thuật, có Ấn Độ biết duy 

trì thể chế dân chủ trong một quốc gia trên một tỷ công dân, với những vấn đề 

xã hội và tôn giáo rất phức tạp, cùng lúc Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, rồi 

Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan cũng dần dần vào quỹ dạo dân chủ. Chuyện cơm 

no áo ấm song đôi cùng trong ấm ngoài êm, trong đó dân chủ làm rễ cho nhân 

lý, làm gốc cho nhân trí, làm cội cho nhân bản, làm nguồn cho nhân văn, là 

chuyện khả thi và khả thực của mắt thấy tai nghe trong thực tế của quốc thái dân 

an, chớ không phải là chuyện hoang đường kiểu thiên đường cộng sản với 

hưởng thụ theo nhu cầu. Mà thực chất là chuyện gian lận với một độc đảng chỉ 

biết bắt bớ và giết hại để vơ vét của cải dân tộc, cào nạo tài nguyên đất nước. 

Công dân chủ thể đa nguyên 

Dân chủ với nội công tự chủ và nội lực tự do là điểm hẹn của nhiều tự do mới 

tới từ ít nhất 12 cuộc cách mạng vừa được kể trong thế kỷ XX : kinh tế thị 

trường, tự do cạnh tranh, hợp tác quốc tế, công nghiệp, khoa học, kỹ thuật, vi 

tính, truyền thông, mạng xã hội, cá nhân luật, chính quyền luật và định chế luật. 

Chính sức mạnh của các thể chế dân chủ đã hiện đại hoá thế giới, để thế kỷ mới 

XXI là thế kỷ của hiện đại với các cuộc cách mạng mới : toàn cầu hoá từ hợp tác 

quốc tế tới thế giới trực tuyến, tự động hoá từ sản suất công nghiệp tới phân 

công lao động bằng rô bốt hoá, chống ô nhiễm môi trường tới tái tạo hoá năng 

lượng. Tại đây, sự cuồng đạo của tín ngưỡng vô lý tới sự cuồng bạo của các thể 

chế độc tài, độc đảng vô nhân không có chỗ đứng trong sự tiến hoá của dân chủ 

với hùng lực của hơn hằng chục cuộc cách mạng cùng nhau song hành vì nhân 

lý.  
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Chính nhân lý dân chủ đang chế tác ra khung công pháp mới cho nhân 

loại : công dân chủ thể đa dạng từ tham gia chính trị, định chế, cơ chế tới sáng 

tạo ra hội đoàn mới với nhân sinh quan mới về nhân quyền, với thế giới 

quan mới về tự do, với vũ trụ quan mới về môi trường.  

Công dân chủ thể đa nguyên tận dụng hệ đa (nơi mà đa nguyên luôn được củng 

cố và trợ lực bởi đa tài, đa năng, đa hiệu qua đa dạng, đa chiều, đa lực) tới từ 

cạnh tranh chính trị và xã hội trong các thể chế dân chủ để xây dựng nên 

hệ sáng (tại đây sáng kiến mở lối cho sáng chế làm nên sáng tạo từ ý nguyện tới 

ý muốn, từ ý định tới ý lực). Công dân chủ thể đa nguyên tìm ý nghĩa của cuộc 

sống trong tự do của chủ thể có bổn phận với đồng bào, có trách nhiệm với đất 

nước, cùng lúc sáng tạo những ý nghĩa mới cho nhân sinh, với các nội dung mới 

cho nhân loại, những giá trị mới cho nhân tính, vì mình và vì tha nhân. 

Công dân chủ thể đa nguyên có mặt trong các đảng phái, các công đoàn, và có 

hiện diện tích cực trong các hội đoàn từ thiện tới các tổ chức bảo vệ môi 

trường. Công dân chủ thể đa nguyên có nhiều sinh hoạt xã hội, có nhiều quan hệ 

xã hội, với đời sống xã hội phong phú, nâng tính đa dạng, đa chiều, đa phương 

lên ngày càng cao, mà chỉ có thực chế dân chủ mới mang tới các tự do ngày 

càng rộng cho các công dân chủ thể này. 

Nhân lý dân chủ không hề bị khung trong khuôn, không hề bị giam trong ý thức 

hệ, không hề bị độc tài bỏ tù, độc đảng giam cầm mà luôn năng động qua hệ mở 

từ đa nguyên chính trị tới kinh tế hoá toàn cầu, từ khám phá khoa học tới ứng 

dụng kỹ thuật mới, từ luật vì trật tự xã hội tới luật bảo vệ công dân đòi dân chủ 

và nhân quyền. Vì thế nên các bạo chúa truy diệt tự do bằng bạo quyền, các độc 

đảng huỷ hoại đa nguyên bằng độc tài, tất cả bọn này đều tránh tranh-luận-để-

giải-luận với các thể chế dân chủ trong tiến trình của nhân loại, dụng nhân lý để 

giữ nhân tính. Vì dân chủ là chuyển động để thăng hoa, còn độc tài là ngưng 

đọng để kềm chế, vì dân chủ là phân phối công bằng quyền lợi, còn độc đảng thì 

tráo phân phối thành tư lợi. 

“Không sợ bầu !” : “bầu đi để bầu lại” 

Nhân lý dân chủ thẳng lưng khi nó dựa vào đa nguyên để có đa tài, đa năng, đa 

hiệu, nên trọn vẹn trong đối nhân, toàn diện trong xử thế, chính vì nó không bỏ 

quên một thành phần xã hội nào, nó không giam lỏng một lực lượng xã hội nào, 

nó trân trọng nông dân, công nhân, nó quý trọng trí thức, chuyên gia. Nó không 

làm chuyện ngược đời môt cách thô bỉ là biến nông dân thành dân oan, biến 

công nhân thành dân đen, nó không lẫn tránh trí thức vì nó mong gặp gỡ trí thức 
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để đối thoại về đạo lý và đạo đức, nó cần chuyên gia để biết chính sách, để thấu 

quốc sách. Nó không làm chuyện ngược đầu là lấy 4 triệu đảng viên của 

ĐCSVN sa đà trong tham quyền để tham nhũng, đè bẹp gần 100 triệu dân Việt 

không hề bầu ĐCSVN để lãnh đạo họ, mà trong thực tế là ĐCSVN cai trị dân 

tộc bằng bạo quyền của công an trị. Cái gốc của dân chủ là nó : “không sợ 

bầu!”, cứ “bầu đi để bầu lại”, cứ “bầu nữa để chọn nữa” chọn cho ra người tài, 

kẻ giỏi mà dẫn dắt đất nước, mà bảo vệ đồng bào. Có người tài rồi, thì dân chủ 

cứ muốn chọn người tài hơn, cho nên dân chủ không sợ chuyện “dân chọn-dân 

bầu”, vì ”bầu để cử”, “bầu để giúp dân” và “cử để cứu nước”. Nhưng kẻ có ý đồ 

phỉ báng, thoá mạ, xuyên tạc, chụp mũ, vu cáo các thể chế dân chủ đều không 

lấy dân làm gốc ! Chỉ cần qua bầu cử chân chính là chúng sẽ bị lột mặt nạ ngay ! 

Độc đảng để độc quyền qua độc tài luôn có ý đồ chặn thời gian tiến hoá của đất 

nước để ngăn không gian tự do của dân tộc ; ngược lại dân chủ đặt tiền đề phát 

triển cụ thể để chuẩn bị các tiến hoá hiện thực cho tương lai ; và nếu muốn phát-

triển-để-tiến-hoá, thì phải diệt cho bằng được hệ độc (độc đảng, độc tài, độc 

quyền, độc trị, độc tôn) để truy tận gốc, huỷ tận rễ hệ tham (tham quyền, tham 

quan, tham ô, tham nhũng). Bản lĩnh của bầu làm ra nội công của cử trong dân 

chủ, dựa trên đa nguyên vì nắm được phương trình nhân lý sau đây : hiểu quá 

khứ-thấu hiện tại để khôn trong tương lai, ngày mai phải hay hơn, tốt hơn, đẹp 

hơn, lành hơn hôm qua và hôm nay, chỉ qua phương trình chọn-bầu-cử. Vì thế, 

bọn bất tài trong chính trị dùng ma đạo gian lận để lập ra tà quyền trong lãnh 

đạo, rồi ức chế dân tộc qua kiểu đảng cử dân bầu hiện nay, với đại đa số đại biểu 

quốc hội là đảng viên, nơi mà âm binh ma quyền đã đẻ ra quái thai lập pháp. 

Loại đảng cử dân bầu là dân chủ giả, không thể có chỗ đứng, ghế ngồi trong các 

thế chế dân chủ thật sự, chỉ vì dân chủ chân chính không những có đủ nội công 

để bảo vệ các giá trị truyền thống của tổ tiên và duy trì sự hiện diện của nó 

trong văn hoá, mà chỉ có chế độ dân chủ mới bảo đảm được văn minh trong hiện 

đại hoá văn hoá, để bảo trì văn hiến, là cái đẹp trong bề dầy lịch sử của văn hoá. 

Dân chủ bảo vệ được phương trình văn hoá-văn minh-văn hiến qua kiểm tra và 

kiểm định của các phong trào xã hội dùng tự do của nhân lý để bảo vệ nhân 

phẩm của một dân tộc hiện diện trong quan hệ văn hoá-văn minh-văn hiến, và 

yêu cầu hành pháp hỗ trợ, đòi hỏi tư pháp bảo vệ nhân phẩm này như não 

của nhân quyền, như cột xương sống của nhân trí. 

Độc đảng để độc trị qua độc tôn làm ngưng đọng tiến trình thăng hoa của một 

dân tộc, khi dân tộc đó cứ tiếp tục cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước tà quyền, 
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dùng bạo lực để cai trị đất nước, thì dân tộc đó hãy đi bước đầu tiên trong các 

cuộc đấu tranh đòi hỏi công bằngxã hội qua các phong trào đòi hỏi công lý cho 

dân tộc. Chính cái lý của công là gân cốt đầu tiên của tự do làm nên vai vóc 

của dân chủ, làm ra bản lĩnh của nhân quyền, nơi mà nhân quyền là nhân lý của 

mọi nhân lý. 

Các cuộc đấu tranh để đòi hỏi hệ công (công bằng, công lý, công pháp) không 

hề ngừng nghỉ ngay trong các quốc gia đã có dân chủ từ nhiều thế kỷ nay tại Tây 

âu và Bắc Mỹ, vì nó luôn được kích hoạt linh động và rất chủ động bởi 

hệ tự (nơi mà tự do dâng tự chủ, nâng tự tin, quý tự trọng) của công dân quyết 

định không những sự sinh tồn cho chính mình mà còn quyết định luôn cả nội 

dung và giá trị của dân chủ phải ngày càng cao, ngày càng rộng, ngày càng sâu, 

ngày càng xa trong nhân sinh. Chỉ vì “không sợ bầu !”, cứ “bầu đi để bầu 

lại !”, để chọn thêm người tài, thêm kẻ giỏi mà phục vụ cho đất nước, cống hiến 

cho dân tộc. 

Nhân lý đại chúng 

Là một hệ mở ngày càng rộng, và phải rộng như dân chúng, phải đầy như dân 

tộc, phải sâu suốt cho mọi thế hệ, nên dân chủ thường bị các bọn thời cơ, dùng 

đạo đức giả mỵ dân để mua phiếu, và khi chúng nắm được chính quyền thì chân 

tướng phản dân chủ của chúng sẽ lộ ra và chúng sẽ thẳng tay diệt dân chủ, huỷ 

tận gốc rễ nhân lý của nguyên tắc chọn-bầu-cử. 

Năm 1933, bọn đức quốc xã của Hitler đã thắng cử bằng con đường đểu cán 

này, gây ra thế chiến thứ hai, với bao hoạ nạn cho nhân loại, nhưng cũng tại 

Đức, khi bức tường Bá Linh bắt đầu rạn nứt năm 1989 cho tới ngày nó sụp đổ 

hoàn toàn, thì chính dân tộc Đức dứt khoát chọn dân chủ như lối ra duy nhất-và-

hay nhất để thống nhất đất nước và để đưa nước Đức giầu mạnh như hiện nay. 

Dân chủ luôn bị đe doạ bởi bọn đầu nậu chính trị phản dân chủ, chúng chỉ mượn 

dân chủ để lấy chính quyền, chúng mượn đầu heo nấu cháo, chúng mượn gió bẻ 

măng, nhưng dân chủ với sân chơi theo nguyên tắc bầu cử, có trò chơi theo quy 

định đầu phiếu, có luật chơi theo định kỳ được kiểm soát bởi tam quyền phân 

lập, vẫn là chân trời để nhân loại đi tới, để bảo vệ nhân quyền bằng nhân lý đại 

chúng của mình. 

Nhân lý dân chủ luôn bị bọn đầu nậu đe doạ và rình rập để hãm hại, bởi 

chúng thừa nước đục thả câu, để chúng làm được chuyện đục nước béo cò, qua 

xuyên tạc, qua mỵ dân để chúng “kiếm phiếu”, để chúng “được bầu”, để 
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chúng “có ghế trong quốc hội”, để chúng “có đường nắm chính quyền” trong 

một thời gian. Nhưng trong quá trình hoàn thiện hoá của mình thì dân chủ đã 

mạnh máu huyết và đã vững gân cốt khi có được sự hỗ trợ của hai hùng lực 

mới: luật hoá tự do công dân và pháp hoá quyền hạn chính quyền, tại đây luật 

pháp làm nền tảng cho mọi thành viên của xã hội, làm nên mái nhà công pháp 

cho toàn dân tộc. Từ đó, dân chủ đã phong phú hoá và trọn vẹn hoá các định 

nghĩa thế nào là nhân quyền, không còn chuyện con vua thì được làm vua, cũng 

chẳng còn chuyện con quan thì được làm quan, dẹp luôn về mặt nguyên tắc cá 

lớn nuốt cá bé, loại luôn về mặt công lý chuyện cốc mò cò ăn, nơi mà dân chủ 

khẳng định chỉ có công bằng thì mới có được công dân. 

Chương trình hoá định kỳ-nhiệm kỳ 

Nhân lý dân chủ tỉnh táo trong nhận định muốn có chiến thắng, thì phải sáng 

suốt chấp nhận chiến trường, nhưng chiến trường của dân chủ là đầu phiếu, nên 

không qua chiến tranh, tại đây được-bầu-để-nhận chính quyền, hoàn toàn xa lạ 

với phản xạ “cướp chính quyền” mà khi nắm được chính quyền rồi thì “cướp 

của, cướp quyền của dân” như ĐCSVN hiện nay. 

Chiến thắng dân chủ có được qua hệ công (công bằng, công lý, công pháp) công 

nhận pháp quyền mà không qua đổ máu, thừa nhận công pháp mà không qua 

giết chóc, không qua bạo lực, không làm nên khổ đau cho dân tộc, tạo ra đổ nát 

cho đất nước. Chính đây là bài toán dân chủ cốt lỏi có thể làm được chuyện đội 

đất vá trời là hoà hợp-hoà giải cho Việt tộc hiện nay, sau một cuộc nội chiến 

huynh đệ tương tàn trong thế kỷ XX vừa qua, sau một thời gian dài hơn nửa thế 

kỷ hoàn toàn thất bại của độc tài do độc đảng, phản dân chủ vì độc trị trong độc 

tôn của ĐCSVN. 

Hãy chính thức chọn dân chủ để vào quỹ đạo của nhân quyền, hãy nhập nội để 

hoá thân : mọi người Việt là đồng bào, không kẻ thua người thắng, chung tay 

góp sức để xây dựng, để phát triển đất nước qua hệ đa (đa lực, đa tài, đa trí, đa 

năng, đa hiệu trên nguyên tắc củađa nguyên). Nguyên khí của quốc gia là hiền 

sĩ vì nước vì dân, chớ không phải là bọn tham quan, sâu dân mọc nước, sẵn 

sàng buôn dân bán nước cho Tàu tặc như hiện nay ! 

Nhân lý dân chủ chân chính có định kỳ để định vị chính quyền, được dân tin thì 

được đắc cử, bị mất lòng tin vì bất tài hoặc bất lực thì bị loại ra. Chính nhân 

lý định kỳ này làm ra nội lực thời hạn trong quyền hạn của chính quyền, 

có nhiệm kỳ vì có chương trình đúng thời hạn, và bầu cử sẽ quyết định sự tín 

nhiệm có nhiệm kỳ này ! 
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Chương trình hoá bầu cử qua định kỳ-nhiệm kỳ được luật pháp bảo chứng và 

bảo hành làm nên từ một hùng lực của công luật bảo vệ công dân, như một chủ 

thể nắm nhân quyền cùng toàn dân làm sở hữu chủ toàn đất nước của mình. 

Quyền sở hữu toàn dân này hoàn toàn ngược lại với chuyện đánh lận con 

đen của ĐCSVN về “sở hữu toàn dân nhưng nhà nước quản lý”, để sau đó cướp 

đất của dân rồi bán lại cho bọn đầu nậu đất đai, với giá bồi thường bèo bọt cho 

dân, với giá bán lại “cắt cổ” cho kẻ cần mua, để bọn tham quan và đầu nậu tha 

hồ chia chác với nhau, trong nhục hình của dân chúng giờ đã thành dân oan. 

Quy luật định kỳ-nhiệm kỳ không những là các định điểm để kiểm tra qua tổng 

kết, bằng kết quả thực tiễn, mà nó còn là quá trình thanh tra để lột mặt nạ bọn 

tham nhũng, vạch mặt bọn tham ô, và chỉ rõ tên tuổi những kẻ bất tài, bất tín, bất 

trung, bất lực. 

Nhân lý rộng trong dân chủ mở còn là điểm hẹn của luật pháp biết nghiêm minh 

với tội phạm, nhưng biết bảo vệ công dân, trong đó dân chủ phổ quát hoá luật 

pháp trong mọi sinh hoạt xã hội, từ giáo dục tới thuế má, từ hướng nghiệp tới 

chuyển nghiệp… cùng lúc luôn mở rộng để tiếp nhận các tiến bộ từ khoa học tới 

kỹ thuật, từ y tế tới xã hội… Luật pháp không chỉ đóng vai trò canh giữ và trừng 

phạt, mà còn là nơi mà phương trình văn hoá-văn minh-văn hiến được bảo vệ 

bởi đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành làm nên các định luật của luân lý, có bổn phận 

với đồng bào, có trách nhiệm với đất nước. Luật pháp dân chủ tạo điều kiện cho 

hợp tác giữa các công dân, giữa các tập thể, giữa các cộng đồng, giữa các dân 

tộc… nên dân chủ chọn-bầu-cử có định kỳ-nhiệm kỳ qua kiểm soát-kiểm tra là 

tiêu chuẩn tối thượng cho mọi sinh hoạt, từ hội đoàn tới đảng phái, từ tập thể tới 

cộng đồng, dân chủ chính là chữ tin song hành cùng chữ tín để các chủ thể có 

thể hợp tác lâu dài và bền vững với nhau. 

Chủ thể dân chủ sáng tạo 

Nhân lý đẹp trong dân chủ tốt còn là định vị của hiện tại đang nhìn thẳng về 

tương lai để thấy được các chân trời đẹp và các viễn ảnh tốt cho nhân trí và nhân 

sinh, cho nhân bản và nhân phẩm, để ngày mai phải khác hơn vì đẹp hơn, tốt 

hơn hôm nay ; nó chống lại ngưng đọng của độc tôn vì độc quyền, nó ngược lại 

cái ao tù của độc tài vì độc đảng. Dân chủ tìm nhiều chân trời để được chọn lựa, 

nó không để hệ độc (độc đảng, độc tài, độc tôn, độc trị) làm nên nhiều độc hại là 

chỉ nhìn về một hướng để chỉ thấy một chiều. 

Sung lực của dân chủ còn là nơi mà cá nhân có cá tính làm nên cá thể qua sáng 

kiến, để xây dựng nên chủ thể qua sáng tạo; và chủ thể dân chủ sáng tạo này khi 
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làm ra vốn liếng mới, sản phẩm mới, truyền thông mới, mạng xã hội mới… tức 

là ra tiền của mới, năng suất mới, tiềm năng mới, đạo lý mới… cho xã hội và 

nhân loại, thì chủ thể dân chủ sáng tạo này có thế (vì có lực và có vị) làm thay 

đổi không những cơ chế mà cả luật pháp, không những định chế mà cả chính 

quyền. Đó là tác động cụ thể của cách mạng truyền thông gầy dựng nên mạng xã 

hội hiện nay, nơi mà Google, Facebook, Youtube…là những chủ thể truyền 

thông toàn cầu sinh động không những để kết nối các thành phần xã hội, mà còn 

chế tác được các quan hệ xã hội mới, các sinh hoạt xã hội mới, các đời sống xã 

hội mới… 

Nhân lý trực quan trong dân chủ trực diện là nơi mà người dân không còn chiụ 

cảnh cúi đầu-còng tay-xiết cổ vào các đồn công an để bị tra tấn, giết chóc như 

hiện nay tại Việt Nam, mà họ có thể cầm trên tay phải hiến pháp như công pháp 

để bảo vệ họ, và cẩm trên tay trái điện thoại di động thông minh biết thu âm, 

nhận ảnh để các sự kiện phải là sự cố, để các dữ kiện phải là chứng từ giúp luật 

pháp bảo vệ quyền công dân của họ. Luật an ninh mạng của tà quyền bằng độc 

đảng là quái thai trước hai hiện thể của thế giới văn minh, đó là: chủ thể dân chủ 

sáng tạo và chủ thể truyền thông toàn cầu, nơi mà luật an ninh mạng của 

ĐCSVN như con quái vật tự cắn vào cổ để tự tử. 

Nhân lý sáng suốt trong dân chủ tỉnh táo là hành trình của nhân loại đi tìm 

sự bình antrong công bằng giữa cái bất an trong bất công đã có sẵn trong nhân 

loại từ bao đời nay, nên chính dân chủ cũng bất an vì các trăn trở chưa (và đang) 

hoàn thiện của nó; nó càng đau đáu hơn khi trong một xã hội, một dân tộc, một 

nhân loại luôn có các thành phần trộm, cắp, cướp, giật quyền lợi của tha nhân để 

trục lợi cho riêng mình. 

Nhưng cái bất an của dân chủ là luôn đi về hướng ánh sáng mới cho nhân lý 

trong đạo lý, đi về hướng mặt trời cho nhân trí trong công lý cho mọi người, cho 

mỗi ngườ i; nên cái bất an (đầy nhân lý) này luôn đi trên lưng, trên vai, trên đầu 

những cái bất an vô nhân cách tới từ bất tín với tổ tiên, bất trung với dân tộc, bất 

tài với triển vọng phát triển đất nước của ĐCSVN. 
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Nhân tri dân chủ 
 
Một dân tộc “nhắm mắt” chịu đựng độc tài phản dân chủ, 

dân tộc đó phải nhận trách nhiệm “tự mở mắt” 

để dẹp độc tài, dọn đường cho dân chủ tới cứu mình! 
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Nhân tri luôn có nhân lý tới từ kinh nghiệm, mang lý trí và trí tuệ của nhân 

loại qua nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của nhân thế đang sống 

trong cùng một nhân tình, nơi mà kiến thức của nhân sinh được xếp đặt thành hệ 

thống, có lớp lang thứ tự, tạo tiền đề để xây dựng nhân trí. Nhân tri dân chủ có 

thể được hiểu như năng lực của nhân loại tìm tự do để gầy dựng hạnh phúc cho 

chính mình ; như nội lực mưu cầu đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cho cuộc sống cho 

hiện tại và cho tương lai ; như sung lực sẳn sàng hành động chống độc tài, độc 

trị, độc tôn, độc đảng; như mảnh lực biết đứng lên để đấu tranh chống tham ô, 

tham nhũng, tham quyền, tham quan. Đó là khi tri lực dân chủ đã thành hùng 

lực giờ đây trực diện để đấu tranh chống bất công, chống luôn bọn lãnh đạo bất 

tín với dân tộc, bất trung với tổ tiên, bất tài trước các quyết sách để phát triển đất 

nước. Chính tri lực dân chủlàm nên nhân tri dân chủ, mà không một bạo quyền 

nào có thể ngăn cản được, không một tà quyền nào ngăn chặn được ! 

Tri lực dân chủ 
Khi nguyên cứu về các thể chế dân chủ để định đạng một nền văn minh mới cho 

một dân tộc, cho một xã hội đủ tri lực (sức mạnh của tri thức) để gỡ bỏ hệ độc 

(độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), thì ta thấy dân chủ mang ba thể 

dạng khác nhau : 

– Dân chủ tới với kết quả đấu tranh của các phòng trào xã hội đòi dân chủ để đòi 

tự do, bình đẳng, nhân quyền…bằng chính kinh nghiệm nạn nhân của mình 

trong quá khứ và hiện tại ; đã từng bị đày ải trong hoàn cảnh không có tự do, bị 

lừa gạt bởi một chính quyền trực tiếp là tác giả sinh ra bất công ngay trong xã 

hội, không tôn trọng nhân quyền, vì chính quyền này luôn tìm mọi cách giết dân 

chủ ngay trong trứng nước. 

– Dân chủ xây qua bầu cử để có chính quyền mới tự do hơn, công bằng hơn, 

nhiều nhân quyền hơn với các định chế mới và cơ chế mới, bảo đảm được các 

đòi hỏi chính đáng của các phong trào xã hội đấu tranh trên các giá trị dân chủ 

này. Xây để dựng, dựng để bền qua thời gian, qua các thử thách, thăng trầm của 

thời cuộc, trong đó các giá trị nhân văn và nhân bản phải được bảo trì, như để 

bảo vệ nhân quyền qua thể chế dân chủ. 

– Dân chủ động trong xã hội dân chủ, trong sinh hoạt dân chủ, trong đời sống 

dân chủ, cụ thể là hàng ngày linh động thực hiện các điều khoản mà các đảng 

phái đã hứa với nhân dân, nhất là đảng cầm quyền phải thực thi các lời hứa đã 

có trong chương trình tranh cử của họ, nếu không thực hiện, tức là bội tín, thất 

hứa thì sẽ thất cử trong nhiệm kỳ tới. Chính chu trình nhiệm kỳ hoá là thời gian 

thoả thuận quản lý của một chính quyền với nhân dân, đây là một luật chơi hiệu 

quả chống hệ bất (bất tín, bất trung, bất tài, bất lực) của các đảng phái, của các 

chính khách hứa xuôi mà không thực hiện được, hứa mà không làm thì phải bị 

loại ra khỏi chính quyền qua tuyển cử. 
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Khi điều tra kỹ về ba quá trình dân chủ tới-dân chủ xây-dân chủ động, ta nhận 

ra phạm trù xây dựng một xã hội dân chủ cho một dân tộc chọn văn minh, lấy 

nhân quyền làm gốc, với các định chế được công pháp bảo đảm, các cơ chế 

được công luật bảo vệ, thì ta sẽ nhận ra : 

– Hệ tín của một đảng phải sẽ làm nên chữ tin của dân chúng đối với một chính 

quyền, tại đây niềm tin của quần chúng được các phong trào xã hội bảo vệ tới 

cùng. Và chuyện lạ-mà-hay của các chế độ dân chủ là luôn có các phong trào xã 

hội mới để bắt buộc các chính quyền, các đảng phái phải tôn trọng lời nói, lời 

hứa, hơn thế nữa họ phải làm ngày tốt hơn, ngày hay hơn các chương trình của 

họ, tức là khá hơn cả lời nói, lời hứa của họ trong bối cảnh cạnh tranh dân chủ. 

Nếu không sẽ có các đảng phái khác làm hay hơn họ, thì họ sẽ thất cử trong 

nhiệm kỳ mới. 

– Hệ tranh qua cạnh tranh giữa các đảng phái, hội đoàn có mặt thường xuyên 

trong một xã hội dân chủ, đây là thực tế của đời sống dân chủ, là thực thể của 

sinh hoạt dân chủ cho cá nhân, cho tập thể, cho cộng đồng, làm nên tri lực dân 

chủ. Tại đây, cạnh tranh giữa các đảng phái, hội đoàn có quan hệ mật thiết với 

các phong trào đấu tranh đòi bình đẳng, công bằng, tự do… để chống bất bình 

đẳng, chống bất công, chống độc tài. Chính sự liên đớicạnh tranh-đấu tranh tạo 

ra tri lực dân chủ có mặt rỏ ràng trong quan hệ xã hội và có đóng góp tích cực 

làm mới, làm đẹp, làm tốt, làm lành, làm hay các quan hệ xã hội sẳn có qua tự 

do của công dân, qua tự chủ của thiện nguyện, qua tự lập của các sáng kiến vì 

nhân đạo và nhân phẩm. 

– Hệ kháng trong đó sức đối kháng của các đảng phái thiểu số trong bầu cử, vẫn 

có chỗ đứng, ghế ngồi trong lập pháp, qua quốc hội và nghị viện để tạo ra lực 

lượng đối kháng vừa thanh tra, kiểm soát, vừa nhận định, phê bình đường đi 

nước bước của đảng đa số đang nắm chính quyền. Song hành cùng tri lực đối 

kháng, có vai trò và chức năng của các hội đoàn, tập thể, cộng đồng xây dựng 

các phong trào đề kháng chống lại các bộ luật mới làm thiệt thòi quyền công 

dân, các đạo luật mới làm tổn thương nhân quyền, các chính sách mới làm tổn 

hại truyền thống, di tích, văn hoá… 

Chính sức liên minh đối kháng-đề kháng nên luôn có phản kháng trong các xã 

hội dân chủ ; và chính hệ kháng này đóng vai trò không những trong thông tin, 

truyền thông, mà còn cả trong lý luận và diễn luận để một chính phủ phải xem 

lại các đề án của mình, để một chính quyền phải xét lại các ý đồ của mình. Từ 

đó, tri lực dân chủ chính là hùng lực dân chủ cấm ngặt chuyện cả vú lấp miệng 

em, như Việt tộc phải trả giá quá đắt trừ khi có độc tài của ĐCSVN. 

Thế liên hoàn tín-tranh-kháng khi làm hùng lực cho tri thức dân chủ, nên xã hội 

dân chủ mở cửa rộng rãi cho công dân đấu tranh vì công bằng, cho tập thể đấu 

tranh vì tự do, cho cộng đồng đấu tranh để phát triển đất nước theo hướng văn 

minh, từ đó bảo vệ được văn hoá của một dân tộc phải là văn hiến của một giống 

nòi. Không như hiện nay, ta thấy ĐCSVN để Tàu tặc chiếm đất, biển, đảo ; 

để Tàu hoạ ô nhiễm môi trường, môi sinh ; để Tàu hoạn hảm hại dân tộc bằng 
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thực phẩm độc hại ; để Tàu nạn trùm phủ lên số phận Việt tộc hậu nạn qua 

hệ xâm (xâm lấn-xâm chiếm- xâm-lăng-xâm) của Tàu tà ! 

Nhiều định hướng của ĐCSVN trong thế kỷ XXI này đều là đại hoạ cho Việt 

tộc, đại hoạ khi bị rơi vào bẫy của phương trình tàu tặc-tàu hoạ-tàu hoạn-tàu 

nạn, nơi mà các lãnh đạo của ĐCSVN đã chọn lựa cứu đảng, hơn là cứu 

nước, và trước một đàn anh cộng sản như Tàu, khi chúng không hề có phong 

cách đại quốc của các minh sư như Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, mà 

chỉ là bọn Tàu tặc, (như thảo khấu và thuỷ man) chỉ biết trộm, cắp, cướp, giật từ 

tài nguyên tới đất, biển, đảo của Việt tộc. Thì tại đây, danh sách của bọn lãnh 

đạo không những không cứu nước mà còn trực tiếp hoặc gián tiếp bán nước thật 

dày đặc : Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức 

Mạnh… qua mật nghị Thành Đô, và lộ liễu nhất hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, 

Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang cúi đầu nhận lịnh của Tàu tà. Từ khai thác bauxite 

Tây Nguyên tới thảm hoạ môi sinh các tỉnh miền trung do Formosa gây ra, giờ 

thì lén lút tính chuyện đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), cho tới 

việc lưu hành nhân dân tệ ngay trên đất Việt. Mọi đại hoạ sẽ báo động một chân 

trời tối nghịch của diệt vong ! 

Nếu nhân tri dân chủ có mặt tại đất Việt, thì sẽ có kinh nghiệm của phương Tây 

với vai trò của Cours de compte (thanh tra kế toán quốc gia), xuyên hành pháp, 

thấu lập pháp, sáng tư pháp. Cơ quan thanh tra này bất chấp mọi quyền lực của 

chính quyền hay chính phủ, để đưa mọi hệ tham (tham quan, tham quyền, tham 

nhũng, tham ô) ra công luật, để đưa ra ánh sáng mọi hệ bất (bất tài, bất trung, 

bất tín, bất lực) ra công pháp, nhất là vạch mặt, chỉ tên bọn ký sinh trùng sống 

nhờ hệ độc (độc tài, độc tôn, độc trị, độc quyền) và nêu rõ tội trạng của chúng 

trước công quyền, để bảo vệ công lý. Chính công lý, có rễ từ công bằng, có cội 

từ công tâm, mới xử được rạch ròi dã tâm bán nước của bọn sâu dân mọt nước ! 

Nội lực dân chủ 
Khi nghiên cứu các kinh nghiệm dân chủ từ phong trào cho tới thể chế, từ xã hội 

cho tới pháp quyền, từ định chế tới công dân trong một quốc gia thực sự có dân 

chủ, các chuyên gia thấy luôn có các phong trào mới, các tập thể mới, các cộng 

đồng mới ngày ngày sinh ra trong sinh hoạt dân chủ, rất sinh động mà chính 

những các chính quyền độc tài thường ngày xuyên tạc về các thể chế dân chủ, 

họ bôi nhọ sinh hoạt dân chủ rồi kết luận hồ đồ là luôn có biến động, rồi biến 

loạn trong các xã hội dân chủ. 

Nhưng qua đây phải thấy là nội lực của dân chủ luôn biết mở cửa sổ nhà của 

mình để lấy không khí lành bên ngoài, luôn biết ra khỏi nhà của mình để học 

chuyện hay, ăn món ngon, uống giếng lành, chọn mặc đẹp để vui sống, để sống 

vui, và vui sống-sống vui, tức là biết sống ! Chính nội lực dân chủ này biến mỗi 

cá nhân giờ thành công dân, hơn thế nữa trở thành chủ thể dân chủ biết bổn 

phận đối với dân tộc, biết trách nhiệm đối với đất nước, biết quyền lợi của mình 

qua công bằng-tự do-bái ái. Và hơn thế nữa, chủ thể dân chủ này còn biết nắm 

hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo), cụ thể là có sáng kiến để làm tốt hơn đời 
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sống xã hội, biết sáng lập ra các tập thể, các cộng đồng với các phương án mới 

làm đẹp hơn quan hệ xã hội, qua đó có sáng tạo để làm hay hơn các sinh hoạt xã 

hội. Nội lực dân chủ đã có trong nội lực lịch sử của con người, nhất là lịch sử 

của hơn ba thế kỷ qua trong quá trình xây dựng dân chủ, ban đầu tại phương tây, 

giờ đã lan rộng trên toàn thế giới, tại đây nội lực dân chủ đã hoá giải-để-hòa-

giải một cách rất thông minh ba biến số, cũng là ba hàm số mà nhiều người 

tưởng là hằng số, không sao thay đổi được : 

– Biến số sử, mà theo thói thường là mạnh được yếu thua, sinh ra cá lớn nuốt cá 

bé, tạo ra bất bình đẳng kẻ ăn ốc người đổ vỏ, tạo bao bất công chuyện cốc mò 

cò ăn, từ đó sinh ra độc tài cả vú lấp miệng em, với tham nhũng qua tham quan 

: cướp ngày là quan. Chính thực thi dân chủ là để xoá tất cả các chuyện trên đã 

có trong lịch sử, vì nhân quyền của dân chủ không thể chấp nhận các chuyện 

này, phải dẹp chúng ! Phải nắm sử tính, để hiểu sử liệu, để tìm ra sử luận với 

đạo lý mới : không lập lại các bất công đã có trong lịch sử của con người ! Sử 

tính giúp dân chủ sáng tạo qua hệ luận : lấy lý luận của tri thức về bất bình đẳng 

để xây dựng lập luận về công bằng, hiểu tai họa của độc tài qua giãi luận lịch sử 

để sáng tạo ra diễn luận dân chủ mà xóa bỏ độc tài. 

– Biến số giáo, tức là tôn giáo được xem như niềm tin vô điều kiện vào một 

đấng linh thiêng đã có trước dân chủ, nhưng quá trình đấu tranh của nhân quyền 

để có dân chủ đã tạo dựng nên giáo dục dân chủ, trong đó tôn giáo vẫn được tôn 

trọng, nhưng không còn quyền lực để ảnh hưởng tới chính trị, để chi phối chính 

giới, để tác động tới chính khách, để thao túng chính quyền. Ngày mà tam quyền 

phân lập đã phân quyền rõ ràng lập pháp, hành pháp, tư pháp, cũng là ngày mà 

quyền lực của giáo hội tại Âu châu phải tách ra khỏi quyền lực chính trị. Đây là 

một chiến thắng lớn của dân chủ, nó quyết định các hướng đi tới của nhân loại 

trong các cuộc cách mạng, từ khoa học tới kỹ thuật, từ công nghệ tới công 

nghiệp, từ thông tin tới truyền thông, từ luật pháp tới tư pháp, từ tự động hoá tới 

toàn cầu hoá… 

– Biến số công xuất hiện thì tôn giáo sẽ lùi ra, trong đó công pháp khẳng định 

không ai có thể đứng trên luật pháp, tại đây công quyền xác chứng không có 

đảng phái nào, lãnh tụ nào đứng ngoài công luật. Chính cái công này không 

những điều khiển cái luật, mà nó điều hành luôn các định chế, các cơ chế, nó nói 

rõ bổn phận của một công dân đối với dân tộc qua nghĩa vụ, nó nói rõ trách 

nhiệm các đảng phái, các hội đoàn, các phong trào qua đời sống xã hội, quan hệ 

xã hội, sinh hoạt xã hội. Cùng lúc, chính cái công này biết tôn trọng nhân quyền 

của công dân, biết tôn trọng dân chủ của đa số, biết tôn trọng tiếng nói và đòi 

hỏi của thiểu số, nhất là cái công phải biết không những tôn trọng mà còn phải 

bảo vệ đời sống cá nhân của mỗi công dân. Là biến số của sự tiến bộ, nên 

cái công biết bảo đảm cái tư, vừa theo nghĩa của luật pháp và vừa theo nghĩa của 

đạo lý. 

Hãy nhớ lại các chọn lựa chính sách độc đoán phản dân chủ của ĐCSVN đều là 

đại nạn cho Việt tộc, từ khi lập đảng những năm 1930 cho tới ngày chia cắt đất 

nước với 1954, các lãnh đạo của ĐCSVN luôn lệ thuộc vào phong trào quốc tế 
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cộng sản, trong đó phản xạ khoanh tay nhận lịnh hai đàn anh Liên Xô và Trung 

Quốc của Hồ Chí Minh, luôn bắt buột dân tộc ta phải trả những cái giá rất đắt. 

Trong giai đoạn 1954 tới 1975, với cuộc chiến huynh đệ tương tàn cùng bao hậu 

quả từ cải cách ruộng đất tới các trại cải tạo sau 1975, dẫn tới các dòng người bỏ 

đất nước ra đi tìm tự do, cái giá còn đắt hơn nữa với loại lãnh đạo kiểu Lê Duẩn, 

là dân Việt sẵn sàng : đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung Quốc. Một sự lệ thuộc từ 

tư duy tới hành động, từ phản xạ tới quyết sách, luôn coi thường xương máu 

đồng bào, lấy chiến tranh để củng cố bạo quyền, xem thường mọi mưu cầu hạnh 

phúc của nhân dân, gạt bỏ mọi cơ hội để nước ta có tầm phát triển ngang hàng 

với các láng giềng cùng tam giáo đồng nguyên với ta (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan, Trung Quốc). 

Nếu tri thức dân chủ có mặt trong đa nguyên hoặc có trong minh trí của 

các minh chủ, minh chúa, minh vương, thì cả dân tộc có thể tránh được bao hậu 

quả và hậu nạn tới từ độc đảng lấy độc tài để có độc quyền qua độc trị, đang đưa 

Việt tộc vào tử lộ Tàu nạn hiện nay. Tại đây, tri thức dân chủ của phương tây bó 

buộc kẻ lãnh đạo phải có năng lực chuyên môn (compétence) dựa trên học hàm 

và học vị được minh chứng qua học lực (qualification), nếu không đạt được điều 

kiện này, thì dân tộc đó thật vô phúc ! 

Khi nghiên cứu về dân chủ, Tocqueville cẩn thận đề nghị là nếu muốn dân chủ 

bảo vệ quyền lợi của công dân, thì các thể chế dân chủ phải bảo vệ ngay trên 

thượng nguồn các điều kiện bình đẳng để mỗi cá thể được hưởng công bằng từ 

ngay từ sơ sinh tới lúc trưởng thành. Cụ thể là công bằng xã hội phải được tổ 

chức ngay trong các điều kiện ban đầu của đời người, từ vật chất tới giáo dục, từ 

kinh tế tới văn hoá… chính điều kiện bình đẳng thượng nguồn, tạo ra thành công 

về công bằng trong xã hội. 

Từ đây, ta thấy nội chất bất công mà ĐCSVN đã tạo ra chống dân chúng, phản 

quần chúng trong sân chơi-luật chơi về bình đẳng, vì họ đã dùng lý lịch để loại 

các công dân không đồng ý với họ, họ đã dùng thẻ đảng để chọn, tuyển, lựa, lọc 

người vào nguồn máy của họ, mà trong đó muốn thăng quan tiến chức thì phải là 

đảng viên. ĐCSVN lại còn cơ chế hoá một cách quái thai nhất là cho hệ thống 

đảng (chính uỷ, đảng uỷ…) “song hành” cùng hệ thống chính quyền để điều 

khiển, để thao thúng, để áp chế chính phủ, từ đó tạo ra bao bất bình đẳng mà hậu 

nạn là bất công trong mọi định chế vĩ mô, trong mọi cơ chế vi mô. 

Khi nhận định về các điều kiện bình đẳng để có công bằng tự trên xuống dưới, 

từ khi ra đời tới khi trưởng thành, Tocqueville lấy cá thể giờ là công dân trong 

thể chế dân chủ để làm gốc rễ cho tri thức dân chủ, và sau hai thế kỷ con người 

đã có những bước tiến rõ rệt về tổ chức các nguyên tắc công bằng ngày càng 

phong phú. Sau các cuộc cách mạng về khoa học, kỹ thuật, thông tin, truyền 

thông, văn hoá, giờ đây là mạng xã hội qua internet nơi mà tin tức, dữ kiện, 

chứng từ xuất hiện để phản biện, công dân trong phản luận dân chủ, từ đó vai trò 

đấu tranh dân chủ vì công bằng và tự do luôn được thay đổi theo hướng đi lên ; 

mà các chuyên gia về các thể chế dân chủ gọi tên nó là sự khủng hoảng tăng 

trưởng (crise de croissance).Tại đây xuất hiện hai dữ kiện mới của dân chủ: 
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– Xã hội dân sự đối diện để đối chất với chính quyền dân chủ do dân bầu ra, tức 

là bầu rồi, thắng cử rồi nhưng vẫn phải chịu hệ kiểm (kiểm soát, kiểm tra, kiểm 

toán…) trong mọi công trình, trong mọi chính sách, trong mọi phương án từ hiện 

tại tới tương lai. 

– Dân chủ của những bản sắc trực diện để trực tiếp đòi hỏi quyền bảo vệ bản 

sắc trong bối cảnh toàn cầu hoá, nơi mà bản sắc của thiểu số luôn bị đe doạ bởi 

các áp lực kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học, kỹ thuật của các cường quốc. 

Sự khủng hoảng tăng trưởng là sự khủng hoảng để trưởng thành, để vững mạnh 

trong phát triển và vững vàng trong các thử thách khi đối diện với các lực lượng 

quá khích hoặc cực đoan luôn muốn phá hoại sinh hoạt dân chủ để đưa độc tài 

vào xoá dân chủ, lấy độc trị để diệt nhân quyền, đưa độc đảng vào triệt tự do. 

Dân chủ luôn có các địch thủ muốn thủ tiêu nó, luôn có các đối phương muốn 

xoá bỏ nó, để áp đặt độc tài mà mục đích là chỉ phục vụ cho một người, một 

đảng, mà quên tiền đồ của tổ tiên, quên quyền lợi của dân tộc, tại đây một thể 

chế dân chủ muốn sống còn nó phải tự hiện đại hóa nó qua hai phương hướng 

sau : 

– Dân chủ phải luôn đào sâu nội chất đạo lý công bằng-tự do-bác ái của nó, là 

phục vụ mọi người, tuân thủ đa số mà không quên thiểu số, đạo lý của nó không 

được bỏ sót ai, không được phân biệt đối xử với bất cứ ai, không được kỳ thị với 

bất cứ đoàn thể, sắc tộc, tầng lớp xã hội nào. 

– Dân chủ phải luôn mở cửa để tiếp nhận mọi tiến bộ của nhân loại từ khoa học 

tới kỹ thuật, từ thông tin tới truyền thông, từ hợp tác quốc tế tới toàn cầu hoá… 

tất cả dựa trên nhân quyền để củng cố nhân đạo, tăng cường nhân từ, bảo vệ 

nhân phẩm. 

Chính nội lực dân chủ này làm nên sung lực dân chủ trong hành động của mỗi 

công dân ! 

Sung lực dân chủ 
Thể chế dân chủ tạo nên chế độ dân chủ để bảo trì xã hội dân chủ, không phải là 

một thể chế thuần giống hay thuần chủng, vì nó vượt trên phạm trù thuần hoá để 

thống trị, chính nghĩa của dân chủ luôn tìm tới sự hợp nhất dựa trên : 

– Lưỡng nguyên có đối kháng để phát triển xã hội, để bảo vệ tự do cho công dân, 

cụ thể là có ít nhất hai đảng, hoặc hai tập thể tạo ra hai cực đối kháng nhau, qua 

các dự án phát triển đất nước, qua các lộ trình phát huy sức mạnh của một dân 

tộc. Hai đảng này trực diện để đối diện thường xuyên bằng sức đối kháng của 

họ, nơi mà họ phải tích cực để tiến bộ qua các chương trình ứng cử, sẽ trở thành 

quốc sách khi họ thắng cử để nắm chính quyền. Lưỡng nguyên chấp nhận đối 

kháng mang bản chất của tự do cạnh tranh trên chính trường rất sòng phẳng, nơi 

luật rừng mạnh được yếu thua được thế bằng luật đúng của đa số thắng thiểu 

số qua tranh cử. 

– Đa nguyên dựa đa tài, nơi mà đa nguyên dựa trên đa đảng, vì có sung lực tạo 

ra đa tàitrong quản lý, đa năng trong sản xuất, đa trí trong cơ chế, đa hiệu trong 

kinh tế… Đa nguyên chọn đa dạng để chống độc tài, chọn đa chiều để loại độc 

trị, chọn đa phương để khử độc đảng. Chính hệ đa này sẽ mở ra nhiều cửa, đưa 
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tới nhiều chân trời làm mới tự do, làm rộng công bằng, làm giầu bác ái. Cũng 

chính đa nguyên tạo ra nhiều nhận định trong lập pháp, tạo ra nhiều phân tích 

trong tư pháp, tạo tiền đề cho nhiều phương án trong hành pháp. 

Đa nguyên là sung lực của dân chủ, vì nhờ có đa tài nên chống lại được với 

thảm hoạ quá nhiều bất tài hiện nay trong lãnh đạo của ĐSCVN, đa nguyên 

dùng đa trí để gạt luôn quá nhiều bất lực, và cũng chính đa nguyên dụng đa hiệu 

để trừ mọi hậu quả của độc đoán tới từ độc đảng, độc tôn, độc trị, độc quyền. Đa 

nguyên nói thẳng với sung lực : vắng mợ chợ vẫn đông ! Không có lãnh tụ nào, 

không có đảng phái nào là tối cần, chính họ tự nghĩ là : không có họ thì nhân 

loại phải gục ! Dân tộc phải chết ! Sự thật chính trị là không ai là tối cần cả 

trong một thể chế thật sự dân chủ. Chỉ vì dân tộc cần mọi công dân, vì đất nước 

cần mọi nguyên khí, vì giống nòi cần mọi tiềm năng. Vì sung lực dân chủ là hợp 

nhất trong đa nguyên, nó không tính chuyện đơn lẻ để xé lẻ, để xài lẻ. 

Quá trình hợp nhất qua lưỡng nguyên thì hai đảng có thể thay nhau mà lãnh đạo, 

mà nắm chính quyền qua tranh cử, có lúc cùng nhau tổ chức một chính phủ, các 

quốc gia Âu châu có nhiều kinh nghiệm về hệ chia quyền này, nước Đức là quốc 

gia có nhiều kinh nghiệm phong phú về quá trình này. Có quá trình hợp 

nhất qua đa nguyên, nhiều đảng phải, nhiều tập hợp chính trị có thể nắm chính 

quyền, tổ chức chính phủ cũng qua đầu phiếu, tạo ra một sung lực dân chủ đó 

là sự thông minh hỗ tương (l’intelligence de la complémentarité), đảng này bổ 

khuyết cho đảng kia, tập thể này hữu ít cho tập thể kia, hiện nay nước Pháp đang 

sống kinh nghiệm này để vượt qua lưỡng nguyên (phái tả, phái hữu) với thói 

quen của các phản xạ kình chống nhau qua biên giới tả-hữu. 

Sự thông minh hỗ tương, tận dụng đa tài, đa năng, đa trí, đa hiệu tạo ra một sinh 

hoạt văn minh trong chính trường, cho phép ra đời sự thông minh tôn trọng lẫn 

nhau (l’intelligence du respect mutuel). Họ văn minh qua hỗ tương, qua tôn 

trọng lẫn nhau, nên họ tránh được các cuộc thảm sát của ĐSCVN đã làm, đã truy 

diệt các đảng đối lập, từ các đảng phái quốc gia tới các đảng thuộc phong trào đệ 

tứ cộng sản trong những năm 1940-1960. Và cho đến giờ này với độc đảng, 

ĐCSVN vẫn tiếp tục truy diệt mọi chồi non dân chủ, mọi mầm móng đa nguyên. 

Đây là thảm hoạ cho Việt tộc mà thủ phạm chính là ĐCSVN đang ám sát mọi 

thông minh có trong giống nòi Việt, họ diệt đa tài để giữ độc đảng, đây là một 

tội lớn của ĐCSVN trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam. 

Sung lực dân chủ có tầm vóc chính trị, có bản lĩnh định chế, có gân cốt nhân lý 

được thấy rõ qua ba thực thể pháp lý sau đây của mọi chế độ thực sự có dân chủ: 

– Phân ranh giữa chính trị và luật pháp, trong đó chính trị được nắm chính 

quyền, được lập chính phủ, nhưng chính trị qua chính giới và chính khách cùng 

với đảng phái của họ không được đứng trên, đứng ngoài, đứng xa pháp luật, mà 

họ phải ở trong khung pháp luật như mọi công dân, và nếu cần phải chịu bị xử 

như mọi công dân. 

– Hợp nhất giữa chính quyền và quốc gia, trong đó chính quyền đại diện cho 

quốc gia, từ chính trị tới ngoại giao, từ xã hội tới văn hoá, từ an ninh tới quốc 
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phòng… mà cùng lúc phải bảo vệ một cách tuyết đối không những quyền lợi của 

quốc gia, mà nhất là sự sinh tồn của dân tộc đã bầu ra chính quyền đó. 

– Ưu tiên nhân quyền trong đó dân chủ tận dụng mọi quyền hạn của mình để bảo 

vệ tự do, công bằng, bác ái vì nhân quyền, với nội dung ngày càng cao về nhân 

phẩm, nhân đạo ; ngày càng rộng về nhân bản, nhân văn ; ngày càng sâu về nhân 

từ, nhân nghĩa, ngày càng xa về nhân tri, nhân trí. 

Không có ba sung lực : phân ranh giữa chính trị và luật pháp, hợp nhất giữa 

chính quyền và quốc gia, ưu tiên nhân quyền thì không có thể chế dân chủ nào 

bền vững. Chính dân chủ đã dùng tất cả sung lực này của mình để tổ chức ra 

một không gian chính trị dân chủ, trong đó mê tín, dị đoan, thần linh, kể cả 

thượng đế không còn có mặt trong sân chơi-trò chơi-luật chơi này. Và bản thân 

sân chơi-trò chơi-luật chơi này phải luôn được hiện đại hoátừ xã hội tới pháp 

luật, từ văn hoá tới giáo dục, để mở rộng tự do cho công dân, để thăng hoa nhân 

quyền ; từ đây xuất hiện phạm trù : tự do dân chủ (liberté démocratique) cao 

hơn tự do của cá nhân, nó còn tìm cách đi xa hơn tự do của tập thể, của cộng 

đồng. 

Tự do dân chủ dùng ba tự do : tự do đầu phiếu, tự do ứng cử, tự do tranh cử để 

thay đổi các tự do đã cố hữu như thành lũy trong sinh hoạt văn hoá và xã hội. Cụ 

thể là khi con người muốn có tự do hôn nhân, thì phải ra luật để bảo đảm quyền 

hủy hôn nhân, tức là lập ra một quyền mới là được ly hôn, được quyền ly dị. Vì 

hôn nhân là một thực thể của tự do, thì ly hôn cũng phải là một thực thể ngược 

lại để cùng song hành với hôn nhân để bảo vệ tự do của mỗi cá nhân, khi thỏa 

hiệp hôn nhân không còn được một trong hai người hoặc cả hai không đồng ý 

với thỏa hiệp hôn nhân này nữa. Xa hơn : giữa hôn nhân và ly hôn, còn có người 

muốn sống chung mà không qua đám cưới, muốn sống thử mà không màng gì 

tới hôn nhân, thì đây cũng là một tự do mà một xã hội văn minh phải công nhận. 

Xa hơn nữa, xã hội dân chủ chấp nhận hôn nhân giữa các cá nhân đồng tính, và 

công nhận quyền có con của các cặp hôn nhân này qua luật pháp. 

Chính các thể chế dân chủ hiện nay đang trên đà nghiên cứu các đạo luật mới 

công nhận quyền tự do dân chủ của tự chủ hoá (liberté démocratique de 

l’autonomisation) để đi đến nguyên tắc cá tính hoá (principe de 

l’individualité) trong sinh hoạt dân chủ. Tại đây, công dân không những phải 

được công nhận như một cá thể với tất cả quyền lợi được hiến pháp công nhận, 

mà công dân này phải được công nhận như một cá nhân có đặc điểm riêng, với ý 

muốn riêng, mang mong cầu riêng, cao hơn nữa chính công dân này với cá tính 

sáng tạocủa mình muốn thực hiện các hoài bão chính đáng của mình, và yêu cầu 

xã hội và pháp luật phải tôn trọng những sáng tác, như là những tác phẩm đặc 

thù, có mang đặc tính của họ. 

Chính thể chế dân chủ đã đi đầu trong quá trình luật hoá bảo vệ quyền sở hữu 

các phát minh cá nhân, không những là một vốn của trí tuệ của cá nhân đó, mà 

cụ thể là bảo vệ thành quả tới từ cá tính của cá nhân qua sáng tạo làm nên biệt 

tài của cá nhân đó. Các cao trào cá nhân hoá có mặt rộng rãi trên các mạng xã 

hội qua internet hiện nay, ngày ngày làm rõ nét uy lực sáng tạo của các cá 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   29 

 

nhân để khẳng định quy luật tự do nhân trí được cá nhân hoá. Đây là chuyện 

hiện thực, có trong sinh hoạt truyền thông dân chủ hiện nay, có những cá nhân 

sáng tạo đã có ảnh hưởng rộng rãi qua các mạng xã hội trên internet, và ảnh 

hưởng của họ nhiều, sâu, rộng, cao hơn hẳn các báo đài của độc đảng đang kiệt 

lực, cạn hơi tuyên truyền những tin tức trái sự thật, những tin đồn phản chân lý, 

những tin bẩn ngược lẽ phải. 

Các quốc gia chậm trễ (như Việt Nam hiện nay) trong quá trình tri thức dân 

chủ này, sẽ chậm trễ trong quá trình tri thức nhân quyền, về cá nhân tính trong 

đó cá tính của mỗi công dân biết sáng tạo sẽ là sung lực để thăng hoa dân tộc 

của công dân đó. 

Hùng lực dân chủ 
Hùng lực trong một không gian dân chủ phải dựa trên các nội dung pháp quyền 

được dân chủ hướng dẫn từ đầu đến cuối, trong đó dân chủ không chỉ là phương 

pháp và kỹ thuật bầu ra các lãnh đạo có khả năng để quản lý đất nước, bảo vệ 

dân tộc, mà hùng lực dân chủ còn dựa trên một hệ thống lý luận đi xa hơn 

phương pháp và kỹ thuật ứng cử và bầu cử. Trong không gian dân chủ, ta sẽ 

thấy xuất hiện ba nền móng, có chiều sâu lẫn chiều rộng để xây dựng một thể 

chế dân chủ, vì ba nền móng này sẽ làm rõ các giá trị mà con người tin, và một 

thể chế thật sự dân chủ phải thể hiện niềm tin của quần chúng ngay trong đời 

sống, sinh hoạt của một xã hội dân chủ : 

– Giá trị nhân phẩm muốn-và-biết làm người theo hướng hay, đẹp, tốt, lành có 

trong đạo lý của một dân tộc, trong một quốc gia, trong trong một xã hội, nơi 

mà nhân bản, nhân văn, nhân đạo làm rường cột không những trong giáo dục 

mà cả trong chính trị ; qua đó mọi công dân đều được quyền đòi hỏi từ phòng 

thân tới lập thân cho tới tiến thân, là phải được định chế dân chủ bảo đảm và 

pháp luật dân chủ bảo vệ. Ở đây, không hề có chuyện “mang con bỏ chợ”, 

không hề có chuyện “ai chết mặc ai”, như hàng triệu thảm kịch của dân oan, 

dân đen mà chúng ta thấy đầy ngập trong xã hội độc tài qua độc đảng hiện nay. 

– Giá trị lập luận pháp quyền nơi mà không những lập luận về quyền lợi của 

dân tộc và quốc gia phải được bảo vệ hằng ngày ; mà các tập thể, các cộng đồng 

cũng phải được bảo vệ từ hiến pháp tới pháp luật. Tại đây, cá nhân là công dân 

trong không gian dân chủ, không đứng ngoài các lập luận pháp quyền, vì chính 

các lập luận này làm ra công luật, sinh ra các đạo luật mà không có thực thể nào 

được đứng trên nó. Vì chính nó đại diện cho quyền lợi của quần chúng hiện tại, 

mà cả cho giống nòi mai sau ; và với sức thuyết phục chỉnh lý của nó, nơi mà 

mọi công dân phải tôn trọng các quyền lợi tối cao của dân tộc và quốc gia được 

bảo vệ bằng pháp luận qua hiến pháp và luật pháp. 

Các lập luận pháp quyền luôn bị thay, tráo, lừa, gian trong các chế độ độc tài 

phản dân chủ, nơi mà các bọn lãnh đạo tự cho phép chúng xé luật, lách luật, 

tránh luật. Vì chúng rất hiểu tầm vóc của lập luận pháp quyền chính là thượng 

nguồn của mọi diễn luận và giải luận về dân chủ, nên các chế độ độc tài, độc trị, 

độc tôn qua độc đảng luôn luôn tránh phát triển các trung tâm nghiên cứu về lập 

luận pháp quyền trong đó công luật phải bảo vệ bởi pháp luật. Đừng mong các 
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chế độ độc đảng phản dân chủ lấy tự sáng kiến để tổ chức và thực hiện các hội 

thảo, hội nghị, hội luận về các lập luận pháp quyền để xây dựng một hùng lực 

cho dân chủ, vì chúng ngày ngày “mất ăn, mất ngủ” vì các lập luận pháp 

quyền này. 

– Giá trị quan hệ xã hội chính là quan hệ giữa người với người, qua sinh hoạt xã 

hội, qua đời sống xã hội, từ kinh tế tới thương mại, từ văn hoá tới giáo dục, từ 

tôn giáo tới tâm linh… Đây là một phạm trù ngày càng có tầm thiết yếu trong 

các nghiên cứu, điều tra về các kinh nghiệm nhân sinh trong không gian dân 

chủ. Giá trị quan hệ xã hội cao hơn quyền lợi của một tập thể, sâu hơn quyền lực 

văn hoá của một cộng đồng, và chắc chắn là rộng hơn tư lợi của một công dân. 

Vì không thể có nhân phẩm, tức là phẩm chất làm người, nếu không có những 

giá trị quan hệ xã hội có phẩm chất hay, đẹp, tốt, lành, ngày ngày nuôi dưỡng 

nhân phẩm qua các quan hệ cụ thể đã có trong xã hội. 

Giá trị quan hệ xã hội giữa người với người là gốc của quá trình tạo dựng nhân 

sinh quan cho một công dân ; là rễ của quá trình chế tác ra thế giới quan của một 

tập thể ; là nguồn của quá trình phát triển vũ trụ quan của một cộng đồng trước 

đà tiến hoá của nhân loại. Chính giá trị quan hệ xã hội giữa người với người trực 

tiếp điều kiện hoá tầm nhìn-sức hiểu, tức là từ kiến thức tới tri thức của mọi chủ 

thể trong sinh hoạt dân chủ. Nhân phẩm của một người, của một tập thể, của một 

cộng đồng được kiểm tra và kiểm chứng qua phẩm chất của quan hệ xã hội của 

các nhân tố này. 

Thảm kịch của xã hội Việt hiện nay với hiện tượng vô cảm (ai chết mặc ai) đang 

đi ngược lại với ba giá trị trên (giá trị nhân phẩm, giá trị lập luận pháp 

quyền, giá trị quan hệ xã hội)từ đó nói lên rất rõ: ba cái thiếu, ba cái vắng, ba cái 

trống một xã hội bị bưng bít tin tức và truyền thông tức là bị thui chột về nhân 

phẩm, mất niềm tin về pháp quyền tức là què cụt về thế giới quan trước công 

bằng xã hội, bị công an trị tức là bị cầm tù ngay trong tự do quan hệ xã hội. 

Một thảm kịch ngoại giới luôn có nguyên nhân từ một thảm kịch nội giới, trong 

đó mọi bi kịch của ĐCSVN đều chóng chày trở thành thảm kịch cho Việt tộc 

hiện nay. Hãy nhìn lại lý lịch cá nhân của chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa 

qua đời ngày 21/09/2018 (mà giả thuyết chính đáng là bị truy diệt qua thanh 

trừng nội bộ kiểu độc đảng phản dân chủ), là một chỉ báo rõ nét về số phận của 

các lãnh đạo ĐCSVN, thảm hại hơn là trình độ tri thức và mức độ luân lý của 

chính giới được nhào nặn bởi độc đảng: một tên trùm công an với tay vấy máu 

hàng ngàn nạn nhân trong các cuộc đàn áp đồng bào Tây Nguyên tới các cuộc 

đàn áp khốc liệt chống các chủ thể đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền. Thảm kịch 

thành thảm hoạ cho đất nước, đây cũng là tên đầu sỏ các tổ chức trộm, cắp, 

cướp, giựt được tổ chức bởi tay chân bộ công an của hắn, từ cướp đất của dân 

oan để bán cho các tập đoàn địa ốc bất chính, tới các chuyện lén lút đưa du đảng, 

côn đồ để phá hoại, chụp mũ, vu khống các cuộc biểu tình yêu nước. 

Với một hệ thống tham ô, tham nhũng ở mọi cấp, cùng lúc cũng là tên đầu nậu 

này cấu kết với bọn lưu manh, xã hội đen khủng bố những người yêu nước đấu 

tranh chống xâm lược Tàu, khi hắn là Bộ trưởng Bộ Công an. Một tên buôn máu 
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để tranh quyền, cũng là loại mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền với chủ 

đề tiến sĩ là “khoa học an ninh”, mà chỉ có bọn gian lận học giả-thi giả-bằng 

giả mới dám dùng một cách vô liêm sĩ, trong khi báo đài tuyên huấn thì lại rao 

tin là một học trò giỏi, chăm học, phải “bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học 

bài”, ai còn tin chuyện này ở thế kỷ XXI này ? 

Và cái gốc của vấn đề là : an ninh có thể là một phạm trù nghiên cứu nếu nó có 

lãnh vực kiến thức chuyên môn cần khảo sát, nó không hề là một khoa học với 

lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận, thí dụ như của khoa học chính 

trị. Mà thật lạ ! Chủ tịch nước thì có bằng tiến sĩ về “khoa học an ninh”, và tổng 

bí thư Nguyễn Phú Trọng (là nhân vật trung tâm bị nghi vấn là tác giả sát hại 

chủ tịch nước này) thì có bằng tiến sĩ về “xây dựng đảng”, nếu họ là chính 

khách thật, trong một chính giới thật, tại sao họ không nghiên cứu về chính trị 

học, tức là khoa học chính trị ? 

Chuyện học giả-thi giả-bằng giả khó có thể xảy ra trong một môi trường dân 

chủ có tri thức rõ, vững, chắc, bền, mà dân chủ tây phương Tây gọi là : clarté 

(sáng (để) soi), tại đây cái giả không có chỗ đứng, ghế ngồi, như các lãnh đạo 

của ĐCSVN đang đánh lận con đen, biến cái “giả học” thành cái tự vỗ ngực 

là “có học”. Cái sáng (để) soi của dân chủ vừa là lý thuyết, vừa là thực hành, vì 

nó vừa là lý luận, vừa là phương pháp, nó luôn đứng về phía sự thật để lột mặt 

nạ cái giả, vì nó luôn đứng về phía chân lý để lột trần cái gian, và nó luôn đứng 

về phía lẽ phải để tuột trần thân cái đểu. 

Mảnh lực dân chủ 
Mảnh lực có chỗ dựa là tri lực, mang bản lĩnh của nội lực, có vai vóc của sung 

lực, đã thành sức mạnh dân chủ trong trí tuệ của nhân loại, nơi mà thể chế dân 

chủ đã : 

– Đưa ra ngoài sinh hoạt chính trị không những mê tín, dị đoan, mà cả các luận 

điểm giáo điều về thần linh, về tôn giáo không đủ lý luận toàn lý để tổ chức 

được các xã hội văn minh có phân công và phân bố chỉnh lý để phát triển, không 

những về kinh tế, thương mại, mà về cả khoa học và kỹ thuật lẫn văn hoá và 

giáo dục. 

– Đẩy lùi ra các thể chế độc tài qua các lý luận không những từ dân chủ tới nhân 

quyền, mà cụ thể là trên hiệu quả của sáng tạo các cá nhân, nhờ có không gian 

dân chủ mới phát huy toàn diện tiềm năng và khả năng sáng tạo của mình. 

Trong thế kỷ XX, nhân loại cũng thấy rất rõ là các thể chế dân chủ không xoá 

hẳn được chiến tranh, chỉ vì bọn sát nhân như Hitler tại Đức, Mussolini tại Ý, 

chúng sẵn sàng mỵ dân, để nắm chính quyền qua bầu cử. Như vậy trong sinh 

hoạt dân chủ luôn có bọn dùng đạo đức giả để lấy chính quyền qua tuyển cử, và 

đa số đương thời (cũng là đa số tạm thời) đã bầu cho chúng : phải mở mắt ra khi 

thấy chúng chính là sát thủ đang ám sát chính dân tộc của mình qua thế chiến! 

Nhờ các kinh nghiệm dân chủ này, mà các dân tộc, các quốc gia Âu châu đã lại 

gần nhau sau hai thế chiến, để cùng nhau xây dựng một liên minh dân chủ, là 

hiện thân của Liên minh châu Âu hiện nay. Trong quá trình này, các chuyên gia 

nghiên cứu về dân chủ đưa ra hai nhận định : 
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– Một chế độ được xây dựng qua đầu phiếu dân chủ, có thể quay lại độc tài, nếu 

chính quyền của nó “thông đồng” với các tên có bản chất độc đoán, với các đảng 

chỉ muốn độc trị sau khi thắng cử, mà đệ nhị thế chiến gây ra bởi Đức Quốc xã 

là một minh chứng. 

– Một thể chế gầy dựng qua bầu cử dân chủ, không thể thiếu vai trò chủ yếu 

của chính quyền, tức là chức năng vượt trội của hành pháp trong quản lý lẫn 

trong ngoại giao, trong chủ trì hệ thống hành chính mà cả trong vai trò điều chế 

kinh tế quốc gia, nhưng luôn được kiểm tra bởi lập pháp, kiểm soát bởi tư pháp. 

Trên hai thực tế này, các thể chế dân chủ đã đi những bước sáng tạo khi sử dụng 

sức mạnh dân chủ để lấy sáng kiến về : 

– Nội dung luật cá nhân trong định hướng ngày càng mở rộng tự do cá nhân mà 

quyền lực của các đảng phái chính trị và uy lực của các tôn giáo không ngăn 

chặn được, khi cá nhân đã thành công dân, thì công dân sẽ tự phát huy vị thế 

công dân bằng thông minh của chính mình, được pháp luật bảo vệ để trở 

thành chủ thể dân chủ : có vai trò trong nhiều hội đoàn và có chức năng trong 

nhiều tập thể được trợ lực bởi dân chủ qua nhân quyền. 

– Tổ chức xã hội dân sự qua đòi hỏi chính đáng về điều kiện lao động, văn hoá, 

giáo dục, lấy nhân quyền làm kim chỉ nam, để kích hoạt các phong trào trực tiếp 

đấu tranh cho công bằng xã hội không qua chính quyền, hoặc mang quy mô 

nhân đạo, thiện nguyện cũng không cần qua chính phủ. 

– Bảo hiểm xã hội, trực tiếp đòi hỏi phải có luật xã hội song hành cùng các luật 

về lao động, về kinh tế… trong đó người bị thất nghiệp phải được tu nghiệp với 

nhiều chính sách khác nhau, và người nghèo phải được bảo hiểm y tế để sức 

khoẻ được chăm sóc một cách công tâm và chính quyền phải tích cực tham gia 

vào quá trình nhân đạo hoá các hệ thống bảo hiểm này để biến chúng thành 

những công trình bảo trợ người nghèo, kẻ yếu trong xã hội. 

Khi tổng kết lại ba phân tích này : nội dung luật cá nhân, tổ chức xã hội dân sự, 

bảo hiểm xã hội để biến thành các công trình bảo trợ, ta thấy rõ chính các thể 

chế dân chủ đã sáng lập ra phạm trù an sinh xã hội, và chỉnh lý hoá để nó 

thành luật xã hội mà tam quyền phân lập phải công nhận và phải hỗ trợ nó. Ở 

đây, phải thấy là kết quả của một thể chế dân chủ luôn là một sự phối hợp tổng 

thể của ba kinh nghiệm, của ba vốn liếng, giờ đã thành ba cột trụ, ba nền móng 

để xây dựng dân chủ : 

 Chính trị, từ điều hành tới quản lý, từ quyết định quốc gia tới tổ chức 

xã hội. 

 Luật pháp, có luật sư và có toà án, để bảo vệ công dân và để ngăn cấm 

các hành vi phạm pháp. 

 Lịch sử, tránh sai lầm của quá khứ để tránh sai phạm trong hiện tại và 

tương lai. 

Chính ba vốn liếng này cho phép mỗi công dân trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện 

nay, được phép so sánh thể chế dân chủ này với thể chế dân chủ kia, để cân, đo, 

đóng, đếm xã hội dân chủ này với xã hội dân chủ kia, để tìm đường ngày một 

tiến bộ hơn. Vì nếu dân thực sự làm chủ thì chính dân sẽ làm cho đời sống của 
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mình ngày càng khá hơn, bằng cách làm cho thể chế dân chủ của mình ngày 

càng tốt hơn, xã hội dân chủ của mình ngày càng lành hơn. Cho nên một xã hội 

thật sự dân chủ hiếm có chính quyền do dân bầu ra lại đẩy công an và quân đội 

giết dân khi dân chúng biểu tình đòi công bằng, đòi tự do. Một xã hội phản dân 

chủ tới từ độc tài của một độc đảng luôn dễ dàng có phản xạ đàn áp dân, nếu 

không xong nó sẽ bỏ tù dân, và nếu chưa xong nó có thể bắn giết dân, thảm sát 

dân, như ta đã thấy bọn lãnh đạo của ĐCSTQ ra lịnh giết tuổi trẻ dòi dân chủ tại 

Thiên An Môn. 

Trông người rồi nghĩ tới ta ! Hãy nhớ lại mọi thảm hoạ phản dân chủ của 

ĐCSVN đều là bi nạn của Việt tộc trong thế kỷ XX qua và thế kỷ XXI này, từ 

bưng bít tin tức về các sự thật trong nội bộ đảng, tới các cuộc thanh trừng nội bộ 

của họ trong hậu đài, về quyền bính, luôn đi kèm với sự dối trá như phản xạ nội 

bộ đảng, luôn đi cặp kè với sự gian lận như phản xạ nội cung đảng. 

Danh sách các đồng chí nạn nhân của cặp bài trùng Lê Duẩn-Lê Đức Thọ thì 

dầy sâu và đặc kín qua quá trình thanh trừng nội bộ, từ Nguyễn Chí Thanh, 

Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện… cho tới ngày nay với các 

nhân vật quyền lực tưởng là cao nhưng số phận thật bọt bèo, như Nguyễn Bá 

Thanh, tướng Phạm Quang Ngọ, giờ thì chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thảm 

hoạ của ĐCSVN trong quá khứ chính là thảm trạng chính trị hiện nay của 

ĐCSVN, các giả thuyết trung thực đều quay về phía lãnh đạo Tàu, chung quanh 

đám đầu sỏ Tập Cận Bình, với bộ máy nội gián là bọn tình báo Hoa Nam đang 

thao túng, áp đặt, giựt dây, và chúng bắt lãnh đạo nào của ĐCSVN phải chết : 

thì chết, chúng giết theo văn bản “virus hiếm và độc”. 

Một chuyện không thể xẩy ra nếu giới lãnh đạo có bản lĩnh độc lập quốc gia, 

nếu một chính giới có tự chủ dân tộc, trong một môi trường được bảo vệ bằng tri 

thức dân chủ, mọi chuyện “đột tử” đều phải được giải thích rõ ràng trong minh 

bạch, mà dân chủ Âu châu đặt tên là : trong để sáng (transparence). 

Cái vỏ 
Cái thảm kịch thầm lặng hiện nay giữa những đảng viên nồng cốt của ĐCSVN 

là chính là sự công nhận của họ : ĐCSVN chỉ còn là một cái vỏ ! Không còn cái 

hồn cách mạng, không còn cái tâm trong luân lý đổi đời, không còn cái lỏi dấn 

thân biết hy sinh vì giống nòi. Tức là không còn một nội dung lý luận nào dựa 

vào một ý thức hệ để tạo niềm tin cho tập thể, tức là không còn một nội hàm đạo 

lý nào để dẫn dắt dân tộc, để hướng dẫn đất nước trên con đường phát triển theo 

hướng văn minh. Họ chỉ còn cái vỏ ! Đã rỗng toét vì bị chính họ nạo khoét từ 

năm 1930 tới nay, cùng lúc họ đã vơ vét tiền tài của dân tộc, tài nguyên của đất 

nước, một cái vỏ không tương lai, một cái vỏ chỉ tồn tại vài năm nữa để vơ vét 

cho hết, rồi các chóp bu sẽ bỏ chạy, trước khi bọn Tàu tặc xâm chiếm đất nước 

này. Cái vỏ của họ được bao bọc ngày ngày bởi công an trị, một công cụ của bạo 

quyền độc tài vì độc đảng, trấn áp đồng bào, đàn áp dân tộc, hãm hại các công 

dân yêu nước vì yêu dân chủ, quần chúng yêu tự do vì yêu nhân quyền. Cái vỏ 

này được che bọc bởi một quân đội vẫn còn làm tay sai cho ĐCSVN (cho tới 

bao giờ ?), trong khi Tàu tặc đã đột nhập vào đất nước Việt, đang nhan nhản trên 
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đường phố, thao túng không những chính trị, ngoại giao mà cả về quân sự với 

một lực lượng quân đội đang “hèn với giặc”, đang nhắm mắt để công an ngày 

ngày “ác với dân”. 

Nhưng cái vỏ là cái vỏ ! Không có nội dung chính trị thì không có tương lai 

chính trị ; không có nội chất luân lý thì không có nội hàm dân tộc ; không có nội 

công phát triển đất nước theo hướng văn minh thì không có nội lực của đồng 

bào. Tương lai của cái vỏ là sự khô cằn đã báo ngày tận thế của một chế độ chỉ 

biết nuôi cái ngu để cai trị ; vì chính các lãnh đạo của ĐCSVN là những người 

không khôn, không thông minh, chỉ biết tuyên truyền ngu dân để cai trị, họ nuôi 

cái ngu để tránh phải “vận não” để thành người khôn, họ chỉ muốn dễ bề vơ vét 

qua tham ô, tham nhũng, mà không cần tri thức về chính trị, không cần kiến thức 

về quản lý. 

Tương lai của cái vỏ là ngày nó rơi, rồi nó tan rữa trên mặt đất, để từ từ về cõi 

chết của nó, như một ý thức hệ bạo tàn, lấy cái ác để đối xử với đồng bào, lấy 

cái độc để xử thế với dân tộc, vì chính các lãnh đạo của ĐCSVN là những người 

không tốt nên họ mở cửa cho Tàu tặcchiếm đất, biển, đảo. Họ cũng không phải 

là người hay khi họ bỏ mặc đồng bào phải chịu cảnh thực phẩm độc đi cùng với 

ô nhiễm môi trường do Tàu hoạ gây ra. Họ cũng không phải là người lành khi 

biến dân chúng thành dân oan không đất, không nhà, dân đen trong khốn cùng, 

khổ ải qua tham quyền và tham tiền của họ trong bối cảnh Tàu hoạn đang trùm 

phủ lên số phận của Việt tộc. 

Chắc chắn là phẩm chất các lãnh đạo này không đẹp vì họ đã vơ vét rồi đưa tiền 

của bằng tham ô, tham nhũng của họ qua phương Tây, bỏ mặc tiền đồ tổ tiên, 

vận mệnh đất nước, sinh mạng đồng bào trong quy trình Tàu nạn. Họ không có 

cái hay, đẹp, tốt, lành của các chính khách yêu đất nước vì yêu dân chủ, thương 

đồng bào vì quý nhân quyền. Họ sẽ cắm cổ bỏ chạy với tiền của có được qua vơ 

vét trong đời tham quan của họ, khi phương trình Tàu tặc-Tàu hoạ-Tàu hoạn-

Tàu nạn được khai triển và áp đặt trên đất nước của Việt tộc trong những ngày 

tháng tới. 

Việt tộc phải thấy trong cái vỏ này : yêu, ma, tà, quỷ đang đục mòn tài nguyên 

đất nước, đang bòn rút tới kiệt quệ mọi sinh lực của Việt tộc : đừng tiếp tục chấp 

nhận cái vỏ này ! Vì nó là nơi ẩn chứa bọn tham quan xấu, tồi, tục, dở ; và cũng 

đừng để cái vỏ là nơi ẩn nấp của bọn buôn dân bán nước, làm tai sai cho phương 

trình Tàu tặc-Tàu hoạ-Tàu hoạn-Tàu nạn, vô cùng thâm, độc, ác, hiểm của Tàu 

tà, đang gây bao hiểm nạn cho đất nước Việt, dân tộc Việt, nhân phẩm Việt ! 

Bọn độc tài, độc đảng rất sợ phương trình: dân chủ = dân tự làm chủ, chúng 

càng “lo ra”hơn nữa khi thấy mọi tiến bộ: từ nhân quyền tới nhân phẩm, từ 

khoa học tới kỹ thuật, từ thông tin tới truyền thông, từ y tế tới giáo dục… luôn 

đưa văn hoá vào quỹ đạo của văn minh để giữ vững văn hiến, đều được các thể 

chế dân chủ khởi xướng, kích hoạt, thăng hoa, đó chính là tiến bộ của dân chủ, 

vì chúng biết hơn ai hết phản dân chủ là phản tiến bộ, chống lại tiến hoá của sự 

thông minh đã sẵn có trong nhân tri dân chủ! 
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Nhân trí dân chủ 

 

 

Ý tưởng đẹp làm nên ý định hay, 

 ý muốn tốt tạo ra ý chí bền, tất cả chế tác ra ý lực để đấu tranh. 

Kiến thức đúng xây tri thức vững, ý thức cao dựng tâm thức sâu,  

tất cả sáng tạo ra trí lực để đề cao nhân trí. 
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Sống-nhận-biết-hiểu-thức đó là quá trình của trí, khi được đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành của nhân mở cửa để tiếp-lọc-chọn-tuyển-giữ ; vì thế nhân trí có thể đi từ cá 

thể tới tập thể, nhưng nhân trí sẽ có nội công vững, bản lĩnh mạnh, có tầm vóc 

chắc khi nó đi từ tập thể để trở lại với cá thể. Nhân trí dân chủ cũng theo quy 

trình này, khi một cá thể có hiểu biết đúng để có thành lập luận đúng, thì tập thể 

sẽ thấy cái đúng đó không những là kiến thức mà còn là ý thức, và ý thức này sẽ 

lan toả tới các cá nhân khác chưa có kiến thức và ý thức này. Và khi tất cả (hoặc 

đa số) có kiến thức và ý thức, thì tập thể và các cá thể đã có cùng một nhận thức. 

Nhân trí dân chủ có trước thể chế dân chủ, vì nhận thức về dân chủ được cộng 

đồng, dân tộc hiểu biết và ủng hộ để trở hành tâm thức, nó sẽ được nuôi và 

dưỡng để biến hoài bão thành thực tiễn qua đấu tranh. 

Nhân của lý để dân làm chủ 

Nhân trí không bao giờ bị ngưng động, vì kiến thức nhân sinh được bồi đắp 

thường nhật, dân chủ không bao giờ bị cầm tù, vì đòi hỏi cho công bằng và tự 

do luôn được khởi động thường xuyên, vì thế nhân trí dân chủ luôn được hoạt 

kích để thăng hoa trong sinh hoạt tri thức của nhân sinh. Nhưng động cơ nào 

làm nên sức mạnh của nhân trí dân chủ, tại đây lý luận về dân chủ làm nên các 

động cơ của các phong trào đấu tranh vì dân chủ : 

 Con người làm nên lịch sử của chính con người, nên chính con người phải 

làm chủ lịch sử của mình qua lý trí, qua trí tuệ, qua tuệ giác của chính 

mình bằng cách hiểu các quy luật của nhân trí để làm khá lên nhân sinh, 

làm tốt hơn nhân tình mà mình đang sống, hoặc đang bị chịu đựng. 

 Con người có ý thức sẽ làm nên ý lực cho cộng đồng của mình, con người 

đó với lý trí, trí tuệ, tuệ giác của mình, đã thấy sự thất bại của mọi chế độ 

công hữu, được cổ suý qua chủ nghĩa xã hội và cộng sản đều thảm bại chỉ 

vì nó không tôn trọng tự do cá nhân. Mà chính con người cũng thấy chính 

tự do cá nhân khi biến thành chủ nghĩa ích kỷ, mà quên dân tộc và nhân 

loại thì tự do ích kỷ này cũng sẽ không có hùng lực để tổ chức xã hội, tức 

là tổ chức ra sự sống chung có chia sẻ dựa trên công bằng xã hội luôn có 

mặt trong tự do của cá nhân. 

 Con người có nhận thức không cực đoan công hữu, không quá khích tư 

hữu, nên nhân trí dân chủ tạo ưu tiên cho đa số để giải quyết ba phạm trù 

thiết yếu của nhân sinh là tự do, công bằng, bác ái, mà vẫn tôn trọng thiểu 

số, vẫn bảo vệ cá nhân. Đây cũng là lý luận và lập luận của lý trí, trí tuệ, 

tuệ giác có trong nhân trí, nếu làm mất phương pháp giải luận này, thì sẽ 

không có thể chế dân chủ. 
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Khi đã nhận ra ba động cơ trên của nhân trí dân chủ, thì phải tiếp tục diễn luận 

để thấy các thực trạng khác của một thể chế dân chủ. Khi thiết lập một thể chế 

có ứng cử và tuyển cử để có dân chủ thì phải thấy là một chế độ dân chủ được 

nuôi dưỡng bằng chính sức mạnh của nó, trong đó nó phải xử lý hai chuyện 

cùng một lúc.  

 Dân chủ phải biết giải quyết các hành động mỵ dân của bọn chính khách 

đạo đức giả để được đắc cử, để khi có chính quyền thì chúng sẽ diệt dân 

chủ, tức là giết tự do, công bằng, bác ái ; sinh hoạt dân chủ luôn bị đe doạ, 

giăng bẫy bởi bọn « mượn đầu heo nấu cháo » của bọn này. Bọn tồi tệ 

này không hề vắng mặt trong các chế thể dân chủ, cũng như trong lịch sử 

loài người, chúng không những biết « thừa gió để bẻ măng », mà chúng 

còn biết « thừa nước đục để thả câu » với sự gian dối phản dân chủ của 

chúng, chúng sẽ đưa dân tộc chúng tới đại nạn, vì chúng chỉ tính toán cho 

chúng, theo con tính « đục nước thì béo cò », đừng mong chúng kính 

trọng dân chủ.  

 Dân chủ phải biết vượt qua sự khác biệt, sự chênh lệch của chương trình 

ứng cử và khả năng quản lý chính quyền của người, của nhóm, của đảng 

thắng cử với một chương trình hay và đẹp mà chính quyền quản lý 

chương trình này lại bất tài, bất lực thì kẻ đó, nhóm, đảng đó sẽ bất tín, 

bất trung vì chỉ biết hứa hảo, hứa bừa, hứa liều. Đây là bọn « nói như rồng 

leo, mà làm như mèo mửa » mà hiện nay, Việt tộc đang phải trả giá rất 

nặng nề và ác liệt chuyện này của ĐCSVN, với thảm hoạ mất nước trước 

Tàu tặc. 

Từ hai thực tế trên như hai trở lực trên, tại đây sức mạnh của một thể chế dân 

chủ là phải biết tự bảo vệ mình : biết lập thân nhưng cũng biết phòng thân 

chống bọn thâm, độc, ác, hiểm ; biết tu thân nhưng cũng phải biết thủ thân trước 

đám xấu, tồi, tục, dở. Chưa hết, một thể chế dân chủ sáng suốt còn có một nội 

lực biết thay đổi chính quyền, thay thế chính phủ đúng lúc để tránh hậu nạn cho 

dân tộc, cho quốc gia trước các đột biến mới mà lực lượng lãnh đạo đương 

nhiệm không gồng gánh nổi, không « kham » nổi, vì họ không có tâm hoặc 

không có tầm. Một thể chế dân chủ sáng suốt phải luôn có sự tỉnh táo, không để 

« nước tới chân mới nhảy », không để chuyện « mất trâu rồi mới xây chuồng » 

xẩy đến.  

Lịch sử cận đại và hiện đại của các thể chế dân chủ cho thấy có hai châu lục : 

Âu châu và Mỹ châu, bị những suy thoái kính tế sâu rộng, những khủng hoảng 

thị trường nặng nề, nhưng luôn tự vực mình dậy. Như vậy, bản thân nhân trí dân 
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chủ mang cùng lúc được hai nội chất : biết vượt thoát các thăng trầm, biết vượt 

thoát các thử thách : biết phục sức và biết hồi sức trước các trở lực. 

Nhân của bằng, dân của công 

Nhân trí dân chủ biết dụng công bằng để tạo thăng bằng, muốn có công bằng thì 

dân chủ biết dựa trên công lý để lập ra công pháp và yêu cầu công pháp phải bảo 

vệ luật pháp. Ý thức về dân chủ phải qua công bằng để có thăng bằng dựa trên 

pháp quyền được nhận định : 

 Con người không còn nhắm mắt chấp nhận chuyện hạnh phúc của người 

này gây ra khổ đau cho người khác, không chịu đựng nữa cảnh « kẻ ăn ốc, 

người đổ vỏ ». 

 Con người không cúi đầu cam chịu chuyện bóc lột, kẻ không làm thì được 

hưởng, kẻ làm nhiều thì không được gì, chuyện « cốc mò, cò xơi », lao 

động để nuôi bọn ký sinh trùng này tạo ra bất công. 

 Con người cũng không khoanh tay nhận lãnh bất công « ăn cổ đi trước, 

lội nước đi sau » của bọn « ăn trên, ngồi trốc », bọn cơ hội này mang 

tiếng là đầy tớ của dân, nhưng chúng biến của công người thành của cải 

của chúng. 

 Con người không còn cúi đầu với bọn « cướp ngày là quan », chúng là 

bọn « sâu dân, mọt nước », đừng mong chúng yêu nước, đừng chờ chúng 

tôn trọng dân chủ, và phải chuẩn bị tinh thần các hành động cứu nước đối 

với bọn này, vì chúng vì tự lợi mà sẵn sàng bán nước. 

Đây chính là thảm hoạ của Việt tộc từ khi có ĐCSVN với các lãnh đạo vô sản 

hứa với dân là sẽ xoá chuyện người bóc lột người, nhưng trong thực tế hằng 

ngày, chính bọn tham quan của ĐCSVN đang biến hằng triệu dân chúng thành 

dân đen, dân oan. Thực thể dân đen-dân oan đang còn đầy rẫy trong xã hội Việt 

Nam hiện nay là minh chứng của một xã hội bất công, không hề có công bằng, 

mà chỉ có oan nghiệp của dân đen, và oan khiên của dân oan, xã hội này không 

hề là một xã hội dân chủ. 

Khi nhân trí dân chủ khởi xướng công bằng là một ý chí cho một thể chế dân 

chủ, thì chính ý chí này đã tham gia tích cực vào chuyện loại ra được ý thức hệ 

đấu tranh giai cấp, rất sắc máu trong các chế độ độc đảng phản dân chủ mà Việt 

tộc phải trả giả rất đắc trong giai đoạn cải cách ruộng đất, giữa thế kỷ XX vừa 

qua. Tại đây, dân chủ phải biết bảo vệ công bằng trước các đòi hỏi bức bách của 

tự do, nhưng phương pháp luận để giải quyết các ẩn số của tự do phải được lập 

luận dựa trên hằng số của công bằng, mà không quên sự trợ lực của hàm số bác 

ái. Chính các chế độ độc tài, độc đảng khi muốn áp đặt toàn quyền của nó để 
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toàn trị thì nó đã bẻ gãy thế liên minh của tự do-công bằng-bác ái, và nó sẽ thất 

bại trên cả ba mặt trận này. Nếu độc tài toàn trị mà không có tự do-công bằng-

bác ái thì nó sẽ vô hậu, vì bản chất của nó là bất nhân ! 

Nhân trí dân chủ chống lại độc tài toàn trị không những qua nhân đạo, nhân 

phẩm, nhân từ có trong nhân lý, nhân tri, nhân trí, mà dân chủ còn chống độc 

tài qua hiệu quả của quản lý xã hội bằng hiệu năng của lãnh đạo chính trị bằng 

đa nguyên, có bản lĩnh của đa tài và đa trí. Cái tham quyền sinh ra tham quan 

trong độc tài toàn trị đẻ ra hoạn quan gây hoạn bịnh cho cả một dân tộc luôn là 

đối tượng đấu tranh của nhân trí dân chủ ra đời để dẹp độc tài toàn trị. Muốn 

làm được chuyện này, nhân trí dân chủ phải bảo đảm được sự an toàn hạnh phúc 

của cặp tự do-công bằng, để cả hai luôn song hành với nhau, vì mọi lý do ly 

thân hoặc ly hôn của hai phạm trù này sẽ làm mất dân chủ. 

Trí của thật và trí của thiện 

Dân chủ là tổng kết lý trí về sự thật, dân chủ là tổng hợp trí tuệ về sự thiện, 

không có hai nội chất thật và thiện, thì tất cả câu chữ về dân chủ đều giả mạo, 

gian dối, chỉ là chiêu bài đánh lận con đen. 

Con người có cả một thế kỷ XX để thử nghiệm và nhiều quốc gia đã trải nghiệm 

về chủ nghĩa xã hội, với hứa hẹn đi lên cộng sản chủ nghĩa như thăng hoa lên 

một thiên đường : tất cả đều là ảo vọng ! Mà nền móng là một sự dối trá, mà từ 

gốc tới ngọn, chỉ là một sự lọc lừa, với bao thảm hoạ. Mọi thảm hoạ đều gây ra 

hậu nạn, từ độc tài tới đàn áp, từ đày con dân của chính mình, từ công an trị tới 

bần cùng hoá dân tộc, từ tham ô tới tham nhũng mọi tầng, mọi cấp. Đây là địa 

ngục chớ không phải thiên đường : từ bòn rút mọi tài nguyên của đất nước tới 

kiệt quệ tới tiêu diệt công bằng tới sản sinh ra nghèo đói, với dân oan gào thét 

giữa đường phố vì bị mất đất, mất nhà, màn trời chiếu đất ; tới dân đen cúi đầu 

trong túng quẩn, trắng tay cả kiếp người.  

Các nhà lãnh đạo chính trị tài ba của nhân loại, các hiền sĩ sáng suốt của nhân 

sinh, các đạo sư của các đạo giáo… tất cả đều công nhận là chủ nghĩa xã hội đã 

thất bại như bao chủ nghĩa khác trong lịch sử của con người khi chúng muốn 

biến tư hữu thành công hữu, với ảo giác mê loạn về cộng sản chủ nghĩa. Mà thực 

chất của nó là luôn mang theo độc tài, trong thực chất là nó phản dân chủ vì nó 

phản dân tộc nó, đồng bào nó, đất nước nó… Từ thế kỷ XX, giờ tới kỷ XXI, nó 

mang theo từ tù đày tới thảm sát ; miệng nó hứa thiên đường cho quần chúng, 

nhưng thực tế chỉ có lủ lãnh đạo chóp bu là được hưởng thiên đường trong sa 

đoạ. Khốn nạn nhất là nó chỉ mang địa ngục vào thẳng cuộc sống xã hội, khi nó 

xem sinh mạng của đồng bào nó chỉ là công cụ cho nó bóc lột ; khi nó xem tính 
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mạng của đồng loại nó như súc vật chỉ để phục dịch nó ; khi không còn gì để 

bòn rút, thì nó xem sinh linh trong nhân sinh như cỏ rác. Nó mang vô cảm vào 

quan hệ xã hội vì nó vô nhân ; nó đưa vô tri vào giáo dục vì nó muốn ngu dân 

hoá ; nó cấy vô giác vào cộng đồng để thiêu huỷ các giá trị luân lý; nó tạo ra vô 

minh trong nhân thế để xoá diệt thông minh của nhân trí.  

Bọn đầu sỏ độc tài cũng là bọn đầu nậu tiền của, tài nguyên của dân tộc, chúng 

là bọn đầu cơ quyền lực qua tà quyền khi biến quyền lực thành quyền lợi của 

riêng chúng, rồi thành tư lợi trong túi riêng của chúng, chúng ác khi có quyền, 

chúng hèn khi mất nước, chúng sẽ cao bay xa chạy rất mau khi chúng mất 

quyền. Kiếp đầu sỏ-đầu nậu-đầu cơ của bọn chóp bu này là tay chúng vơ vét, 

nhưng miệng chúng vẫn nghêu ngao chuyện chủ nghĩa xã hội, thiên đường cộng 

sản. Chúng lẩn khuất trong bóng tối để buôn chức bán quyền, vì chúng rất thạo 

các chuyện buôn thần bán thánh ; đừng ngạc nhiên khi chúng buôn dân bán 

nước, khi mà quyền lực-quyền lợi của chúng chỉ là một, đã thành tà quyền của lũ 

âm binh như chúng. Bọn chóp bu độc tài này sợ dân chủ, vì thích u hơn hiển, 

thích tối hơn sáng, thích đi đêm với tà đạo hơn thích bảo vệ chính nghĩa. Đừng 

mong chờ chúng thông báo các thống kê chân thật về các cuộc tàn sát do chúng 

chủ mưu: cải cách ruộng đất (1954-1956), Tết Mậu Thân (1968), Trại học tập 

(1975-1990), cùng làn người hằng triệu mất mạng ngoài khơi, vì không có 

đường sống ngay trên chính quê hương của họ… Và, giòng người bỏ quê hương 

để qua xứ người không hề dừng, họ phải đi để bảo vệ nhân phẩm, nhân cách, 

nhân tri, nhân tính của chính họ, vì họ không chấp nhận âm binh lãnh đạo số 

kiếp của họ, quyết định phần số của họ, họ không thể tiếp tục bị cai trị bởi tà 

quyền, lẩn tránh dân chủ, như âm binh luồn lách trong bóng tối để tránh mặt trời 

của sự thật, của chân lý, của lẽ phải! 

Các thảm kịch do ĐCSVN gây ra, thường kéo theo cái hài kịch (cũng vô cùng 

thảm hại) của bọn tay sai, bị nó o ép, thao túng, giật dây, đó là hài kịch thấp hèn 

của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tuần lễ « cầu siêu » cho chủ tịch nước 

Trần Đại Quang, vừa bị đồng chí của hắn truy sát tới bứt tử bằng vi trùng lạ và 

hiếm, trong tuần lễ từ 23 tới 28 tháng 9 năm 2018. Cầu siêu cho một lãnh tụ 

cộng sản, từ ý thức hệ tập thể tới tuyên thệ cá nhân là : vô thần ? Cầu siêu cho 

một đầu sỏ công an tay vấy máu của đồng bào Tây Nguyên cuối thế kỷ qua với 

hằng trăm nạn nhân tử vong ? Cầu siêu cho tên đầu sỏ công an tác giả các cuộc 

đàn áp không thương tiếc các đồng bào yêu nước xuống đường chống Tàu tặc 

cướp đất, biển, đảo của Việt tộc ? Cầu siêu cho tên đầu cơ tham nhũng buôn 

quyền bán đất cho bọn đầu nậu bất động sản, biến hằng ngàn bây giờ lên hằng 
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triệu dân chúng, một sớm một chiều mất đất, mất nhà, thành dân oan lầm than 

trên các nẻo đường của đất nước ? Tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam không 

cầu siêu cho các nạn nhân đã bị vong mạng mà thủ phạm chính là hắn một trong 

những đầu sỏ ? Tại sao lại có chuyện ngược đời trong cách hiểu giáo lý nhà Phật 

như vậy ? Phải cầu siêu cho nạn nhân chứ ! Chưa hết, nếu làm tay sai thì phải 

nịnh chủ, cho nên trong đám ma sư này có một đày tớ trung thành tới điên dại 

dám ví : « Đỗ Mười là Bồ tát », mà chính nhân vật đầu sỏ Đỗ Mười này đã làm 

đầu nậu cho chuyện đầu cơ bán nước trong mật nghị Thành Đô cùng Lê Đức 

Anh, Nguyên Văn Linh… Ma sư khi ví đồ tể là Bồ tát thì thật là thấp hơn súc 

sinh mới dám so sánh như vậy ! Ma sư mượn áo nhà tu để tuyên bố một loại xảo 

ngữ phản chánh kiến, nơi mà chánh kiến là gốc rễ cho chánh niệm là nguồn cội 

cho chánh ngôn. Dân Việt không lầm trước bọn sư quốc doanh, giờ thành sư 

công an, rồi hoá ra sư tuyên giáo, với loại xạo ngôn khẩu Phật tâm xà kiểu này, 

cho nên các phật tử chân chính mới đặt tên cho bọn tay sai điêu ngôn này là : ma 

tăng ! Thật sự là chúng còn thấp hơn ma, nên chúng sẽ không bao giờ thành tăng 

được. 

Cá nhân đặc thù, tập thể đặc sắc, cộng đồng đặc điểm 

Nhân trí dân chủ tiến bộ hằng ngày làm nên tiến hoá cho cả nhân loại, với cá 

nhân là công dân không hề thụ động, mà là những chủ thể dân chủ có sáng kiến 

để làm cho xã hội tốt hơn, dân tộc hay hơn, đất nước khá hơn. Chính sáng kiến 

của các chủ thể dân chủ khi thành hành động cụ thể, từ giáo dục qua văn hoá, từ 

khoa học qua kỹ thuật, từ thông tin qua truyền thông… đã thành sáng tạo, giúp 

tập thể, cộng đồng, dân tộc sáng lập ra các phong trào theo hướng hay, đẹp, tốt, 

lành để đưa xã hội về hướng phát triển, dân tộc về phía văn minh. Chỉ có thể chế 

dân chủ mới làm công việc quang minh chính đại này qua hệ sáng (sáng kiến, 

sáng tạo, sáng lập), còn các thể chế độc tài qua độc đảng thì tìm mọi cách để 

truy diệt hệ sáng này ngay trong trứng nước, chỉ vì hệ sáng chính là vai vóc của 

sự thông minh của con người, biết thay đời đổi kiếp mình theo hướng thăng hoa 

ngay trong cuộc sống. Vì hệ sáng (sáng kiến sáng tạo, sáng lập) này là bản lĩnh 

của hệ minh (thông minh, thông thái, thông thạo) sẽ xoá đi hai tà tật của hệ độc 

(độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị) của hai hệ : hệ tham (tham quyền, tham 

lợi, tham quan, tham nhũng) và hệ bất (bất tài, bất trung, bất tín, bất trung). Tại 

sao lại gọi hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị) là tà tật ? Tà vì nó biến 

quyền lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi thành tư lợi ; và tật vì nó không tự 

đổi được mà phải thay chúng bằng nhân lý của nhân đạo, nhân tri của nhân từ, 

nhân trí của nhân bản. 
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Nhân trí dân chủ tiến bộ hằng ngày bảo vệ nhân tính giữa nhân sinh, khi thể chế 

dân chủ sử dụng chính pháp quyền của mình, xác nhận và xác chứng ba phạm 

trù mới của nhân trí : 

 Cá nhân đặc thù, nơi đây mọi công dân có quyền lợi và quyền hạn như 

nhau, nhưng trong mọi công dân còn có các cá nhân với đặc thù riêng, với 

khả năng riêng thường tìm cách thành tựu trong giáo dục, thành đạt trong 

nghệ nghiệp, thành công trong xã hội, một chế độ thật sự dân chủ thì phải 

bảo vệ thành quả của cá nhân này. Bảo vệ hệ thành (thành tựu, thành đạt, 

thành công, thành quả) là phải bảo vệ từ thù lao tới lợi tức, từ tiền của tới 

tài sản của cá nhân này bằng luật, cụ thể là phải đa dạng hoá hệ thống luật 

pháp hiện có, tại đây không chỉ có luật hình sự, mà phải có luật lao động, 

luật thương nghiệp, luật kinh tế, luật bảo vệ tài sản trí tuệ… Tất cả các 

luật này luôn được hiện đại hoá để bảo vệ ba hệ của cá nhân đó: hệ sáng 

(sáng kiến sáng tạo, sáng lập); hệ minh (thông minh, thông thái, thông 

thạo); hệ thành (thành tựu, thành đạt, thành công, thành quả). Chính quá 

trình cá nhân hoá trong đặc thù là bản lĩnh đấu tranh vì tự do cá nhân, mà 

vẫn dựa trên công bằng xã hội của mọi công dân. Tại đây, nó không để « 

vàng thau lẫn lộn » giữa các cá nhân tích cực « thức khuya dậy sớm », 

chấp nhận « một nắng hai sương », chịu đựng « đầu sóng ngọn gió » phải 

« ăn cùng chiếu, ngồi cùng mâm » với đám tiêu cực « biếng thây, lười cốt 

», chỉ biết « chờ sung rụng », để được « ngồi mát ăn bát vàng ». Loại thứ 

nhì này là ký sinh trùng của dân tộc, chúng ngày ngày ăn bám xã hội, 

chúng bòn rút tài nguyên của đất nước, đây là thảm kịch của Việt tộc hiện 

nay, với bọn tham quan « ăn trên, ngồi trốc », chúng dựa vào chế độ độc 

đảng của chúng để làm chuyện « cướp ngày là quan », chúng chính là bọn 

«sâu dân, mọc nước», chúng cũng ngày đêm chúng « mất ăn, mất ngủ » 

để tiêu diệt các phong trào dân chủ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho tự 

do của đồng bào, vì chúng chỉ muốn tiếp tục « cởi đầu, cởi cổ » dân tộc! 

 Tập thể đặc sắc, được trưởng thành qua các phong trào đấu tranh chống 

bất công vì công bằng, có nội công của các nhận thức nhanh nhạy từ luật 

pháp tới kinh tế, từ giáo dục tới văn hoá, từ thông tin tới truyền thông… 

làm nên bản lĩnh của tập thể này trong sinh hoạt xã hội, trong hành động 

chính trị mà không cần phải qua đảng phái, và chỉ qua sáng kiến của xã 

hội dân sự. Tập thể đặc sắc biết vận động sự thông minh của thời đại để 

làm nên vai vóc đặc sắc cho tập thể của mình qua hội đoàn, qua tập hợp. 

Các tập thể đặc sắc có mặt không những trong các sáng kiến về thiện 

nguyện mà có mặt luôn trong các cuộc ứng cử, bầu cử, tuyển cử, khi 

chính họ yêu cầu nhà nước pháp quyền phải kiểm tra các hành vi của 

chính khách, phải kiểm soát các phương án của chính giới, kiểm định các 

ý đồ của chính phủ. Họ đặc sắc qua cái khác với các chính đảng, họ 
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không cần quyền lợi được ban bố bởi chính quyền, họ không màng tới 

bổng lộc đã có trong các đảng phái. Vì bản chất hành động chính trị liêm 

chính của họ, vì một xã hội thượng tôn pháp luật, nên họ vô vụ lợi để thực 

hiện được những chuyện mà chính quyền chưa có ý thức đúng, chính giới 

chưa có nhận thức tốt, chính khách chưa có tâm thức lành. Các tập thể 

này, họ đặc sắc qua hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri) của 

chính họ, và họ biết « vạch mặt chỉ tên » : bọn đầu cơ chính trị « mượn 

đầu heo nấu cháo », bọn đầu nậu chính thể « treo đầu dê, bán thịt chó », 

bọn đầu sỏ chính giới « thừa gió bẻ măng ». 

 Cộng đồng đặc điểm hiện diện trong văn hoá địa phương, có sắc thái riêng 

với truyền thống riêng, có di sản riêng với sinh hoạt cộng đồng riêng, với 

tất cả đặc điểm của vùng miền của chính mình. Nơi mà di tích của tổ tiên 

có mặt trong các sinh hoạt văn hoá hiện tại, từ nghệ thuật tới lễ hội… với 

kinh nghiệm riêng, với cách diễn đạt riêng. Nơi mà quá khứ của tổ tiên 

khi đã thành ký ức của cộng đồng, thì không hề bị lỗi thời trong hiện tại, 

luôn được tái tạo qua hiện đại hoá các sinh hoạt cộng đồng, vì biết thích 

ứng với các hoàn cảnh mới, môi trường mới, thực trạng mới. Cộng đồng 

đặc điểm này biết loại ra để xoá đi các hủ tục ; cùng lúc biết giữ lại các 

sinh hoạt dân chủ của họ, tức là có ứng cử, có tuyển cử, có bầu cử ngay 

trong các đơn vị : thôn, làng, huyện, vùng… Họ còn đủ trí lực và tâm lực 

để thích ứng với các định chế dân chủ hiện đại nhất qua hệ hiệu (hiệu 

năng, hiệu quả, hiệu xuất) trong các sinh hoạt cụ thể vì quyền lợi của 

cộng đồng. Họ biết phát huy các sáng kiến hay, đẹp, tốt, lành để phát huy 

cộng đồng của họ, qua các sáng kiến các chương trình mới về bảo tồn di 

sản, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch… bằng các sinh hoạt thật sự dân 

chủ. Chính các cộng đồng đặc điểm này đóng góp rất tích cực cho quá 

trình toàn cầu hoá hiện nay, vì họ đã làm sáng ra một chân lý : mọi chuyện 

toàn cầu đều có gốc rễ từ địa phương (tout global est local). 

Từ lỗi tới tội, ĐCSVN với ý đồ toàn quyền để toàn trị, nhưng lại « hèn với giặc, 

ác với dân » đã truy diệt hệ đặc (đặc thù, đặc sắc, đặc điểm) làm nên đặc tính 

của văn hoá Việt, với nhân phẩm Việt sẵn có trong bản sắc Việt, làm nên cá tính 

của dân tộc Việt. Chính cá biệt Việt làm nên cá thể Việt, tạo ra cá tính Việt biết 

kiên cường để bảo vệ đất nước, biết quật khởi để bảo vệ tiền đồ của tổ tiên, biết 

« lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn » (Nguyễn Trãi). Chính bản lĩnh dân tộc 

đậm sắc này đang bị chế độ ngu dân độc đảng cai trị dân tộc bằng công an trị, 

nơi mà Việt tộc đang trong ở thế ao tù bằng cái đớn hèn của ĐCSVN trước hiểm 

hoạ Tầu tặc hiện nay ! 

Hợp thể pháp quyền vì tổng thể tự do 
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Nhân trí dân chủ tới từ nhận thức về công bằng, ý thức về tự do, và cũng tới từ 

các thử thách để nên sự hội tụ giữa sức mạnh của một dân tộc, một cộng đồng, 

một tập thể biết tự chủ hoá để tự định vị cho mình, để trả lời các câu hỏi các giá 

trị của nhân cách : mình muốn sống nhân sinh nào trong hiện tại ? Mình muốn 

có nhân phẩm gì cho tương lai ? Mình muốn bảo vệ nhân đạo nào cho tổ tiên ? 

Mình muốn trao truyền nhân bản nào con cháu ?  

Từ đây, nhân trí dân chủ phải rời mê tín, dị đoan, hoang tưởng để đi vào một 

con đường tự lập của nhân tri, tự chủ của nhân trí, không gạt bỏ thượng đế, tôn 

giáo, nhưng cũng không còn tin vào hai thượng thể này một cách vô điều kiện, 

nếu hai ẩn số này không trả lời rành mạch về hằng số tự do, công bằng, bác ái 

phải có trong nhân lý làm nên sức mạnh đấu tranh vì dân chủ. Không những 

nhân trí dân chủ không hề dựa vào mê tín, dị đoan, hoang tưởng, mà cũng 

không còn tin một cách vô điều kiện vào thượng đế, tôn giáo, nếu nhân loại 

không được khai phóng bởi hai ẩn số này. Từ đây nhân trí dân chủ phải sáng 

mắt để trực diện với bạo quyền, thường xuyên lạm dụng tà quyền để triệt tự do, 

diệt công bằng, hủy bác ái.  

Tà quyền biết rất rõ là ngay trên thượng nguồn, nhân trí dân chủ mang chính 

nghĩa của dân tộc, mang ý nghĩa vì đất nước, vì nó muốn đứng trọn nghĩa để 

cùng phía với đồng bào. Trong lịch sử nhân loại, các phong trào dân chủ thường 

xuyên bị đàn áp, bị tù ngục, có khi bị thảm sát, nhưng cũng có nhiều chuyện vừa 

lạ, vừa đẹp trong hiệu quả đấu tranh vì dân chủ. Cụ thể là có các quốc gia có 

chính quyền độc tài, và có nơi các lực lượng quân đội và công an đã bỏ súng để 

đứng về phía dân (tức là đứng về phía dân chủ), bất chấp mệnh lệnh của cường 

quyền, họ cùng dân tộc đứng lên lật đổ độc tài, độc trị, độc tôn, độc đảng… Đó 

là câu chuyện của cuối thế kỷ qua tại Đông Âu qua nửa thế kỷ độc đảng công an 

trị với tên gọi là chủ nghĩa xã hội với chuyên chính vô sản; đó cũng là chuyện 

của vài quốc gia Trung Đông, Bắc Phi đầu thế kỷ này biết trỗi dậy để dẹp độc tài 

trong chớp nhoáng, cùng lúc tránh được «máu đổ, đầu rơi». 

Nhân trí dân chủ dùng chính nghĩa, ý nghĩa, trọn nghĩa để làm nên nhân nghĩa 

trong một hợp thể có pháp quyền ; và pháp quyền này phải có đủ tâm và đủ tầm 

để bảo vệ một tổng thể của các tự do khác nhau, nhưng biết cùng nhau tập hợp 

qua những lợi ích vì dân tộc, qua những công ích vì đất nước, tất cả làm nên 

hiệu quả của một hợp thể biết sống chung, biết làm việc chung để cùng nhau giữ 

gìn các đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của nhân tính. Từ đây quan hệ xã hội, đời sống 

xã hội, sinh hoạt xã hội không còn nằm trong tay một đấng thiêng liêng nào mà 

ta không thấy mặt, các đấng này lại thường xuyên không có mặt trước các bất 
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công của kiếp người, trước các hành động bất lương của bạo quyền trong xã hội. 

Nhân trí dân chủ không chối từ tôn giáo, nhưng nó đặt tôn giáo vào phạm trù 

của niềm tin và bảo vệ niềm tin đó không những qua tự do tôn giáo, mà qua cả 

công bằng giữa người theo tôn giáo và kẻ không theo tôn giáo, tức là người tin 

và kẻ không tin đều được công bằng qua luật pháp, qua tín ngưỡng và không qua 

tín ngưỡng. Vì thể chế dân chủ không chấp nhận niềm tin biến thành cực đoan 

trong hành động, thành quá khích trong phong trào, cụ thể là nó không để đánh 

mất cái sáng suốt của nhân lý, cái tỉnh táo của nhân tri, cả hai làm nên cái thông 

thái của nhân trí dân chủ. 

Hợp thể pháp quyền vì tổng thể tự do mang theo năng lực của một thống hợp 

luôn ở thế mở vì tự do, luôn có thế rộng vì công bằng, tại đây nhân trí dân chủ 

phải biết kết nối ba lỉnh vực trong tiến trình dân chủ của một dân tộc :  

 Định hướng lịch sử của một dân tộc, nơi mà hiện tại phải chuẩn bị cho 

một tương lai khá hơn là trong quá khứ.  

 Thể chế pháp quyền dân chủ phải bảo vệ chương trình của hành pháp 

bằng đạo lý của lập pháp qua độc lập của tư pháp. 

 Cá nhân công luật, nơi mà tự do của một công dân phải được bảo vệ cùng 

với quyền lợi tối thượng của công dân đó, kể cả tư lợi của cá nhân cũng 

được công pháp bảo vệ như bảo vệ một công lý. 

Nhân trí dân chủ liên kết ba lĩnh vực này bằng khả năng biết dung hoà để tạo ra 

hài hoà trong hiệu năng của một chính quyền hiểu quản lý-biết quản lý-và muốn 

quản lý mọi giai đoạn của một nhiệm kỳ dân chủ, trong một thể chế dân chủ. Cụ 

thể là có khó khăn trong quản lý xã hội, có trở lực ngay trong quần chúng, 

nhưng tựu chung là quản lý được, vì nhờ dân chúng hiểu dân chủ-biết dân chủ 

và muốn có dân chủ. Tại đây, dân chủ làm được một chuyện mà các chế độ độc 

tài không làm được : dân chủ là một thể chế của một tổng thể biết tổng hợp các 

chính khách, các chính giới biết làm chính trị, có cùng một công quyền vì biết 

tôn trọng công lý ; từ đó dân chủ tạo ra được các định chế xã hội từ phong trào 

tới hội đoàn, có lực và có tầm trong các sinh hoạt tự do trong xã hội, để tạo ra 

sức mạnh của dân chủ. 

Xin đừng xem nhân trí dân chủ qua thể chế dân chủ, mà phải thấy được nội chất 

của nhân trí này quá ý nguyện giờ đã thành ý lực, luôn biết đi tìm các phương án 

để tạo ra các phương tiện xã hội mới để bảo vệ vừa tự do cho cá thể, vừa công 

bằng trong tập thể. Chính phương trình tự do cá thể-công bằng tập thể được bảo 

vệ bởi pháp quyền, nơi mà công pháp được sinh ra tự công lý, để làm rường cột 

cho chủ quyền một dân tộc, biết bảo vệ nguyên khí của quốc gia qua các thế hệ, 
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để duy trì giống nòi trong nhân phẩm, sống có nhân cách với các giá trị của tự 

do-công bằng-bác ái. Khi có nhận thức về ý nguyện và ý lực của nhân trí dân 

chủ, con người thấy rõ là nhân loại phải vượt thoát độc tài, có khi phải dẫm lên 

chúng để vượt thắng chúng, dù với cái giá rất đắt của tù ngục, tra tấn, khủng bố, 

thảm sát, với « thịt rơi, xương rụng ». Nhưng cũng chính nhân trí dân chủ biết 

thể hiện cái chỉnh lý của nhân lý, cái toàn lý của nhân tri, để làm ra cái định lý 

của nhân trí là : chỉ có dân chủ mới công bằng, chỉ có dân chủ mới có tự do, và 

nhất là chỉ có dân chủ mới làm vơi bớt nỗi khổ, niềm đau của nhân sinh, luôn bị 

chà đạp bởi bất công của cường quyền, bởi bất tài của độc quyền.  

Khi dân chủ biết dụng : chỉnh lý của nhân lý, toàn lý của nhân tri để làm ra định 

lý của nhân trí, thì nó đã có sức thuyết phục cao, sức cảm hoá mạnh, sức diễn 

luận sâu, cho nên những kẻ có tâm, những người có lòng không vu cáo nó, vu 

khống nó. Còn bọn bất tài độc trị và bọn bất tín độc tôn thì « nói xấu » dân chủ 

qua tuyên truyền mà không dám tranh luận với dân chủ, chỉ dám « nói liều » về 

dân chủ qua nhồi sọ mà không dám giải luận với dân chủ. Và khi bọn này phải 

tranh luận để trao luận qua hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) một 

cách liêm chính, thì chúng dùng mọi tà thuật của xảo ngôn, mọi ma thuật của 

xảo quyền, với hành vi của âm binh trong bóng tối. Nên chúng thường xuyên 

vắng mặt trong các hội thảo, hội nghị, hội luận về dân chủ trên chính trường 

quốc tế ; vì chúng mà xuất hiện thì chúng sẽ bị các học giả lột mặt nạ tà quyền 

của chúng, các chuyên gia tuột trần bạo quyền của chúng, vì họ biết phân tích 

cặn kẽ và giải thích đầy đủ ý đồ tham quyền để tham nhũng của chúng. Đây là 

nỗi nhục của ĐCSVN từ khi thành lập 1930 cho tới nay : không dám đối thoại 

với trí thức đại diện cho nhân trí dân chủ, không dám đối luận với các chuyên 

gia về nhân tri dân chủ, và không dám đối mặt với thế giới văn minh, tiến bộ 

nhờ có dân chủ trong những vận hội lớn của nhân loại. Trong mọi cái nhục của 

tà quyền luôn luôn có cái ác của nó đối với dân tộc, cái độc với tổ tiên, cái tồi 

với đất nước, và nhất là cái hèn với thời đại văn minh mà nó đang chui rút và ẩn 

nấp. 

Nhân trí đa lực, dân chủ đa trí 

Các thành quả của dân chủ làm nên tiến hoá cho nhân loại, tạo ra văn minh cho 

nhân sinh, nhưng quá trình dân chủ không bao giờ ngưng động, các thể chế dân 

chủ không được ngũ quên trên chiến tích của mình, các chủ thể dân chủ không 

được tự thoả mãn trên các thành tích của mình, vì tự mãn sẽ thành tự diệt, tự 

kiêu sẽ hoá ra tự hủy, trên con đường đi tìm tự do cho nhân trí, công bằng cho xã 

hội, bác ái cho nhân bản. Phương pháp luận phân tích về dân chủ biết thẩm định 
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đúng về các kinh nghiệm dân chủ, ta nên phân biệt các nhân trí dân chủ qua 

phân loại có nhân luận : 

 Tổng kết dân chủ, từ hơn hai thế kỷ qua các môi trường chính trị khác 

nhau, ta thấy các chính khách sáng suốt thường rất từ tốn, các chính giới 

tỉnh táo thường rất khiêm nhường, khi họ đánh giá về các thể chế dân chủ, 

họ biết là dân chủ phải luôn được hoàn thiện hằng ngày, hằng năm, hằng 

nhiệm kỳ, không ngừng nghĩ, và hiện nay không có một thể chế dân chủ 

nào hoàn hảo. Và đây là sự thông minh của nhân trí dân chủ là luôn năng 

động để hoàn hảo hoá thực thể dân chủ, bằng cách làm thăng hoa tự do, 

làm thăng tiến công bằng. 

 Ưu tiên của dân chủ, phải dựa trên công bằng xã hội và tự do cá nhân, 

trong đó dân chủ luôn linh hoạt biến đổi thế thăng bằng của hai cực công 

bằng-tự do để bảo đảm bác ái. Và, chính bác ái là một phạm trù rất đặc 

biệt, khó ra luật đúng, khó làm luật trúng với thời gian về bác ái (người 

nghèo hôm nay ngày mai hết nghèo mà vẫn khai báo là còn nghèo, và khi 

chính quyền lấy tiền của người giàu để cho người nghèo, thì người nghèo 

vẫn nghèo); trong khi đó luật về tự do và luật về công bằng đã có mặt từ 

lâu trong mọi sinh hoạt chính trị và xã hội trong các thể chế dân chủ. 

 Chính quyền dân chủ, luôn dựa trên hiểu biết về dân chủ, tức là nhân trí, 

nhưng mọi chính sách không chỉ còn là chuyện đối nội giữa chính quyền 

và dân tộc, giữa chính phủ và quốc gia, và chính quyền dân chủ nếu muốn 

tồn tại, nó phải đi tìm liên minh qua đối ngoại, và nó chỉ ăn đời ở kiếp với 

các chế độ dân chủ như nó, để hòa hợp trong hợp tác quốc tế, hòa đồng 

trong toàn cầu hoá. Chính quyền dân chủ không trao thân gởi phận cho 

trong hợp tác quốc tế với các chế độ độc tài đảng trị, với các thể chế độc 

quyền công an trị, với các chính quyền độc tôn quân đội trị… vì đây là 

bọn « ngưu tầm ngưu, mã tầm mã », chúng là âm binh nên chỉ đi tìm ma 

trận. Trong lịch sử về đối tác quốc tế, các chính quyền dân chủ mỗi lần đi 

đêm với chúng, các thể chế dân chủ mỗi lần bị chúng dụ dỗ, chóng chày 

cũng sẽ vỡ mộng, vì bản chất của chúng không tôn trọng tự do, không quý 

trọng nhân quyền. 

 Phong trào dân chủ, chính là hùng lực của dân chủ, vì các phong trào này 

không ngừng ở tự do cá nhân và công bằng xã hội, mà luôn đi sâu trong 

nhân sinh quan để bảo vệ nhân tính trong bình đẳng giữa các giới tính ; đi 

xa trong thế giới quan để bảo quản môi trường, bảo trì môi sinh trong một 

thế giới này càng đất hẹp người đông ; đi cao hơn vũ trụ quan phẳng lì 

thường nhật mà biết mở cõi vũ trụ bằng khám phá khoa học, bằng quản lý 

kỹ thuật truyền thông. Phong trào tiến bộ nâng tầm vóc của dân chủ, và 

ngược lại chính dân chủ thăng hoa bản lĩnh của các phong trào bằng cách 
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mở nhiều cửa để phong trào có nhiều chân trời, đây là chuyện độc tài 

bằng độc đảng không bao giờ muốn thực hiện. 

 Xã hội dân chủ, trong đó đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội và nhất là quan 

hệ xã hội luôn được bảo vệ bằng phẩm chất của nhân quyền qua đa lực 

của tự do. Chính đa lực của tự do trên tất cả các phương diện từ kinh tế tới 

thương mại, từ văn hóa tới giáo dục, từ tinh thần tới tâm linh… luôn được 

phong phú hoá qua sự năng động của tự do để đa dạng hoá quan hệ xã 

hội, trong đó sự lan toả của các mạng xã hội qua internet là minh chứng 

cho sức mạnh của dân chủ. Chính tự do vừa đa lực, vừa năng động làm 

bọn độc tài phản dân chủ, phải « mất ăn, mất ngủ » để làm ra luật an ninh 

mạng, rồi dùng âm binh mạng để kiểm tra, kiểm duyệt các sinh hoạt dân 

chủ, biết tự phát vì biết tự nguyện, biết tự tại vì biết tự trọng, biết tự tiến 

vì biết tự chủ. 
 Sức mạnh dân chủ, có tự do và có công bằng, và nếu còn bất công trong 

xã hội thì cứ sử dụng dân chủ của đa số, được đa nguyên trợ lực để có đa 

trí, đa tài, đa năng, đa hiệu từ chính sách tới hành động, luôn lập công 

bằng cho số đông, cùng lúc biết bảo vệ tự do đối kháng của thiểu số, tất cả 

dựa trên pháp quyền được tam quyền phân lập trợ lực. Sức mạnh dân chủ 

là sự thống hợp của lịch sử, xã hội, luật pháp để lập ra định chế rồi cơ chế, 

để bảo vệ từ cá thể tới tập thể, từ cộng đồng tới dân tộc … Sức mạnh của 

« có thực mới vực được đạo », thực của thực phẩm, và thực của sự thực. 

Dọn ổ sâu  

Chính các đảng viên liêm chính đã phải công nhận là họ đang ở trong một đảng 

ĐCSVN như đang ở trong một cái ổ sâu ! Với bọn lãnh đạo sâu dân mọt nước 

qua tham quyền để tham nhũng, vì chúng tham tiền, gạt chuyện cứu nước, chỉ 

tính chuyện cứu đảng, như chỉ thấy tư lợi của chúng, mặc kệ tiền đồ tổ tiên trước 

hoạ xâm lược, mặc kệ đồng bào trước hoạ xâm lăng, mặc kệ đất nước trước hoạ 

xâm lấn của Tàu tặc. Giống sâu bọ này còn thấp hèn hơn loại tầm ăn dâu, bọn 

sâu dân mọt nước là loại suốt đời ăn bám, suốt kiếp ăn hại, thân phận của chúng 

là ký sinh trùng sống nhờ thể lực của dân tộc, chúng hút cạn sinh lực của giống 

nòi, nên chúng rất sợ dân chủ thật sự, nhân quyền chính thống. Mang kiếp sâu 

dân mọt nước, là mang số phận uống máu đồng loại và hút tủy đồng bào, nên 

các giá trị có cùng tổ tiên, có cùng một bào thai là mẹ Việt Nam không phải là 

giá trị tạo nên của cải cho chúng ; cũng vì vậy mà chúng cũng sẵn sàng hãm hại 

nhau, cùng lúc bòn rút, vơ vét, nạo rỗng… mọi tiềm lực, mọi tài nguyên, mọi 

nguyên khí quốc gia. 

Khi ĐCSVN là một ổ sâu, thì sự thối nát luân lý là chuyện thường nhật, chuyện 

rửa nát nhân cách là chuyện cơm bữa đối với chúng, vì thế chuyện dân chủ để 
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trong sạch hoá mọi định chế, mọi cơ chế là chuyện chúng không bao giờ muốn, 

vì nó giống như hình ảnh người dân trong sạch mang thuốc « khử trùng » vào 

nạo sạch cái ổ sâu ô uế của chúng. Làm sao chúng tôn trọng phạm trù công dân 

trong sáng, trong một cộng hoà trong sạch, với công pháp trong suốt, với công 

luật sẽ gội rửa tận từ gốc tới ngọn hệ tham (tham nhũng, tham ô, tham quyền, 

tham quan) của chúng ; sẽ nạo sạch từ trong ra ngoài hệ bất (bất tài, bất trung, 

bất tín, bất lực) của chúng, để truy hủy toàn bộ từ rễ tới mầm hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc trị, độc quyền) của chúng. Chính vì vậy thượng nguồn của mọi thực 

tiễn dân chủ luôn là quyết tâm đấu tranh chống ba hệ : tham, bất, độc này như 

ba loại sâu độc đang hãm diệt mọi sức sống của đồng bào. Việt tộc phải chấp 

nhận trả giá đúng trong cuộc đấu tranh này để chống hoạn bịnh sâu dân, mọt 

nước này, bằng nhân trí dân chủ được hỗ trợ bởi nhân đạo, nhân phẩm, nhân tri 

tới từ nhận thức về dân chủ. 

Khi ĐCSVN là một ổ sâu, khi bọn đầu sỏ lãnh đạo sẵn sàng cúi đầu trước Tàu 

tặc đã cướp đất, đảo, biển của ta; khi bọn đầu nậu lãnh tụ răm rắp khoanh tay 

trước Tàu hoạ đang moi móc tài nguyên đất nước ta, khi bọn đầu cơ lãnh chúa 

nhanh nhẩu quỳ gối trước Tàu nạn đang đầu độc dân tộc ta bằng thực phẩm độc, 

bằng ô nhiễm toàn diện môi sinh của ta thì: Việt tộc cần phải có quyết đoán của 

dân chủ, cần phải có quyết tâm của nhân quyền để loại hệ đầu hoạn (đầu sỏ, đầu 

nậu, đầu cơ) ra khỏi xã hội, ra khỏi đất nước đang bị chúng hút máu, hút tủy 

từng ngày, từng giờ. Sâu hay mọt, chúng đều là cá mè một lứa, chúng giết sự 

sống để hút máu sức sống (bằng miệng, bằng đầu của chúng), thì các phong trào 

dân chủ phải biết các phương pháp luận cần thiết để « đập đầu sâu », « diệt 

miệng mọt » để vô hiệu hoá chúng, để ngăn ngừa mọi hậu nạn cho dân tộc, cho 

giống nòi. 

*** 

Ai sợ dân chủ ? Tà quyền sợ dân chủ !  

Ai thù dân chủ ? Bạo quyền thù dân chủ !  

Ai muốn diệt dân chủ ? Độc quyền của độc đảng muốn diệt dân chủ !  

Nhưng từ tà quyền tới bạo quyền, làm sao diệt được dân chủ ? Chỉ vì năng lực 

của dân chủ là tự do không rào cấm, chỉ vì nội lực của dân chủ là công bằng 

không rào ngăn ; chỉ vì nhân trí dân chủ chính là nhân quyền luôn đi trên lưng, 

trên vai trên đầu mọi tà quyền, mọi bạo quyền ; chỉ vì nhân trí dân chủ là tổng 

lực của sự thật-chân lý-lẽ phải để định nghĩa và định vị nhân phẩm. 
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Nhân bản dân chủ 

 

Nhân bản là nền của nhân sinh, nơi mà mỗi lần nhân loại bị lạc hướng,  

nhân tình bị tha hoá, thì nhân phẩm cùng với nhân nghĩa ngồi lại trên nền này 

 để cùng nhau suy nghiệm về nhân tâm, để cùng nhau mà cứu nhân thế… 
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Nhân bản dân chủ mang sử tính của nó, biết quá khứ đau thương của nhân loại 

qua bạo quyền, tham nhũng, chiến tranh, ô nhiễm môi sinh…, biết quá khứ để 

không lập lại quá khứ, mà để gỡ đi nỗi khổ của nhân sinh, tháo ra niềm đau của 

nhân thế, để đưa nhân loại vào hướng nhân đạo, để vượt thoát và vượt thắng bạo 

quyền, tham nhũng, chiến tranh, ô nhiễm môi sinh… Nhân bản dân chủ được 

xem như quá trình đi tìm một phương pháp luận để nhân loại làm chủ nhân sinh, 

nhân tình, nhân thế mà trong đó còn quá nhiều nạn nhân của tà quyền, tham ô, 

giết chóc, bất công…. 

Nhân bản dân chủ là chính là khả năng tự sáng lập ra một thể chế mà con người 

quyết định được số kiếp của con người qua công bằng của đầu phiếu, chính công 

bằng này bảo vệ được tự do cho mỗi công dân và cho các phong trào xã hội. Từ 

đây, mỗi công dân không còn bị xem chỉ là cá nhân của một đạo giáo hoặc cá 

thể của một giai cấp, mà công dân được bảo vệ bởi công luật của pháp quyền, 

đứng biệt lập một cách công pháp nhất đối với đạo giáo và giai cấp. 

Tất cả các lực lượng cực đoan của các tôn giáo như các tổ chức hồi giáo quá 

khích hiện nay cho tới các đảng cộng sản chuyên chính như trường hợp của Việt 

Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, nếu họ muốn biến chất pháp quyền này, thì 

họ đều đáng ngờ, chóng chầy đều là lũ bất chính, vì chính chúng sẽ tạo ra bất 

công. 

Nhân bản pháp quyền 
Nhân bản pháp quyền có hai cột trụ : chỉnh lý dân chủ và chỉnh chu công lý, đây 

là nền móng để thực hiện nhân bản dân chủ, trong đó đường đi nước bước của 

một dân tộc, của một xã hội phải được pháp quyền bảo trợ, từ hiến pháp tới luật 

pháp. Qua hơn hai thế kỷ tồn tại, phát triển và biết vượt qua được các thăng trầm 

lịch sử, người ta nhận ra nhân bản pháp quyền đứng vững nhờ hai gốc rễ : 

* Sự thật xã hội : sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội là tâm điểm 

cho mọi đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ tự do và công bằng. 

* Lý tính của luật : được chuẩn lý, chỉnh lý, toàn lý là trung tâm của mọi lý luận 

để bảo vệ tự do và công bằng cho cá nhân, cho tập thể, cho cộng đồng, cho dân 

tộc, cho nhân loại. 

Khi đặt hai gốc rễ này để xây dựng dân chủ, thì chính các thể chế dân chủ phải 

dựa vào nhân bản pháp quyền để xử lý hai sinh hoạt rất khác nhau và nếu không 

có pháp quyền vững, chắc, mạnh hai sinh hoạt này sẽ thường xuyên kình chống 

và xung đột nhau : 

* Tính tất yếu của tự do cạnh tranh là kết quả tự nhiên của cá nhân đã thành 

công dân có quyền thành công trong xã hội, và dùng công sức của mình để cạnh 

tranh trong các sinh hoạt kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật… để biến 
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thành công trong lao động ra thành quả tài chính trực tiếp phục vụ cho điều kiện 

vật chất để mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. 

* Tính hành pháp của chính quyền, là bảo vệ không những mỗi công dân, mà cả 

dân tộc, cả đất nước của các công dân này qua chính sách của chính phủ, tức là 

qua quốc sách của một quốc gia trong đó có an sinh xã hội, có luôn quốc phòng, 

có luôn các quan hệ quốc tế… các chính sách này rộng hơn tư lợi của một cá 

nhân, cao hơn quyền lợi của một công dân. 

Khi Hegel phân tích về tính chuẩn lý-chỉnh lý-toàn lý của công lý làm ra công 

luật, thì sự phát triển của dân chủ từ hai thế kỷ qua cho phép ta đi thêm một 

bước nữa để phân tích sâu hơn quan hệ giữa : 

* Chính trị trong đó có chính trường, chính giới, chính khách tìm quyền lực qua 

đầu phiếu, có chính quyền để thực thi chương trình của mình khi ứng cử không 

những để bảo vệ quyền lợi của mọi công dân, mà phải đưa đất nước về hướng 

phát triển, xã hội về hướng văn minh để thăng hoa dân tộc của mình. 

* Xã hội trong một thể chế dân chủ, có lao động qua sáng tạo ra sản phẩm và ra 

các tiện nghi mới, luôn ở thế động : chuyển động và di động vì linh động trong 

mọi dây chuyền từ sản xuất tới tiêu thụ, có quá trình riêng của nó và thường đi 

trước, đi nhanh hơn các đạo luật hiện hành, tại đây chính sinh hoạt xã hội đóng 

vai trò linh động hóa luật, chuyển động hóa pháp quyền theo hướng ngày càng 

văn minh, ngày càng hiện đại. 

Nhưng nhân bản pháp quyền không được quên là quan hệ xã hội mới trong một 

đời sống xã hội mới luôn sinh ra các bất công mới, lúc thì công khai, lúc thì lẳng 

lặng để tổ chức lại các quan hệ xã hội, và phân loại mới sinh ra phân tầng mới 

ngay trong xã hội. Cụ thể là sự sai biệt quá lớn về sức thu nhập của các tầng lớp 

mới thành công, đã giầu nhanh và thực tế là rất giầu nhờ lợi nhuận mới rất cao, 

tạo ra sự chênh lệch quá nhiều giữa các tầng lớp xã hội, mà ta thấy kẻ giầu ngày 

càng giầu và kẻ nghèo ngày càng nghèo. Tại đây, con tính về các bậc thang xã 

hội sẽ trở nên phức tạp, với thực tế là sự tăng trưởng nhanh về số lượng của các 

tầng lớp được gọi là trung lưu trong các xã hội dân chủ, trong đó vai trò của 

khoa học kỹ thuật đã hỗ trợ phát triển tạo ra một tầng lớp trung lưu có mặt trong 

các đô thị. 

Giới trung lưu ngày càng đông, nên không còn là thiểu số, họ không đứng về 

phía chủ nếu họ bị chủ bóc lột họ, họ cũng không còn là người nghèo vì họ có 

sức tiêu thụ cao, sức mua bền, nhờ lợi tức vững của họ, nên họ đã trở thành 

giới trung gian trong một xã hội dân chủ mà họ càng ngày càng có chỗ 

đứng trung tâm qua các cuộc tuyển cử. Chính thực tế mới này của hệ liên 

đới trung (trung lưu, trung gian, trung tâm) làm thay đổi cách tổ chức các đảng 

phái, làm thay đổi nhiều chương trình ứng cử, mà quan hệ xã hội không còn là 

lưỡng nguyên (giàu nghèo), đã trở thành quan hệ đa nguyên ngay trong phân 

tầng, phân loại giữa các thành phần xã hội. 
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Như vậy, nguyên tắc tự do cạnh tranh có mặt không những trong chính trị và 

kinh tế mà có mặt ngay trong đời sống và sinh hoạt xã hội, tại đây tính chuẩn lý-

chỉnh lý-toàn lý của công lý phải nhận ra để tiếp đón : các tiến bộ xã hội với sự 

xuất hiện tầng lớp trung lưu ; các tiến bộ khoa học kỹ thuật trực tiếp hoặc gián 

tiếp nâng cao đời sống vật chất của người dân. Và, mỗi lần trong xã hội có tầng 

lớp trung lưu ngày càng đông và luôn tìm cách tăng sức thu nhập, sức tiêu thụ 

của họ thì đây chính là tiến bộ của dân chủ, không chối cãi được, không phủ 

nhận được, vì lượng người của tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều, thì số lượng 

người nghèo sẽ giảm đi. 

Hãy nhìn kỹ độc đảng để tham nhũng trong trường hợp của Việt Nam hiện nay 

với độc tài phản dân chủ của ĐCSVN, làm lụn bại đất nước, làm suy kiệt dân 

tộc, với dân chúng ngày càng nheo nhóc, với dân oan ngày càng nhiều, với dân 

đen ngày càng lam lũ. Nhân bản Việt Nam ngày nay tiêu điều với bao thảm nạn 

đang chờ đợi : ngoại xâm phương Bắc, xã hội suy đồi, đạo đức tàn phế trong vô 

cảm, giáo dục sa đọa trong học giả-thi giả-bằng giả… 

Tất cả trong một thể chế phản dân chủ, lấy giả dối để tuyên truyền, lấy man trá 

để bưng bít thông tin, lấy bạo lực để giữ bạo quyền, lấy thanh trừng nội bộ để 

thanh toán nhau, vì muốn độc quyền để trộm, cắp, cướp, giật tài nguyên đất 

nước, tiền của đồng bào. Nếu các đảng viên cấp thấp không có bổng lộc gì 

nhiều, thì các lãnh đạo quây quần từ Trương ương đảng tới Bộ chính trị của 

ĐCSVN thông qua chính quyền nhiều cấp đang ngự trị bằng tà quyền sắc máu 

như các nhóm mafia. Chúng đang truy diệt nhau trong hậu đài vì quyền bính 

hoàn toàn ngược dân chủ với luật du đảng của nó : thắng làm vua, thua làm 

giặc, từ lâu nay đã có trong nội cung của ĐCSVN : thắng làm chủ, thua làm 

thây. 

ĐCSVN không chỉ cai trị dân tộc qua các nhóm lợi ích (ngữ pháp nhóm lợi 

ích không còn đúng nữa với tình hình giết chóc thường xuyên trong nội bộ đảng) 

và hiện nay ĐCSVN là : một tập đoàn tội phạm ! Nó gây ra tội ác không những 

đối với đồng chí, đồng đội của nó, mà cho cả Việt tộc ngày ngày phải sống, phải 

hít thở không khí tội ác của công an trị, chúng tự cho quyền được hành hung, bỏ 

tù, tra tấn, giết hại dân lành. 

Độc đảng luôn trá hình để giấu kỹ nội chất độc (du) đảng của nó qua “nhất trí 

100%”, đây là cách bầu cử lưu manh, vì nó diệt cá tính của cá nhân, nó loại cá 

biệt của sự khác biệt luôn làm giầu cho đa nguyên qua đa trí, đa tài, đa năng, đa 

lực, vì nó bắt mọi kẻ có mặt phải khoanh tay-cúi đầu-quỳ gối để bầu cho 

một đầu lãnh, thâu tóm quyền lực để làm đầu sỏ trong độc đảng, để đầu 

cơ trong độc trị, để đầu nậu trong độc quyền. 

Thất bại thảm hại của ĐCSVN là không những đã phá sản trong mọi chính sách 

phát triển vì đất nước, mà chính bản thân nó cũng không có một đạo lý đặc thù 
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nào để tạo ra môi trường xã hội đẹp và tốt để dân tộc được sống yên và sống 

lành trong công bằng và tự do. Nguyên nhân sâu xa là bản chất của nó không 

có nhân bản vì nó bất nhân ! Mỗi lần có bầu bán là nó tự cho phép nó “nhất trí 

100%”. Trong tháng 10 năm 2018, nó bầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm 

chủ tịch nước ngay sau tang điếu chủ tịch nước Trần Đại Quang, mà các giả 

thuyết thuộc loại trung tâm có tính thuyết phục nhất là nạn nhân đã bị Nguyễn 

Phú Trọng mưu sát, để hắn dọn đường thâu tóm cả hai quyền lực : tổng bí thư và 

chủ tịch nước. 

Độc đảng để độc quyền làm đầu lãnh qua đầu sỏ chính trị, đầu cơ kinh tế, đầu 

nậu tài chính gây ra thảm kịch cho cả một dân tộc, trong thảm kịch có cả hài 

kịch với nội dung luân lý xã hội luôn bị thô bỉ hóa. Thí dụ về hai cái chết của hai 

đầu lãnh, một đương kiêm chủ tịch nước Trần Đại Quang và một nguyên tổng bí 

thư Đỗ Mười, mà ĐCSVN bắt dân chúng phải nhận như hai “quốc tang” trong 

cùng tháng 10 năm 2018. Nhưng sự thật xã hội là dân tình không hề “vô cùng 

thương tiếc” về hai cái chết của hai tên đồ tể này, mà lại con thấy “vui vui”, 

“mừng mừng” trước sự ra đi vĩnh viễn của chúng, nên dân ta cho ra đời câu vè 

mới của Việt tộc dưới tà quyền độc đảng : “Không mừng quốc khánh mà mừng 

quốc tang”. Sau sức sáng tạo sắc nhọn của câu vè mới này là nỗi niềm đau điếng 

của một dân tộc đang phải “cắn răng” chịu đựng ngục tù chuyên chính bất 

lương, một dân tộc không có dân chủ, bị đọa đày trong độc đảng bằng những thủ 

đoạn ngu dân hóa bất nhân nhất ! 

Không có nhân bản mà chỉ có bất nhân, cũng trong thời điểm hội đồng nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh, mà tất cả đại biểu cũng “nhất trí 100%”, trong phiên 

họp bất thường để xây nhà hát giao hưởng hơn ngàn năm trăm tỷ đồng ngay trên 

mảnh đất Thủ Thiêm, của hơn một ngàn sáu trăm căn hộ bị cướp bởi chính bọn 

tham quan này đã đầu cơ với bọn đầu nậu đất đai, biến họ thành dân oan từ hai 

mươi năm qua. 

Chuyện “nhất trí 100%” của bọn tham quan đóng cửa để nó tự bầu cho nó, chỉ 

vì tư lợi của nó, nên chúng bất nhân từ mọi bề, từ mọi phía, trong một thành phố 

đông nhất nước, hơn mười triệu dân, với thảm trạng đô thị hóa của ùn tắc giao 

thông thường xuyên đi đôi với ô nhiễm nặng nề, cùng các thảm trạng ngập lụt 

không lối thoát của mỗi cơn mưa lớn; với thảm họa y tế nơi mà bịnh viện là địa 

ngục của nhân phẩm với người bịnh bị đối xử thua súc vật; với bi nạn giáo dục 

thiếu trường lớp song hành cùng bi kịch của phụ huynh bị khốn cùng hóa trong 

một hệ thống giáo dục vắng nhân bản, chỉ biết moi tiền qua các ma thuật học phí 

bất chính nhất… 

Còn bao bất công nữa tới từ bọn bất nhân này, khi chúng điếm nhục hóa dân 

chủ theo kiểu“nhất trí 100%” của chúng ; chỉ vì chúng rất sợ dân chủ thật sự, vì 

trong dân chủ thật sự rất hiếm có chuyện “nhất trí 100%” trước một phương án 

bất nhân, mà thực chất là một âm mưu để tham nhũng, đã xem thường nhân bản 
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của những người thất thế trong chế độ độc tài đảng trị này, với một đời sống xã 

hội ngày càng nhem nhuốc, vì bị tham quan ô uế tới cùng cực. 

Vắng nhân bản dân chủ thì cái bất nhân lộ diện chân tướng của nó : một chân 

tướng đớn hèn tới đốn mạt khi độc đảng dùng độc trị ra lịnh cho Quốc hội phải 

thông qua luật an ninh mạng, và bọn đại biểu quốc hội lại “cúi đầu-bấm nút-

thông qua” mà chúng không có can đảm để “giơ tay nhất trí 100%”. 

Bọn đại biểu này không bao giờ là dân biểu chân chính trong một lập pháp chân 

thật của một nhân bản dân chủ liêm chính. Khi thì chúng “giơ tay nhất trí 

100%”, khi thì chúng “cúi đầu-bấm nút thông qua”, chúng làm đại biểu 

qua mua quyền-bán chức để tái sản xuất bất công xã hội, để trục lợi cho riêng 

chúng qua mua chức-bán quyền, luôn dựa vào độc đảng để vơ vét. 

Chúng chính là bọn sâu dân-mọt nước, nên chúng ngày đêm mất ăn, mất 

ngủ trước nhân bản dân chủ thật sự, đủ xung lực để lột mặt nạ của chúng, vì 

chúng sẽ là bọn buôn dân-bán nước trước họa Tàu tặc đang đe dọa sinh tồn của 

Việt tộc. 

Không gian trung tính 
Không gian quyền lực của nhân bản dân chủ là một không gian trung tính, nếu 

cái gian của độc tài và cái đểu của tham nhũng “đột nhập” vào đây, nó sẽ bị lột 

mặt nạ không những bởi tư pháp, mà bị lột trần bởi các phong trào xã hội biết 

bảo vệ dân chủ để diệt cho bằng được độc tài, bảo vệ dân chủ để đốn tận gốc 

tham nhũng. 

Trong không gian trung tính này chính là kết quả chọn lựa của một quần chúng 

đi bầu chính bằng nhận thức của mình, nên họ là một cộng đồng hợp nhất, 

với sung lực tổng hợp dùng tự do bầu cử để bảo vệ công bằng trong xã hội cho 

dân tộc qua quyền lợi của đa số. Chính phương trình của không gian trung 

tính trong đó có cộng đồng hợp nhất, với sung lực tổng hợp qua quyền lợi của 

đa số thể hiện rõ ý chí của một dân tộc, lấy dân chủ làm nhân bản cho mình để 

tạo ra các phương án cho tương lai. 

Không gian trung tính này rõ ràng trong chân chính, trong đó đa số có thể thành 

thiểu số, nếu đa số đó có một chính quyền bất tài và bất lực trước các đòi hỏi cụ 

thể của tự do, công bằng, bác ái. Và thiểu số có thể trở thành đa số khi nó đủ tài 

và đủ trí không những để bảo vệ cho tự do, công bằng, bác ái mà còn biết phát 

triển đất nước, phát huy văn minh vì dân tộc. Tại đây, dân chủ biết công 

nhận nguyên tắc thay thế quyền hạn của đại diện (principe du renversement de 

légitimité) để có chính quyền mới đủ tâm và đủ tầm hơn. 

Khi phân tích sâu vào nguyên tắc thay thế quyền hạn của đại diện này, ta sẽ thấy 

lộ ra quan hệ mật thiết giữa quyền lực và xã hội, qua quan hệ giữa chính quyền 

và dân tộc, tại đây một quyền lực được dựng lên bởi dân chủ phải lắng nghe và 
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thông hiểu sự vận hành của xã hội mà nó đang quản lý. Xã hội này không còn là 

xã hội của “thưa, bẩm, dạ, vâng” trước bạo quyền, chỉ biết “cúi đầu tuân 

lịnh” trước tà quyền ; và xã hội này cũng không phải là một xã hội của một cộng 

đồng hủ lậu với “chiếu trên, chiếu dưới” trong phản xạ của “sống lâu lên lão 

làng”. Mà nó là “xã hội của công dân” trong đó quyền lợi của cá nhân phải 

được tôn trọng và bảo vệ như quyền lợi của đảng phái, của hội đoàn, của phong 

trào, của cộng đồng… theo một nguyên tắc phổ quát công bằng (principe 

universaliste et égalitaire) cho mọi thực thể, dù là cá thể hay tập thể. 

Không gian trung tính, không phải là một không gian “vô thưởng, vô phạt”, nó 

trung tính nhưng rất trung tâm, nó trung tính chỉ vì nó không để các tín ngưỡng 

về thượng đế, về thần linh mê hoặc nó ; không cho mê tín, dị đoan đến để nhiễm 

ô nhân tính, một nhân tính lấy tự do và công bằng để thay thế độc tài và thần 

giáo. Không gian trung tính này mang đầy cá tính của nhân tính, biết bảo vệ 

nhân bản dân chủ bằng nhân tri dân chủ : 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, ngược với độc đảng 

dùng độc tài để độc trị, vì dân chủ loại độc chủ, mọi độc quyền muốn độc trị sẽ 

bị loại ngay trong không gian mà dân làm chủ này. 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, phải bảo đảm được sự 

hội nhập của các cá nhân, tập thể, cộng đồng trong một đời sống xã hội lấy công 

bằng được công lý bảo đảm ; có những sinh hoạt xã hội lấy tự do để có tự lập 

trong các phong trào xã hội ; có quan hệ xã hội lấy công bằng và tự do để chế 

tác ra bác ái mà che chở cho nhau. 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, biết lịch sử của đất 

nước, hiểu sử tính của dân tộc, và dùng dân chủ để đưa đất nước vào quỷ đạo 

của phát triển, đưa dân tộc tới các chân trời của văn minh, vì biết tận dụng các 

tiến bộ của khoa học, kỹ thuật… 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, phát triển nhân trí để 

bảo vệ ngày càng sâu nhân phẩm của các thành viên trong cộng đồng dân tộc, 

trong đó nhân quyền là phẩm của nhân vị, luôn được tôn vinh qua không những 

qua nhân tính mà qua cả nhân lývà nhân tri. 

Bản chất của chính quyền này được dân chủ cho phép đại diện dân tộc để đi tới 

tương lai qua các chương trình ứng cử chỉnh lý trong lý luận và toàn lý trong sử 

dụng các phương tiện để thành công trong các cứu cánh vì công bằng trong tiến 

bộ, vì tự do trong phát triển. Một chính quyền được dân bầu luôn có khả năng 

thống hợp (faculté synthétique) để giải quyết các mâu thuẫn, các xung đột giữa 

các quyền lợi khác nhau. Chính quyền được dân bầu này dựa vào không gian 

trung tính, không mê tín, không chuyên chính, mà luôn trung thành với nguyên 

tắc lấy dân chủ để bảo vệ nhân quyền. Walt Whitman đã thấy được khả năng 
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thống hợp của không gian trung tính này, nó đã thống hợp được hai nhân tố rất 

khác biệt nhau để làm nên thể chế dân chủ : 

– Mỗi cá nhân bình thường nhưng là một cá thể rất cá biệt (la personne simple 

séparée, le Soi-même). 

– Chính cá thể rất cá biệt này thể hiện mong muốn dân chủ của mình ngay 

trong quần chúng, nơi mà chữ dân chủ được hiểu là tập-hợp-qua-quần-

chúng (en-masse) 

Chính dân chủ đã chế tác ra, đã sáng lập nên một kỷ nguyên mà ngay trên 

thượng nguồn nơi mà mỗi cá nhân sống có ý nguyện được biến thành ý lực là 

muốn sống chung với nhau, mà không để thượng đế hoặc thần linh chỉ đường, 

không cho mê tín và dị đoan dẫn lối, và nhất là không cho độc đảng khống chế, 

để nó biến độc tài của nó thành độc tôn, rồi nó tự cho nó quyền độc trị. Vì dân 

chủ khẳng định đảng phái chỉ là một tập thể, chỉ có quyền như mọi tập thể khác 

dưới sự chỉ đạo của sân chơi-trò chơi-luật chơi của đa nguyên, là thắng thì 

không được làm vua mà chỉ làm đúng nhiệm kỳ ; mà thua cũng không được làm 

giặc vì tư pháp có mặt để xử giặc theo công pháp của công lý. 

Khi nghiên cứu kỹ các xã hội dân chủ văn minh từ tổ chức thể chế tới sinh hoạt 

xã hội, từ quan hệ xã hội tới chỗ đứng của nhân quyền qua dân chủ làm 

nên nhân vị, ta sẽ thấy thảm kịch của Việt tộc hiện nay, và thảm kịch này trở 

thành hài kịch khi các lãnh đạo độc tài của ĐCSVN trả lời trước báo chí, trước 

các chính phủ của các quốc gia văn minh nhờ dân chủ trên chính trường quốc tế, 

như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói trước cuộc họp báo tại quốc gia Áo, 

tháng 10 năm 2018 này là: “Việt nam không có độc tài… Việt nam là một đất 

nước dân chủ” . Đây là một loại xảo ngữ đã nhập hồn vào điêu ngôn của loại 

lãnh đạo này với thói quen man trá đã biến thành phản xạ điêu ngoa, chỉ có quái 

thai độc đảng mới sinh ra loại tuyên bố độc dại này trước quốc tế. 

Hôm đó, các chuyên gia cùng các ký giả họ chỉ biết ôm bụng cười thầm, và vì 

lịch sự nên họ không bật cười thành tiếng, cũng chỉ để giữ lịch thiệp tối thiểu 

với miệng mồm kẻ độc dại đã hóa thành độc hại, một cách lộ liễu trong ngây 

ngô. Chuyên gia và ký giả cũng muốn giữ thể diện cho quốc gia Áo, nên họ 

không “quật lại để lột mặt nạ” tên thủ tướng vô nhân cách này. Và nếu họ 

muốn, họ chỉ bằng phân tích qua thống kê ; và hiện nay các chuyên gia đã định 

lượng hóa được các hành vi của một chính quyền có tôn trọng dân chủ hay 

không qua các số liệu chính trị, văn hóa, truyền thông, xã hội… để kết luận là 

một xã hội có dân chủ hay không ? Nơi mà dân chủ khi hội tụ cùng nhân quyền 

đã trở thành một chỉ báo trung tâm để mổ xẻ thực chất của một chế độ. Chỉ cần 

hôm đó, họ đưa ra vài dữ kiện định lượng làm nên độc chất độc tài của 

ĐCSVN ngay trên quê hương Việt Nam nơi mà các đứa con tin yêu của Việt tộc 

đấu tranh vì dân chủ để đòi hỏi nhân quyền thường xuyên bị khủng bố, bắt bớ, 
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tra tấn, tù đày… với các án tù rất cao so với các tội hình sự khác. Nơi mà ông 

thủ tướng “đầu khờ, miệng lanh” này tuyên bố qua xảo ngôn, điêu ngữ là “Việt 

nam không có độc tài… Việt nam là một đất nước dân chủ”, thì cùng tuần lễ đó 

chính phủ dân chủ Mỹ đã can thiệp cho nữ tù nhân lương tâm đấu tranh vì dân 

chủ và nhân quyền Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đi tỵ nạn cùng gia 

đình qua Mỹ. 

Chính cái độc dại để độc quyền trong độc hại vô cùng phản dân chủ đã làm nên 

tai họa không sao lường hết cho nòi giống Việt tộc, nơi mà con dân chưa bao giờ 

được làm công dân, được làm chủ thể dân chủ để quyết định số phận của mình. 

Nơi mà họ cứ phải tìm đường sống bằng cách : bỏ quê hương ! Để định cư tại 

các quốc gia thật sự dân chủ để sống, để lao động, để bảo vệ tương lai con cái 

của họ. Đây cũng chính là nền cho sử học sẽ trợ giúp cho tư pháp vì công lý của 

công pháp nếu sau này : có một tòa án lương tâm Việt để xử ĐCSVN ! 

Không gian trung tính, không hề mờ nhạt vô minh, tan loãng trong vô tri, mà 

ngược lại nó rất trung tâm trong phân xử nghiêm minh trước công pháp trên 

phạm trù của nhân quyền bằng dân chủ qua pháp quyền biết tôn trọng công bằng 

và tự do. Người ta có thể nhớ lại bài tham luận của Lamartine, ngày 25 tháng 2 

năm 1848, để hiểu thêm về chân trời rất liêm sỉ vì rất liêm chính của dân 

chủ: “Chúng ta đã thành lập ra một cộng hòa của bình đẳng, nơi đây chỉ có một 

dân tộc, được ra đời từ tính nguyên tắc phổ quát cho mọi công dân, nơi mà luật 

pháp và công quyền đã hội tụ để bảo vệ bằng luật và bằng quyền cho mỗi cá 

nhân”. Qua tuyên bố này, người ta sẽ nhận ra một nội lực của nhân bản dân chủ: 

mỗi cá nhân có đầy quyền làm người trong nhân quyền và có đủ quyền để bảo 

vệ tự do cho cá nhân mình, cùng lúc có gắn bó chặt chẽ với các cá nhân khác có 

cùng vai trò và chức năng công dân với mình. 

Nền móng dân chủ không chỉ là cá nhân trong công dân, mà các tư tưởng gia 

của thế kỷ XVIII còn nhận ra gốc rễ của dân chủ là phục vụ chủ quyền của dân 

tộc (souveraineté du peuple), chủ quyền này vừa là tiềm năng, vừa là hiệu quả 

của dân chủ, vì chủ quyền của dân tộc không chỉ là chính trị qua chính quyền, 

qua chính phủ, qua định chế và cơ chế, mà nó bao trùm lên đời sống xã hội, sinh 

hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội. Trong không gian trung tính của dân chủ, 

mọi ý đồ của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) không thể 

có chỗ đứng trong hành pháp, không thể có ghế ngồi trong lập pháp. Và sẽ 

không bao giờ có chuyện cũng trong tháng 10 năm 2018 này là ông tổng bí thư 

ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng, sau cái quy luật “đột tử” của ĐCSVN đối với ông 

chủ tịch nước Trần Đại Quang, để ông tổng bí thư này được kiêm luôn chức chủ 

tịch nước. Độc hại của độc đảng là nó luôn sinh ra các quái thai, từ nhân cách 

tới thể chế, bằng độc quyền vì tham quyền, không nhiệm kỳ vì không có dân 

bầu, một quái thai phản dân chủ luôn sinh ra hằng trăm quái thai ngày càng phản 

dân chủ hơn. Và, bi-hài-kịch chính là kẻ quái thai nhất là ông tổng bí thư 
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ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố qua xảo ngữ-điêu ngôn của ông 

là: “Việt Nam có dân chủ không đâu bằng !”. 

Không gian trung tính, vì không có thượng đế, không có thần linh, nhất là một 

không gian không để độc tài qua độc đảng xuất đầu lộ diện rồi làm mưa làm gió, 

vì không gian này biết tự trong sạch hóa, nó loại tham nhũng, nó xóa bất tài, vì 

nó biết độc đảng đẻ ra tham nhũng, và bất tài sinh ra bất lực trước các thử thách 

của phát triển, của tiến bộ, của văn minh. Chính cái độc tài của ĐCSVN song 

hành cùng cái bất tài của lãnh đạo, của cán bộ cũng vừa là đảng viên đã giải 

thích cái nghèo nàn, lạc hậu của một dân tộc, mà trong lịch sử trước đó không hề 

thua kém các dân tộc láng giềng, mà giờ đây phải đi làm lao nô, làmnô tì cho 

các nước lân cận trong tủi nhục. Chính ĐCSVN bất tài và bất chính trong quản 

lý, nên nó bất tín với dân tộc, nên nó bất trung với tổ tiên, độc đảng phản dân 

chủ đã đưa Việt tộc tới một cuộc sống không nhân bản trong thể chế, 

không nhân văn trong văn hóa, ngày ngày xói mòn nhân phẩm Việt trong cái vô 

cảm ngay trong các quan hệ xã hội, vô tri ngay trong các sinh hoạt xã hội, vô 

giác ngay trong đời sống xã hội. Độc tài mà bất tài thì chắc chắn sẽ thất trách 

với tiền đồ của Việt tộc, trước Tàu tặc-Tàu nạn-Tầu họa-Tàu hoạn như hiện 

nay. 

Bọn độc tài mà bất tài không bao giờ dám tổ chức hội thảo về dân chủ, không 

bao giờ dám tổ chức hội luận về nhân quyền, cho nên đừng trong chờ chúng tổ 

chức hội nghị về tự do đầu phiếu, tự do ứng cử, tự do trong tự quyết về số phận 

của công dân, của dân tộc, của đất nước. Tại đây, chuyện lẩn tránh và trốn né 

thảo luận để lý luận, lập luận để giải luận, tranh luận để trao luận là chuyện dể 

hiểu vì chúng luôn giấu diếm cái thô bỉ của độc tài, cái trơ trẻn của bất tài. Qua 

các cuộc nghiên cứu, điều tra, điền dả vào sâu các thể chế độc tài mà bất tài, các 

chuyên gia đã nhận ra là rất ít, rất hiếm các lãnh đạo của các quốc gia độc tài 

mà bất tài hiểu rành mạch về sinh hoạt xã hội, và đừng mong chờ chúng hiểu 

đầy đủ về sự thông minh của xã hội dân sự. Chính xã hội dân sự là nơi tập trung 

các ý định, ý muốnlàm nên ý nguyện tạo nên ý lực trong đời sống xã hội, sinh 

hoạt xã hội, quan hệ xã hội. Vì chỉ có xã hội dân sự là đủ nhân bản dân chủ để 

làm rõ : 

– Quốc gia là sở hữu của toàn dân, qua định chế dân chủ có ứng cử được hợp 

thức hóa bởi bầu cử. 

– Chính quyền cũng là sở hữu của toàn dân, qua chính phủ được dân bầu, và dân 

kiểm tra qua pháp quyền. 

– Chủ thể dân chủ định vị cho mọi công dân, vừa là chủ thể chính trị trong đầu 

phiếu, vừa là chủ thể của lịch sử qua các giai đoạn đoản kỳ, trung kỳ và trường 

kỳ của một dân tộc, lấy dân chủ làm nhân vị. 
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– Chính thể dân chủ tập hợp một dân tộc trong quy luật của một giai đoạn lịch 

sử dài, nơi mà công bằng, tự do, bác ái được hội tụ để hợp lực, lên đường để đưa 

một dân tộc tới bến bờ của bình đẳng trong tiến bộ, có nhân quyền trong văn 

minh của nhân bản. 

Nhân bản dân chủ là hùng lực của lịch sử không những đã đưa thượng đế, thần 

linh, lẩn mê tín, dị đoan ra khỏi không gian của nhân quyền, mà nó loại cho 

bằng được cái độc tài màbất tài, cái tham quan để tham nhũng, chỉ vì tự do mà 

dân chủ đi tìm là tự do để tự quyếtsố phần của mình trong nhân thế, số phận của 

mình trong nhân sinh. Tự do để tự quyếtlàm nên cái tự tin trong tự chủ là nhân 

lý sẻ thắng bạo quyền, nhân đạo sẽ thắng tà quyền. Trong đó quốc gia vừa có đất 

nước, vừa có dân tộc, vừa có lịch sử, vừa có xã hội, vừa có công dân, vừa có 

phong trào, làm nên xã hội dân sự, được bảo vệ bởi không gian trung tính, bảo 

vệ được tính nhất thể của dân chủ trong tính hợp thể vì nhân quyền. 

Ý nghĩa của công dụng 
Những chuyện có ý nghĩa cho nhân bản đều mang theo một giá trị, có khi là đạo 

đức có trong đạo lý và luân lý, có khi là tâm linh có trong tôn giáo và tín 

ngưỡng… Một chuyện được xem là có công dụng, tức là nó hữu dụng cho con 

người, cho xã hội, vì nó hữu ích cho định chế, cho cơ chế của xã hội mà nó phục 

vụ, qua các phương pháp tổ chức có hiệu năngtrong hành chính cũng như trong 

sản suất… Hiệu quả của các cơ chế dân chủ là đây ! Dân chủ chỉ có ý nghĩa khi 

các giá trị mà nó đề nghị thật sự có hiệu quả từ kinh tế tới chính trị, từ văn hóa 

tới giáo dục, từ đối nội tới đối ngoại… Và, tất cả phải tới từ tự do làm nên tự 

chủtrong mọi sinh hoạt, mọi quan hệ, mọi đời sống xã hội. 

Dân chủ tạo ra quan hệ linh động giữa quyền lực và xã hội, dùng tự do mà định 

nghĩa xã hội là xã hội tập hợp giữa các cá nhân, mà không phải bị tập hợp bởi 

một bạo quyền độc tài, hoặc được tập hợp bởi một thần linh qua thần giáo. 

Muốn có xã hội tập hợp giữa các cá nhân này thì phải có một nguyên tắc phổ 

quát, đó là nguyên tắc bình đẳng, làm nền cho mọi diển luận về công bằng trong 

xã hội, giữa các cá nhân. Từ đây cặp đôi song hành bình đẳng-công bằng là 

khuôn mặt xã hội đầu tiên của nhân bản dân chủ, mà sâu xa hơn nó chính là sức 

mạnh biểu tượng, đi trên lưng, trên vai, trên đầu mọi biểu tượng bất chính tới từ 

độc tài, độc, trị, độc quyền, độc quyền, độc đảng… 

Whig khi nghiên cứu về kinh nghiệm tự do cạnh tranh có mặt trong mọi thể chế 

dân chủ đã thấy khuôn mặt và sức mạnh biểu tượng của cặp bài trùng bình đẳng-

công bằng này, đây cũng là nội chất làm nên nội lực của dân chủ khi nó biết 

lấy đối thoại để giải quyết đối kháng giữa các đảng phái, lấy đối luận để xử 

lý đối trọng, tại đây nhân bản không bao giờ xã rời nhân lý, nhân tri, nhân trí. 

Từ đó, con người có thể xây dựng các thể chế dân chủ với các hình thức khác 

nhau, tại Anh quốc thì dân chủ vẫn đủ sung lực để giữ khuôn mặt quân chủ biểu 

tượng qua hoàng gia ; tại Pháp quốc nó mang khuôn mặt của bản tuyên ngôn 
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quốc tế nhân quyền ; tại Đức nó linh động theo tổ chức Liên Bang; tại Mỹ nó 

linh hoạt với tổ chức các tiểu bang song hành cùng vai trò chủ đạo của tổng 

thống… 

Câu chuyện ý nghĩa và hữu dụng của dân chủ là tính trùng hợp về bình đẳng 

(similitude égalitaire) mang ý nghĩa sâu đậm của nguyên tắc dân chủ trong một 

cộng hòa : tự do-công bằng-bác ái, nó mang sức mạnh liên kết của tam quyền 

phân với bộ ba lập hành pháp-lập pháp-tư pháp, có mặt không những qua đầu 

phiếu, mà có mặt ngay trong xã hội, qua các phong trào. Nó có bản lĩnh của một 

thể chế luôn bảo vệ cá nhân, mà không bị lạm quyền bởi cá nhân chủ nghĩa có 

thể dẫn đến chủ nghĩa cá nhân trung tâm, đưa đến ích kỷ chủ nghĩa qua các sinh 

hoạt xã hội. Cụ thể là nó trao tự do cá nhân, nhưng cùng lúc nó tháo gỡ cái tham 

quyền cố vị của cá nhân, có thể vị kỷ khi có quyền lực. 

Ý nghĩa và hữu dụng của nhân bản dân chủ là nó không hứa hẹn một thiên 

đường, nó cũng chẳng thề thốt trước một mô hình độc nhất về hạnh phúc cho 

nhân sinh. Nó làm chuyện cụ thể hơn : nó vừa bảo vệ nhân sinh, nó vừa dùng 

tính hữu dụng của nhân trí để mở ra các đường đi nước bước cho nhân loại qua 

nhân cách mà nó nhận định và thực hành hiện đại hóa qua khoa học và kỹ thuật, 

qua kinh tế và thương mại, dĩ nhiên là qua giáo dục và văn hóa… mà không 

quên luôn hiện đại hóa chính guồng máy tam quyền phân lập của dân chủ. Khi 

không còn thần linh và độc tài trấn áp nhân sinh, thì nhân bản dân chủ chỉ muốn 

tạo ra một cơ chế con người (établissement humain), không thần quyền và 

không bạo chúa, mà chỉ có con người cùng con người tìm cách cải thiện không 

những nhân loại, nhân tình, nhân thế phải khá hơn, tốt hơn, mà nhân lý, nhân 

tri, nhân trí phải làm hay hơn, đẹp hơn cho nhân phẩm, nhân văn, nhân bản. 

Ý nghĩa và hữu dụng trong một thể chế dân chủ phải có sức mạnh của sự thống 

nhất các khác biệt (unification des diffférences) không những về bản sắc, về văn 

hóa, mà còn là tôn trọng sự khác biệt về ý kiến, sáng kiến được tồn tại trong xã 

hội đa diện trong một tổng diện, nơi có đa tài để bảo vệ đa nguyên vì biết tôn 

trọng biệt tài. Thảm họa của Việt tộc cũng là đây, nơi mà hệ đa (đa nguyên, đa 

tài, đa trí, đa hiệu, đa dụng…) luôn bị bóp chết ngay trong trứng nước bởi 

hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn). Bi đát hơn, mọi thảm bại 

của ĐCSVN luôn đùn đẩy bao thảm họa cho Việt tộc, trong đó có sự thất bại của 

nó trong hệ bất : bất tài trong quản lý xã hội, bất lực trong phát triển đất 

nước, bất tín với lương tri dân tộc, bất trung với tiền đồ tổ tiên, gieo lên số phận 

Việt bao oan nghiệt. Nghiệt ngã là bất luôn có gốc rễ với hệ thất, trong đó thất 

giáo trong đạo đức và trong giáo dục chắc chắn sẽ tạo ra thất trách với ông bà, 

với lịch sử yêu-nước-để-giữ-nước có trong nhân bản của Việt tộc. 

Khi phân tích về sức mạnh của sự thống nhất các khác biệt có trong các thể chế 

dân chủ, ta không nên hiểu đây sự tổng hợp tới từ một sự pha trộn, mà phải nhận 

diện nó qua khả năng tự chủ của mỗi nhân tố, trong đó nhân tố này có thể thay 
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thế nhân tố kia mà không có chuyện hủy diệt, tàn phá, loại bỏ nhau. Thay thế 

nhau giữa các nhân tố đối trọng nhau (conjonction transistoire des 

contraires) mà không loại nhau, vì biết tôn trọng ba tiêu chí : sân chơi đa 

nguyên của dân chủ, trong trò chơi thay lực đổi quyền, với luật chơi thay thời 

thế nhiệm, thể hiện qua nhiệm kỳ có dân kiểm soát, và quyết định qua bầu cử, 

đây là nhân bản được cụ thể hóa qua dân bầu, vì dân biết kiểm định. Nếu sân 

chơi-trò chơi-luật chơi đã rõ ràng và minh bạch thì không cần tuyên truyền, và 

tuyên giáo sẽ không có chỗ đứng, ghế ngồi trong các thể chế thật sự dân chủ. Vì 

khi tuyên truyền được kích hoạt bởi tuyên giáo, thì chuyện điêu, ngoa, xảo, 

trá sẽ tới thay ngôi, chiếm chỗ sự thật, chân lý, lẽ phải. 

Thí dụ cụ thể có thể thấy hàng ngày trong bộ máy điêu ngôn và xảo ngữ của 

tuyên huấn, tuyên giáo, nơi mà thói quen đã thành phản xạ của bộ máy truyền 

thông của ĐCSVN, lấy ngu dân để đẩy đưa quần chúng với tin tức ngoa, với 

truyền thông láo. Họ làm ta luôn ngượng thẹn và “xấu hổ dùm” họ, khi họ tự 

chế để tự kiêu, tự sướng để tự khen những cái không thật vì nó không hề có 

trong cuộc sống. Thí dụ khi các bộ máy tuyên truyền, tuyên huấn, tuyên giáo 

đã “vẽ vời” tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là : sĩ phu Bắc Hà, trí thức Hà 

Thành, lý thuyết gia về xây dựng đảng… Chúng ta vừa “xấu hổ dùm” họ, mà 

cũng vừa“mắc cười” giữa chúng ta với nhau. Chỉ cần đặt những câu hỏi (căn 

bản để có nhân bản, chỉnh lý để toàn lý) trong giới trí thức và khoa học : các sĩ 

phu Bắc Hà thật sự hiện đang còn sống : ai công nhận ông này là sĩ phu Bắc Hà 

và trên tiểu chuẩn nào ? Các trí thức Hà Thành thật sự hiện đang có mặt tại Hà 

Thành thì ai công nhận ông này là trí thức Hà Thành và trên phạm trị nào ? 

Còn chuyện ông là lý thuyết gia về xây dựng đảng, thì làm mọi người “buồn 

cười tới nghẹn”, vì nếu xem các công trình học thuật quốc tế về xây dựng đảng 

trong lịch sử của các chính giới của các quốc gia văn minh, thì các kẻ nịnh bợ 

ông này nên giấu thật kỹ công trình của ông này đi ! Vì nó sẽ làm các tư tưởng 

gia, các lý thuyết gia, các chuyên gia quốc tế “cười cho đến gục !”. Vì “công 

trình về xây dựng đảng” của Nguyễn Phú Trọng : không có lý thuyết luận, 

không có phương pháp luận, không có khoa học luận, nên nó không thể nào 

được xem là một công trình, mà nó chỉ có khẩu lịnh đã bị xơ cứng hóa qua tuyên 

truyền, chỉ vì nó không phải là một công trình lấy lý luận để xây lập luận, lấy 

giải luận để dựng diễn luận. 

Nẻo đường dân chủ : dân tộc-khoa học-tiến bộ 
Qua sự linh hoạt thay thế nhau giữa các nhân tố đối trọng nhau trong đó sự 

khác biệt được bảo vệ từ tự do tới tự chủ, từ cá thể tới cá tính trong sinh hoạt xã 

hội biết tôn trọng công bằng và bác ái, nẻo đường tới dân chủ trong đó dân biết 

và hiểu quá trình làm chủ của mình, qua ba hành động cụ thể làm nên đường đi 
nước bước cho dân chủ : 
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* Dụng tự do trong bầu cử để chọn tương lai, trước chân trời của tiến bộ và văn 

minh, nhưng vẫn giữ được tổng thể đa nguyên trong một thể chế hợp nhất biết 
tôn trọng tự do, công bằng, bác ái. 

* Dụng tự chủ để tiến tới các công trình của tương lai, nhưng luôn biết bảo vệ sự 

khác biệt, chính sự khác biệt qua đa tài và đa trí là sự thông minh hỗ tương, có 
khác nhau nhưng biết dựa nhau mà bảo vệ xã hội, dân tộc, đất nước. 

* Dụng tự quyết qua hành động biết bầu cho một chính phủ đủ năng lực để vận 

động xã hội, dân tộc, quần chúng trong một chương trình chỉnh lý với các chính 

sách không những vì phát triển, vì tiến bộ, vì văn minh, mà nhất là vì dân luôn 

là chủ. 

Ba hành động này cũng là ba nội lực của dân chủ sẽ làm nên tiến bộ trong nhân 

sinh, cho nhân loại vừa qua dân chủ, vừa qua khoa học, đẩy xã hội thăng hoa về 

hiểu biết vì tự do cho cá nhân, cho đoàn thể, cho cộng đồng, cho nhân trí. Chính 
định nghĩa : tự do trong tiến bộ là sức mạnh lớn nhất của nhân bản dân chủ ! 

Khi phân tích về các đường đi nẻo về của dân chủ, Mazzini giải luận rõ về kinh 

nghiệm của tập thể, qua phong trào, qua công đoàn, qua đảng phái, qua xã hội 

dân sự… trong sinh hoạt dân chủ, phải thấy được : tự do của tập thể luôn mở ra 

một chân trời, nơi đó sẽ hội tụ các nguyên tắc phổ quát giữa các công dân, có 

quan hệ với nhau qua công bằng vì có quan niệm chung về bình đẳng, để giữ gìn 

tự do của mình, vừa qua cá thể và vừa qua tập thể. Từ đây, chúng ta nên thấy uy 

lực của của một xã hội, một dân tộc muốn nhân bản của mình trở thành nhân 

vị trong dân chủ bằng tự chủ, bằng chính trị của vắng thần (trống thần linh, 

trống thượng đế). Cũng tại đây, nên phân biệt vắng thần với vô thần, nếu vô thần 

là loại bỏ đời sống tinh thần của tín ngưỡng, thì dân chủ không hề mang ý đồ 
xoá diệt đời sống tinh thần của tín ngưỡng. 

Câu chuyện trở nên linh hoạt khi ta nghiên cứu về vai trò của công giáo với các 

giáo dân là nạn nhân trực tiếp của ô nhiễm môi trường, của hủy diệt môi sinh do 

Formosa gây ra trên các tỉnh miền Trung, biến các nơi này không những 

thành biển chết làm bao triệu đồng bào miền Trung khốn đốn, mà nó còn biến 

các nơi này thành biển độc qua nhiều thế hệ, cho tương lai với bao dịch bịnh 

trầm trọng. Cũng tại đây, các lãnh đạo công giáo đã đóng đầy đủ vai trò của các 

chủ thể dân chủ đấu tranh không những cho môi trường, mà còn vì nhân quyền 

với đòi hỏi dân chủ tức khắc (bây giờ và ở đây) cho Việt tộc. Họ trực diện chống 
bạo quyền của ĐCSVN ! 

Trong lịch sử hiện đại đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ, vì công bằng để 

chống tham nhũng, vì nhân sinh chống ô nhiễm môi trường, những kẻ viết sử 
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với lương tri (tri thức của lương tâm) phải phân tích mạch lạc giai đoạn này, 

không nao núng trước bạo quyền, không tháo lui trước tà quyền phản dân tộc vì 

phản dân chủ, các sử gia phải giải thích rõ ràng và rành mạch về vai trò chủ thể 

dân chủ các lãnh đạo của các dòng thánh của công giáo hiện nay. 

Vì cùng thời điểm này, thì đại đa số sư sải cùng các thương tọa của Phật giáo 

đang sa đà vào thương mại hóa chùa chiền, mượn cửa Phật để buôn thần bán 

thánh, với các chiêu bài mê tín, dị đoan không quan hệ gì với Phật pháp. Họ lại 

còn bị bọn sư công an, sư tuyên giáo “nắm tóc, xỏ mũi” trong các trò cầu siêu 

được dàn dựng thành quốc tang cho bọn đồ tể tay vấy đầy máu đồng bào : Trần 
Đại Quang, Đỗ Mười… 

Bọn sư này thuở trước dân ta còn gọi là sư hổ mang, mà bây giờ Việt tộc phải 

gọi chúng là ma tăng, chúng phục dịch cho bạo quyền, cùng lúc vơ vét vì tham 

tiền qua cửa Phật. Chúng không hề có nhân tri vì không biết gì về nhân bản, cái 

vô minh cộng với cái vô tri, đẻ ra cái vô giác trong não bộ của bọn ma tăng này, 

và có kẻ trong bọn chúng dám ví bọn đồ tể lãnh đạo này là “bồ tát” ! Chỉ còn 

một thiểu số tăng sư chân chính thì bị bạo quyền độc tài đày đọa như thượng tọa 

Thích Quảng Độ… Như Phật tính luôn bàng bạc trong nhân sinh Việt, luôn 

ngầm ngấm vào nhân thế Việt bằng nhân từ của Phật tính qua nẻo từ bi. 

Và, chánh niệm của từ bi ngày ngày vẫn tạo nên chính ngôn vì dân chủ 

trong chánh kiếnbáo động vận mệnh của dân tộc đang bên bờ vực thẳm, càng 

ngày càng nhiều tăng sư nói lên tiếng nói của dân tộc không những trong pháp 

thoại của họ, mà trực tiếp cổ vũ biểu tình để đòi nhân quyền, dân chủ ngay trên 

các mạng xã hội. Chính thiểu số này đang đại diện cho nhân bản của Phật giáo 

biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau với chúng sinh, nhất là chúng sinh trước mắt lại là 

đồng bào của mình. 

Khi dân chủ được xây dựng bằng tự chủ, từ tư duy đến hành động, thì đây chính 

là giai đoạn nhân lý không còn tin vào uy quyền của thượng đế hay thần linh để 

tiếp tục trao nhân kiếp của mình cho các tín ngưỡng. Trên nẻo đường lần tìm 

dân chủ mà cùng lúc đi tìm tiến bộ để xây dụng hạnh phúc cho mình, thì nhân 

loại đã tìm ra được tiến bộ qua các khám phá khoa học. 

Đây là khúc quanh quyết định của con đường dân chủ nơi mà dân tộc luôn là ưu 

tiên, được trợ lực bởi khoa học tạo ra phát triển, để có tiến bộ giúp nhân sinh 

được thăng hoa. Không thể chối cãi được khi các quốc gia có các thể chế dân 

chủ liêm chính nhất chính là các quốc gia đóng các vai trò chủ đạo trong các 

khám phá khoa học, ứng dụng kỹ thuật, phát triển truyền thông… đã trực tiếp 

hoặc gián tiếp áp dụng vào mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Có những giai 
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đoạn dân chủ nơi mà khoa học đại diện cho tiến bộ củng cố cường lực của dân 

chủ : 

– Giai đoạn định hướng lại trí tuệ của nhân sinh, trong đó chúng ta không quên 

các công trình của Moleschott về Vòng vận hành của cuộc sống (Circuit de la 

vie) 1852, cho tới công trình của Ludwig Büchner về Sức mạnh và nguyên thể 

(Force et matière), cùng các công trình nghiên cứu khác không những đã định 

hướng lại tư duy của giới trí thức mà trực tiếp tác động vào đời sống xã hội, từ 

đó làm thăng tiến vai trò của khoa học trực tiếp tham gia vào tiến bộ của nhân 

loại. 

– Giai đoạn gạt huyền thoại để thấu cuộc sống, đó là công trình Nguyên thủy 

của muôn loài (L’origine des espèces) của Darwin, giải biện minh bạch sinh 

hoạt của sự sống, nơi mà sự sống tới từ đấu tranh để sinh tồn, chớ không tới tự 

một ý muốn của một thượng đế, hoặc uy quyền của một thần linh nào cả. Từ 

đây, khoa học đã đẩy phạm trù lý tưởng hóa bằng huyền hoặc thần thánh ra khỏi 

phạm vi lý luận, qua tính chính xác với chứng minh khoa học của mình. Tại đây, 

khoa học đã thắng mê tín dị đoan, nó cũng thắng luôn mọi giả thuyết giả tưởng 
thần thoại không sao kiểm chứng được. 

– Giai đoạn khoa học tổng kết nhân sinh, qua công trình triết học tổng kết 

(philosophie synthétique) của Herbert Spencer đưa ra nhận định khoa học về thế 

giới (conception scientifique du monde), bằng phương pháp luận trở lại lịch sử 

của con người và giải thích mọi vấn đề của nhân sinh bằng nhận định chỉnh lý 

của khoa học, vì từ đây các phòng thí nghiệm của khoa học đã từ từ thay thế các 

mê tưởng của các tư duy giả tưởng về con người. 

– Giai đoạn khoa học thẩm định nhân vị trong vũ trụ, với lý luận của Huxley, 

1863, nơi mà nhân vị trong thiên nhiên qua các quan hệ của nó với vũ trụ chung 

quanh, chính là đường đi nẻo về của khoa học bằng một luân lý khoa học là phải 

làm rõ một cách chính xác nhất, tích cực nhất ý nghĩa của cuộc sống, giải thích 

nội chất của cuộc sống bằng ánh sáng của khoa học biết định vị nhân sinh trong 
vũ trụ. 

– Giai đoạn khao học thực nghiệm giữa nhân sinh, bằng công trình Dẫn nhập về 

nghiên cứu y khoa thực nghiệm (L’introduction à l’étude de la médécine 

expérimentale) của Claude Bernard, 1865, đã tác động trực tiếp lên niềm tin của 

xã hội, của quần chúng nơi mà niềm tin tới từ khoa học có hùng lực chỉnh lý 

của dử kiện-chứng từ-chứng minh-kiểm chứng, một niềm tin có cơ sở, và nó đã 

thắng thế và đã đứng trên lưng, trên vai các niềm tin mơ hồ hoặc mù quáng vì 
không có minh chứng. 
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– Giai đoạn khoa học trở thành niềm tin mới, với luận điểm của David Strauss, 

1872, phân tích niềm tin mới tới từ khoa học, xua đuổi các niềm tin cũ phản 

khoa học vì không có khả năng chứng minh bằng xác chứng, lại không có tiềm 

năng lý luận bằng phản biện. Trong khi đó khoa học có sung lực của khám phá, 

lại có hùng lực của chứng minh, và chỉ có khoa học mới đủ bản lĩnh và tầm vóc 

giải thích vũ trụ, từ đó trợ lực cho nhân loại trên con đường đi tìm tiến bộ cho 
nhân sinh. 

– Giai đoạn khoa học toàn bộ về thiên nhiên, với lý luận triết học về tiến bộ của 

Comte qua công trình Hệ thống hóa chung kết của nhận định nhân sinh 

(Systématisation finale des conceptions humaines) ; đây là giai đoạn khoa học 

trực tiếp giải thích phát triển xã hội qua các tiến bộ khoa học tự nhiên, với tham 

vọng giải thích toàn bộ đời sống thiên nhiên để lý giải toàn thể sự sống trong đó 

có nhân loại, tại đây khoa học đóng vai trò chủ đạo và rất tích cực để làm tiền đề 
cho mọi phát triển. 

– Giai đoạn khoa học của nhân trí vì nhân loại, tại đây văn hào Zola, 1898 đã 

đưa ra một lập luận để thẩm định vai trò và chức năng của khoa học : nếu có một 

tôn giáo đáng tin cậy, tôn giáo đó phải là tôn giáo khoa học. Vì khoa học tháo gỡ 

được mọi thắc mắc, khoa học sẽ đưa nhân sinh trên con đường dài của kiến thức, 

và chính kiến thức khoa học sẽ tạo dựng được tổng thể kiến thức phục vụ cho 

đoàn kết xã hội. Chỉ có khoa học mới có đầy đủ luận điểm qua minh chứng để 

bảo vệ sự sống của từng người, cùng lúc đủ chỉnh lý để bảo quản các tiến bộ xã 

hội. 

– Giai đoạn công nghiệp nặng của đệ nhất thế chiến (1914-18) cùng với sử dụng 

nguyên tử của đệ nhị thế chiến (1939-45), đây là một dấu ấn nặng trong ký ức 

của nhân loại, nơi mà khoa học qua các ứng dụng trong công nghiệp lúc thì đóng 

góp cho phát triển, lúc thì bị thao túng bởi các ý đồ phục vụ cho chiến tranh với 

sức tàn phá bất nhân của nó. Tại đây, chính các quốc gia dân chủ tiến bộ đại 

diện cho văn minh của nhân loại đã nhận định lại toàn diện vấn đề của hòa bình 

của thế giới, bằng cách tăng cường các liên minh dân chủ để bảo toàn phát triển 

trong hòa bình, với quyết tâm củng cố khối dân chủ âu châu làm rường cột 

chống lại mọi ý đồ thế chiến, với sự trợ lực hữu hiệu của Mỹ quốc. 

– Giai đoạn tự động hóa với hùng lực của vi tính làm nền cho phát triển tự kinh 

tế tới xã hội trong cả hậu bán thế kỷ XX, đây là thời điểm mà các quốc gia thật 

sự dân chủ, với khả năng khoa học kỷ thuật đã tạo ra sức bật trong toàn bộ tổ 

chức kinh tế, thương mại cho tới văn hóa, xã hội… Trong quá trình này, Bắc Mỹ 

và Tây Âu là nơi tập trung các thể chế thật sự dân chủ, luôn lấy sáng kiến, luôn 

có sáng tạo, lập nên những kỷ lục mới, qua tự động hóa trong nhiều lảnh vực từ 

sản suất tới tiêu thụ, với sự trợ lực của vi tính làm thay đổi không những sinh 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   67 

 

hoạt xã hội mà cả quan hệ xã hội. Tại đây dân chủ đã mở cửa ra ít nhất ba chân 

trời mới : xã hội tiêu thụ theo nhu cầu, bảo an xã hội qua các chính sách an sinh, 
quyền lợi hưu trí tác động trực tiếp vào phát triển du lịch. 

– Giai đoạn mạng xã hội của xã hội dân sự trong toàn cầu hóa nhân quyền, đây 

là quy luật thông minh của nhân bản dân chủ đang diễn biến trước mắt chúng ta, 

nơi đây khoa học truyền thông phục vụ trực tiếp cho mọi sinh hoạt dân chủ hóa 

tin tức, dử kiện, chứng từ… nơi mà sinh hoạt dân chủ đã tận dụng mạng xã hội 

truyền thông để khách quan hóa mọi thực tế xã hội, mọi thực trạng quần chúng. 

Xã hội dân sự có chổ đứng toàn diện trong sinh hoạt dân chủ, nơi mà các bộ 

máy tuyên truyền độc đảng dùng ngu dân để diệt nhân trí dần dần bị vô hiệu 

hóa, đây là một chỉ báo chủ chốt trong cuộc đấu tranh trực diện giữa độc tài và 

dân chủ đã đến hồi quyết liệt, nơi mà độc đảng dùng chuyên chính thể chế để 

chuyên chế qua luật pháp, với các luật an ninh mạng ; và chỉ có các thể chế phản 

dân chủ như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam mới làm luật để kiềm chế mạng 

xã hội, tức là kiềm hảm để truy diệt xã hội dân sự. 

Khi tổng kết các giai đoạn này, nơi mà khoa học đã khẳng định vai trò chủ chốt 

của nó trong phát triển vì tiến bộ cho nhân sinh, cho nhân loại, từ đây ta có thể 

nhận định được các lập luận để hiểu thêm về nhân bản của dân chủ : 

– Các hệ thống dân chủ được xây dựng từ ba thế kỷ qua, luôn kết hợp ba phạm 
trù sinh hoạt của nhân sinh để cổ súy cho dân chủ : dân tộc, khoa học và tiến bộ. 

– Các thể chế dân chủ được củng cố qua nhận định tự chủ qua sử tính của nhân 

sinh với ý nguyện luôn muốn làm hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn nhưng gì 

đã xẩy ra trong quá khứ, có trong lịch sử. Tại đây, lịch sử là tiềm năng của nhân 

thế, sử tính là tiềm lực của sự thông minh có trong nhân trí. 

– Các quốc gia thực sự dân chủ sau khi đã hình thành xong sân chơi-trò chơi-

luật chơi của dân chủ bằng tam quyền phân lập qua định chế và cơ chế, họ đã 

biết đưa dân chủ vào các sinh hoạt xã hội, trong đó quần chúng đã dựa vào dân 
chủ để hình thành ra : xã hội dân sựđể bảo vệ dân chủ. 

– Các hệ thống dân chủ, các thể chế dân chủ, các quốc gia thực sự dân chủ luôn 

tăng cường sự thăng hoa của thông minh bằng cách biến các khám phá khoa học 

thành hiệu quả của kỷ thuật, của truyền thông, của kinh tế, của thương mại để 

phát triển công nghệ, công nghiệp… đóng vai trò rất cụ thể trong sản xuất và 
tiêu thụ làm nên những thay đổi tích cực cho nhân sinh. 

– Các quốc gia thực sự dân chủ luôn bảo vệ các phong trào xã hội đấu tranh vì 

dân chủ, tức là vì nhân quyền, trong đó bình đẳng làm cơ sở cho các cuộc đấu 
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tranh khác vì công bằng xã hôi. Tại đây, các phong trào này đại diện một cách 

sắc nhọn xã hội dân sự, không những đấu tranh trực diện chống bất công, tham 

nhũng, mà còn biết nghiên cứu, điều tra, điền dã để lập ra các cuộc thăm dò 

quần chúng làm cơ sở vững cho mọi cuộc trưng cầu dân ý, làm sức mạnh cho 

dân chủ trực tiếp, mà không có một chính quyền nào có thể thao túng, giật dây, 

vu cáo được. 

– Các thể chế dân chủ xây dựng phát triển để có tiến bộ luôn kết hợp được khám 

phá của khoa học trên thiên nhiên và vũ trụ trong đó đường đi nẻo về của dân 

chủ có định hướng cho tương lai vì nhân quyền trong nhân phẩm, làm nên tri 

thức của nhân loại : nhân tri, môt chỉ báo trung tâm để định nghĩa thế nào là 

nhân bản dân chủ. 

Cuộc đấu tranh trực diện giữa khoa học và thần quyền học, diễn biến trong thế 

mạnh của khoa học từ ba thế kỷ qua các khám phá của chính khoa học, nó mang 

bản lĩnh của lý trí đã thay thế cuống tín mê hoặc bằng sự thật nhân sinh có 

chứng minh, chuyện chính là khoa học đã làm được chuyện lấy cái lý (raison) để 

thay thế của lịnh (ordre) tới từ tín ngưỡng không có xác chứng. Khoa học mang 

tới tiến bộ, khoa học đi lên bằng chính uy tín của nó, các tín ngưỡng phản khoa 

học đi xuống vì tính thiếu thuyết phục, chỉ vì nó không có chỉnh lý trong xác 
chứng, không có toàn lý trong minh chứng. 

Phát triển mở đường cho tiến bộ, đưa tới văn minh, trong đó nhân bản dân 

chủ luôn tìm cách hoàn thiện hóa nhân sinh trong quỹ đạo của nhân văn, được 

trợ lực bởi nhân lý và nhân trí, trong đó dân chủ không hề quên đời sống tâm 

linh của quần chúng, các giá trị thiêng liêng của dân tộc, các niềm tin hiện tại 

biết dựa vào tiền đồ của tổ tiên. Phương trình tiến bộ-văn minh dựa vào phát 

triển, bó buộc các lãnh đạo liêm sỉ, các chính quyền liêm chính có được quyền 

lực qua dân chủ đa nguyên phải hiểu thế nào là phát triển. Nơi mà Stuart Mill lý 

giải : cái thường trực có trong cái liên tục của cuộc sống, và cả hai thường 

trựcvà liên tục đều nhận ra là nó có thêm một sức mạnh tích cực thứ ba là phát 

triển sẽ làm cầu nối cho mọi sức mạnh khác đang nghịch hướng nhau, đang bị 

phân ly, và phát triển sẽ là điểm hội tụ để nhân loại biết hẹn nhau trên con 

đường đi tìm hạnh phúc cho nhân sinh. 

Nhân bản dân chủ khi được “trợ duyên” rồi trợ lực bởi ba hùng lực dân tộc-

khoa học-tiến bộsẽ tạo ra tính năng động đầy cường lực để bảo vệ nhân quyền 

trong tự do và công bằng, nó chính là niềm tin mới : niềm tin của mọi niềm tin ! 
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Nhân vị dân chủ 
  

 

Nhân vị tin nhân lý, dựa nhân tri, luôn được nâng bởi nhân trí, 

có nền là nhân bản, có gốc là nhân phẩm, có rễ của nhân từ,  

để nhân thế, nhân tình được trợ lực bởi nhân văn, để bảo vệ nhân loại.  
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Nhân vị dân chủ qua công ước xã hội 

Khi đặt nhân vị vào trung tâm của phạm trù lý luận về dân chủ là định vị nhân 

bản ngay trong các sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội và quan hệ xã hội mà dân 

chủ là một thể chế có pháp quyền. Dân chủ có mặt trong mọi định chế để bảo vệ 

tự do cho cá nhân và lợi ích chính đáng cho tập thể, trong đó công bằng làm nền 

cho công lý để điều chế công quyền, nơi mà hành pháp, lập pháp, tư pháp ở 

trong công pháp mà không được ở trên hoặc ở ngoài luật pháp. Tất cả đều trong 

khung của một công ước xã hội, rõ ràng vì minh bạch. Lúc nhân vị cư trú ngay 

trung tâm lý luận của dân chủ, thì con người đã có ít nhất là ba cuộc cách mạng 

trong lịch sử của Âu châu từ hơn ba thế kỷ qua : 

• Cuộc cách mạng tôn giáo chấp nhận rời bỏ chức quyền trong chính quyền để 

chính quyền không tôn giáo được bảo đảm bằng pháp quyền trong quá trình luật 

hóa chính giới. 

• Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội để mở 

cửa cho phát triển, nơi mà phát triển đóng vai trò nâng cao nhân sinh. 

• Cuộc cách mạng tri thức ngay trong xã hội, tại đây chính giới, chính khách tạo 

ra được một chính thể lấy tự do và công bằng làm rường cột để con người tự 

quản lý các vấn đề của con người. 

Khi nhân vị được định vị trong sân chơi-trò chơi-luật chơi dựa trên tự do cá 

nhân song hành cùng lợi ích của tập thể qua pháp quyền của dân chủ, thì nhân 

loại thấy xuất hiện vóc dáng, dạng hình của dân chủ, qua ba thực tế : 

• Tôn giáo luôn được tôn trọng và bảo vệ, như giá trị tâm linh vừa thiêng liêng, 

vừa văn hóa, luôn có chỗ đứng trong hệ thống giáo dục và trong đời sống xã hội. 

• Chính quyền với bộ ba tam quyền phân lập, biết kiểm soát nhau, mà cũng biết 

hỗ trợ nhau qua các định kỳ minh bạch, được tổ chức và kiểm tra qua đầu phiếu. 

• Chủ quyền quốc gia với hành pháp thực thi các quyền an ninh và an sinh, quốc 

phòng và giáo dục… nơi mà cá nhân cũng như tập thể, cộng đồng cũng như xã 

hội luôn được bảo vệ bởi luật pháp, trong đó bảo vệ quyền tự do và củng cố 

công bằng xã hội sẽ làm nên sức mạnh của chủ quyền này. 

Khi đi trọn quá trình này, thì các thể chế dân chủ đã có nền móng pháp quyền 

ngay trong sinh hoạt dân chủ thường nhật của mình, và đây là một chiến thắng 

lớn của nhân tri dân chủ đã biết lấy nền móng pháp quyền để chế tác ra một thể 

lực chính trị có quyền hạn trên nhân chất, từ từ xa rời thiên chất của đạo giáo, 

để có tự do nhân tính trong tự trọng nhân phẩm, tự tin nhân trí trong tự chủ 

nhân bản của chính mình. Trên nền móng pháp quyền có thể lực chính trị là 

nhân vị đầu tiên của dân chủ trong đó xuất hiện ba sung lực mới của dân chủ : 

• Cá nhân thành công dân, đã rời cá thể để đi vào hiến pháp và luật pháp, để 

được bảo vệ từ tự do cá nhân tới công bằng xã hội. 

• Quyền lực trong quyền hạn, nơi mà chính quyền có định kỳ, từ ứng cử tới tới 

bầu cử, ở đây mọi quyền lực đều có định kỳ và quyền hạn đều được pháp quyền 

kiểm soát. 
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• Công ước xã hội, tại đây nguyên tắc của các quan hệ xã hội giữa các công dân 

được luật hóa vừa qua bổn phận, trách nhiệm, vừa qua quyền lợi và tư lợi. 

Khi đi sâu vào ba lĩnh vực này, chúng ta sẽ thấy sự liên minh đã hình thành ra 

sự liên kết giữa ba cội rễ trong sinh hoạt của nhân sinh, như ba yếu tố vô cùng 

sinh động luôn có mặt trong các thể chế thực sự dân chủ : 

• Yếu tố con người làm trung tâm cho nhân vị dân chủ. 

• Yếu tố xã hội làm nên sinh hoạt tập thể, đời sống cộng đồng. 

• Yếu tố luật pháp bảo đảm vừa tự do, vừa công bằng trong quan hệ xã hội. 

Cả ba yếu tố này làm nên công ước xã hội, như một hợp đồng tập thể nơi mà 

mọi thỏa ước về tự do, công bằng, bác ái sẽ gầy dựng nên nền cộng hòa ngay 

trong các thể chế dân chủ, luôn giúp con người tự quyết số phận của mình 

bằng tự do của chính mình, luôn có tự tin để xây dựng tự chủ, làm nên tự 

trọng trong mọi đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cho nhân tính. Chính quá trình tự 

quyết-tự do-tự tin-tự chủ-tự trọng đã làm nền để định nghĩa đích danh về nhân 

quyền, luôn có nhân vị đích thực trong dân chủ. Đây là một cuộc cách mạng 

ngay trong tư duy của con người không những đã biết xa rời mê tín, dị đoan, mà 

còn là sự đặt lại niềm tin một cách đúng chỗ cho Thượng đế và tôn 

giáo, chỉ giúp con người bảo vệ các giá trị thiêng liêng mà không cần có mặt 

trong quyền lực bằng quyền bính siêu hình. 

Công ước xã hội công nhận quyền tự do cá nhân phải có mặt trong sinh hoạt của 

chính quyền, nơi mà toàn bộ tam quyền phân lập phải tuân thủ : tự do là định 

nghĩa đầu tiên của nhân quyền, và dân chủ có mặt để bảo vệ quyền tự do này. 

Nhưng dân chủ cũng làm nền cho các tự do cá nhân qua sinh hoạt xã hội thành 

các công dân biết sống chung với các công dân khác, không những qua định chế 

và cơ chế, mà hằng ngày qua tập thể và cộng đồng. Phạm trù sống chung giờ trở 

thành tri thức, làm nên mọi hiểu biết của công dân, nơi mà các công dân biết 

sống chung sẽ hình thành nên hùng lực để hiện đại hóa xã hội, để phát triển đất 

nước, để đưa dân tộc vào chân trời của văn minh, đây là một định nghĩa cốt 

lõi của nhân vị dân chủ. Khi cá nhân thành công dân của một thể chế dân chủ, 

thì chính cá nhân đó phải có cá tính để bảo vệ tự do của mình, cùng lúc bảo trì 

công bằng ngay trong xã hội. 

Tam quyền phân lập qua đầu phiếu, có ứng cử liêm chính và có bầu cử liêm 

minh, cho phép ra đời một định nghĩa mới về công dân trong xã hội dân chủ, 

là thành viên đầu phiếu của các chính quyền rất khác nhau qua các chính sách, 

nơi mà các đảng phái, các hội đoàn được tự do cạnh tranh trong đa nguyên. Và, 

mọi công dân được quyền tuyển đa trí, chọn đa tài, cử đa năng, bầu đa hiệu với 

lá phiếu không hề bị điều khiển bởi ý thức hệ độc tài của độc đảng, mà hoàn 

toàn bằng ý thức về sự đa dụng của chính giới, trước các chính khách phải hiểu 

quy luật : khôn nhờ, dại chịu. Vì người dân chỉ chọn người khôn để phục vụ dân 

tộc, người tài để cống hiến đất nước, người giỏi để bảo vệ các giá trị quốc gia ; 

còn kẻ dại, ngốc, khờ, ngu sẽ không có chỗ đứng để đại diện xã hội, tập thể, 
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cộng đồng. Đây chính là thảm kịch của Việt tộc hiện nay, dưới bạo quyền công 

an trị song hành cùng chính sách ngu dân qua tuyên truyền của ĐCSVN, để xẩy 

ra thảm trạng kẻ bất tài vào các vị thế chủ chốt để tự ăn hại bằng ăn tham, nơi 

mà tham ô đẻ ra tham nhũng. Bọn này dựa vào ĐCSVN như lũ gà què ăn quẩn 

cối xay, rồi sớm chiều thành bọn sâu dân, mọt nước, giờ đây trước họa Tàu tặc 

xâm lược thì nhắm mắt buôn dân, bán nước. Nếu thực sự có dân chủ qua nhiệm 

kỳ trong nguyên tắc đa nguyên, thì bọn phản dân, hại nước sẽ không có chỗ 

đứng, ghế ngồi trong vận mệnh của Việt tộc, mà giờ đây như chỉ mành treo 

chuông. 

Trần Thủ Độ, là nhân vật có nhân vị thật lạ trong lịch sử đời Trần, trong lịch sử 

của Việt tộc, các sách giáo khoa như « bị khớp », như « bị cướp hồn » bởi nhân 

vật lịch sử này, vừa phục lại vừa sợ. Phục sự quyết đoán của ông, sợ vì các hành 

động khi đã quyết đoán có khi đưa tới quyết liệt ; trong cách ông diệt nhà Lý lúc 

đó đã suy đồi tới tận gốc rễ; trong cách ông tổ chức thể chế «nội 

hôn» ngay trong thân tộc nhà Trần. Nhưng có chuyện lạ là nhân dân tại Nam 

Định, lập đền thờ Trần Thủ Độ, với tâm và trí vô cùng cảm phục ông, vì không 

có ông thì chắc là không có nhà Trần, một triều đại xuất sắc của Việt tộc. Không 

có ông thì cũng chẳng có ba cuộc chiến thắng chống bọn xâm lược Nguyên 

Mông, một thiên hùng sử làm nên cá tính của Việt tộc, quyết tâm trong quyết 

lực bảo vệ giang sơn, bờ cõi của tổ tiên. Không có Trần Thủ Độ, chắc cũng 

không có Phật giáo rất Việt Nam của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần 

Nhân Tông, sẽ không có phái Trúc Lâm Yên Tử, có vua thành Phật, có cả nước 

biết thiền với ý nguyện của ý lực Phật tại tâm. Khi chúng ta đi thăm đền thờ 

Trần Thủ Độ, tại Nam Định, chúng ta nên đứng lại với nhân cách nghiêm túc để 

nhìn kỹ tượng của ông : với ngón tay phải chỉ về phía đầu của mình ! Nếu bạn 

thắc mắc tại sao lại có một thế nhân vị lạ như vậy, thì người giữ đền này sẽ nhắc 

bạn nhớ tới câu của Trần Thủ Độ trước nhà vua trong cuộc chiến chống Nguyên 

Mông lần thứ nhất : « Đầu tôi chưa rơi thì bệ hạ đừng lo », lấy đầu và lấy thân 

để cứu nước, chính Trần Thủ Độ đã mở cõi tư duy cho Quốc Công Trần Hưng 

Đạo để nhập vào luồng nhân vị cứu quốc này « Nếu bệ hạ muốn hàng, hãy chém 

đầu thần trước đã !». 

Nhớ người xưa, nghĩ tới bọn lãnh đạo thời nay của ĐCSVN, đã bị tai tiếng «hèn 

với giặc, ác với dân» trước họa Tàu tặc, đã bị mang dấu chàm của mật nghị 

Thành Đô với bọn Tàu tặc, nơi mà các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ muốn «cứu 

đảng» mà không hề muốn «cứu nước», trước thực tế xâm lấn lãnh địa, thực 

trạng xâm chiếm hải phận, với ý đồ xâm lăng rồi đồng hóa Việt tộc, số phận đất 

nước, đồng bào giờ đã cạnh vực thẳm: mất nước, mất gốc, mất rễ, mất cả tương 

lai, sẽ mất luôn nhân phẩm, nhân vị Việt tộc có thể bị xóa trắng. Nếu bọn lãnh 

đạo hiện nay, từ hơn 150 ủy viện trung ương đảng, nhất là hơn 15 ủy viên của 

Bộ Chính trị, còn liêm sỉ, tức là có lương tri với đồng bào, có lương tâm với đất 

nước, có lương thiện với tổ tiên, chúng ta muốn họ: chụp một tấm ảnh tập thể, 

với động thái rõ ràng như Trần Thủ Độ: với ngón tay phải chỉ về phía đầu của 
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mình, và tất cả cùng tuyên thệ là: «Nếu đầu chúng tôi chưa rơi thì dân tộc đừng 

lo», «Nếu ai muốn hàng bọn Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoạn-Tàu nạn, hãy chém 

đầu chúng tôi trước đã!». Hãy làm đi ! Hãy làm ngay ! 

Nhân vị dân chủ qua nhân quyền pháp chế 
Nhân quyền phải làm nền tản cho nhân vị dân chủ qua pháp quyền có mặt hàng 

ngày trong thể chể, định chế, cơ chế của mọi sinh hoạt dân chủ, nơi mà cá nhân 

có bản lĩnh biết đòi hỏi tự do cho chính mình, với quyền hạn của công 

dân, có các khả năng hiểu biết công lý để thực hành công pháp, thông hiểu công 

bằng để yêu cầu công luật phải có công tâm. Từ đây, xuất hiện trong các xã hội 

dân chủ phạm trù giờ đã cómặt trong thực tiển xã hội : bất tuân dân sự ! Vì 

trong xã hội dân chủ vẫn có chính khách bất lương, chính quyền bất chính, chính 

sách bất tín, thì chính xã hội dân sự sẽ có tiếng nói trong đấu tranh, sẽ có tập hợp 

để chống lại qua các hành động bất tuân dân sự, để cái bất nhân phải bị lột mặt 

nạ, để cái vô hậu của một lực lượng lãnh đạo phải biết tìm đường mà trở về với 

cái có hậu vì dân tộc, vì đất nước. 

Công dân trong các thể chế thực sự dân chủ luôn là những cá nhân có cá tính, 

họ chính là chủ thể vừa biết bổn phận và trách nhiệm của công dân, họ vừa là 

các tác nhân trực tiếp trong xã hội có sáng kiến, sáng tạo để bảo vệ nhân 

phẩm bằng cách bảo trì nhân cách của họ qua nhân vị của dân chủ. Trong các 

thể chế dân chủ thực sự, sẽ không có luật đặc khu của một bộ chính trị vô hình, 

vô dạng trước đồng bào, rồi tự cho phép mình đi trên đầu dân tộc, cũng sẽ không 

có luật an ninh mạng đi trên lưng của quyền tự do biểu đạt của quần chúng qua 

truyền thông. Đây là những hằng số dân chủ mà các lãnh đạo của ĐCSVN 

không hiểu hoặc chưa hiểu : 

• Lảnh đạo không nghĩ đúng, không làm đúng, thì sẽ không hiểu công lý. 

• Chính quyền không có công tâm, thì sẽ không hiểu công pháp. 

• Chính quyền phải luôn dựa vào công lý, để có chính sách vì công bằng. 

• Công dân muốn có công bằng thì phải đấu tranh vì công lý. 

• Một bạo quyền luôn yếu hơn liên minh của tất cả nạn nhân của nó có mặt 

trong đời sống xã hội, phong trào xã hội, sinh hoạt xã hội ! 

Nhân quyền luôn là cội nguồn để hiểu thấu nhân vị dân chủ, nhưng nhân quyền 

của một cá nhân phải được định nghĩa và định vị bằng nhân quyền của nhân 

loại, tại đây sự tồn vong của nhân loại bao trùm mọi định luận về quyền lợi cá 

nhân, về sự sống còn của một tập thể, một đảng phái, một chính quyền ; 

chính quyền làm người của toàn nhân loại làm sung lực cho mọi lý luận về dân 

chủ. Vì, trước khi là công dân, mỗi cá nhân trước hết là một con người-thành 

viên của nhân loại, từ đó nhân quyền của nhân loại lập nên thế liên hoàn của lý 

luận đôi : quyền của người song hành cùng quyền làm người, và cặp đôi quyền 

này được che chở trước hết bằng chủ quyền của một dân tộc ngay trên đất nước 

của mình, qua quyền dân làm chủ trong tự do đầu phiếu.  
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Quyền của người cùng quyền làm người trong tư tưởng của nhân loại có sớm, có 

trước các thực thể, các chế độ dân chủ. 

Hobbes qua công trình Các phần tử của luật tự nhiên và chính trị (Eléments de 

la loi naturelle et politique), 1640, dùng cộng hòa để định nghĩa lại vị trí của 

thiên chúa giáo, ông không phủ nhận vai trò của tôn giáo, nhưng phân tích rõ 

thảm trạng của các cuộc chiến tranh tôn giáo, với sự bất lực dẫn tới sự phá sản 

của các vương triều. Tại đây, chính con người phải chế tác ra một lý tưởng chính 

thể mới để tự cứu mình, lý tưởng này nhập nội cùng ý nguyện lấy nhân tính làm 

chủ đạo để sáng tạo ra một triết học chính trị lấy dân làm trung tâm. Điểm khởi 

hành cũng như điểm tới của tư tưởng này là định nghĩa được một quyền lực tới 

từ nhân lý, có khả năng tổ chức xã hội, được công nhận bởi các lực lượng xã hội 

như một quyền lực chính thống được thừa nhận, vừa tiêu biểu, vừa tập hợp được 

quần chúng trong một ý chí chung, không qua thượng đế, cũng không qua hoàng 

đế. Cái gọi là đế sẽ được thay thế bằng cái gọi là dân, sẽ quyết định quyền lực 

qua quyền hạn, mà quyền hạn thì có định kỳ, và sẽ không còn quyền lực nào tự 

cho phép mình là vô biên, vô định, vô hạn cả ! Từ đây từ quyền lực tới quyền 

lợi đều phải là quyền hạn : quyền được-và-bị giới hạn bởi luật pháp. Một cuộc 

cách mạng về nhân tri đã ra đời, nó tỉnh táo trong thông minh gạt đi cái thần 

quyền để sáng suốt trong thông thái để đưa vào cái nhân quyền. Từ đây, lập ra 

một trật tự mới trong đó chủ thể chính trị phải là chủ thể quyền lực được sinh ra 

từ sự tham gia của quần chúng qua biểu quyết có tự do để chọn đại biểu để đại 

diện cho mình. Trong quá trình này, con người vẫn tuân phục các giá trị đạo lý 

và luân lý của tôn giáo, nhưng con người giờ đây đã chọn sự tự chủ hóa 

(autonomisation) để xây nền móng cho tương lai trong tự quyết của mình, song 

hành cùng các tiến bộ của nhân loại ngày ngày thay đổi đời sống vật chất của 

mình. Ngay trong thượng nguồn của tư tưởng dân chủ, người ta đã thấy các cá 

nhân, như là những cá thể mong cầu tự do trong tự chủ, như những chủ thế có 

tiếng nói và có quyền lực làm nên thể chế có dân làm chủ. 

Rousseau, qua phân tích Công ước xã hội (Contrat social), mà ta có thể hiểu 

như một hợp đồng xã hội, có tính nhất thể trong một quy chế có pháp 

quyền, đã nhận định được các nhược điểm của các chính khách trong một chính 

giới luôn bị các tham vọng quyền lực chi phối. Từ đây tư tưởng gia này đưa vào 

lý luận dân chủ quyền tự do của công dân bằng định nghĩa về công ước, mà 

bước đầu tiên là chính quyền phải rời quyền lực của vua chúa. Ông đã đi xa 

thêm một bước trong lập luận là chính quyền có quyền hạn để xây dựng ra một 

thể lực chính trị đủ khả năng được quản lý xã hội bằng luật pháp, mà không 

bằng thần pháp hoặc vương pháp. Từ đây ông đưa ra quan niệm : công dân có tự 

do ngay trong chủ quyền của quốc gia, để lập ra một tập hợp thống nhất, nơi mà 

quyền lực được cộng đồng dân tộc quyết định và kiểm soát. Trong tư tưởng dân 

chủ này, ta thấy có các giai đoạn tuyển-cử-bầu, mà có luôn cả quá trình của 

những cơ hội dân chủ thường xuyên có phép các lực lượng chính trị khác 

nhau, có khi kình chống nhau, được có quyền lực qua chính quyền 
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được dân bầu, để tổ chức xã hội trong ý nguyện của dân làm chủ. Nhân lý từ 

đây là nền tảng của quyền tự chủ trong ý thức dân chủ như nhân tri đi tìm tự do, 

nơi mà mọi quyền lực đều phải được đầu phiếu rồi được quy hạn hóa qua nhiệm 

kỳ trong không gian của quốc gia, trong thời gian của xã hội. Đây là một định 

nghĩa mới về quyền lực trong quyền hạn, được giới hạn qua thực chất dân 

chủ của đầu phiếu, qua ứng cử và bầu cử ; như vậy quyền lực của hành pháp 

được hướng dẩn bởi hai trọng lực : ý nguyện của dân tộc và lý trí của luật pháp. 

Nơi đây quyền tự do cạnh tranh được khung trong quyền tự do cá nhân, cả hai 

dựa trên khả năng của dân chủ có đủ tiềm năng quản lý cá nhân, cùng lúc quản 

lý chính giới nắm chính quyền để thực thi quyền tự do này. Lập luận này được 

xem là động thái rất nhân lý của nhân loại biết dựa lên chính mình để có nhân 

tri trong quyền tự quyết, nó có tên gọi là : quyền tự lập 

hiến từ chất công của công dân. 

Hai tư tưởng dân chủ, Hobbes và Rousseau, có khác nhau nhưng bổ khuyết cho 

nhau, mỗi bên đều có chủ động tính để hỗ tương cho nhau, giúp ta thấu hiểu nội 

chất của dân chủ : 

• Quyền tự do trong dân chủ đều mang theo quyền lợi của cá nhân, trong đó 

quyền tư hữu của mỗi người phải được tôn trọng. Chính ĐCSVN khi chế ra luật 

quái thai : đất là sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý, đã cho đẻ ra 

bọn tham quan thông đồng với bọn tham đất qua tham nhũng, vì cả hai 

cùng tham tiền, nên chúng đã diệt quyền tự do sở hữu cá nhân bằng bạo 

quyền độc đảng phản dân chủ. 

• Quyền tự quyết trong dân chủ đã xóa đi cách xếp hạng theo thang bật thượng 

đế-tôn giáo-vương quyền tại âu châu, xóa luôn thế « dẫm trên đầu » nhân quyền 

của phong kiến Á châu nơi mà vua là thiên tử đại diện cho thiên lý bằng thiên 

mệnh, đứng ngoài mọi nhân lý, mọi pháp lý. 

• Quyền tự chủ của quốc gia, trong đó chính quyền được dân chọn, nơi 

đây người dân nhận-và-nhập vào cách tuyển ra một chính quyền để bảo vệ 

quyền lợi cho dân tộc, để bảo đảm chủ quyền cho đất nước. 

Cả ba quyền trên làm nên nhân vị dân chủ, nơi mà tự do-tự quyết-tự chủ làm 

nên tự tin-tự trọng-tự tiến, chính tự tiến trong tự tiến bộ làm rõ hàm số tiến 

bộ trong hằng số phát triển của nhân trí. Nhân vị dân chủ, có chỗ dựa là nhân 

phẩm, có nội lực của nhân tính, có nội công của nhân lý, có sung lực của nhân 

tri, có hùng lực của nhân trí, đã biết tìm tới dân chủ như chính thể có pháp 

quyền trong tự do, công bằng, bác ái, nó đã là tổng lực hội tụ làm nên cuộc cách 

mạng rất thông minh cho nhân loại. Trong tổng lực này, con người tự quyết về 

số phận của mình mà không cần vua đóng vai thiên tử, tôn giáo nắm chính 

quyền thay mặt thượng đế, tại đây con người tự tổ chức để tự giải 

quyết các vấn đề nhân sinh của chính mình, trong nhân thế mà mỗi công dân 

đều phải có trách nhiệm, có bổn phận với đồng bào và đồng loại, với quyết 

tâm không để độc tài qua độc đảng, độc trị qua độc tôn, vùi dập nhân bản, vùi 
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lấp nhân văn, bị chà đạp trong chuyên chính là cha đẻ của quái thai chuyên 

quyền.  

Hãy dùng hình ảnh vừa chính xác, vừa hay đẹp có trong kinh Hoa Nghiêm của 

Phật học : « trùng trùng duyên khởi », để hiểu các tiến hóa của dân chủ, nơi mà 

vô số duyên, vô lượng duyên, đã hội tụ đầy đủ để chuyển duyên thành lực, 

rồi chuyển lực thành thực, nơi mà đất, trời, mây, gió, mưa… không những 

đã làm nên mùa xuân, mà còn tặng hoa đẹp, trái lành cho nhân loại. Chỉ 

một duyên dân chủ đã là ngọn gió lành cho nhân thế, nhưng duyên dân 

chủ này cũng đầy hùng lực để trở thành cơn bảo lớn kéo gục, kéo trôi, kéo cả 

mọi hệ độc : độc đảng, độc tài, độc trị, độc tôn, độc quyền… độc vị trong độc 

hại cho mọi dân tộc, cho cả nhân loại. 

Nhân vị dân chủ trong thăng hoa của nhân phẩm  
Nhân vị dân chủ có nhân tri để nhận định, có nhân trí để phân tích, có nhân lý để 

giãi luận, nó hoàn toàn khác với cái ác của độc tài bằng bạo quyền rồi dùng cái 

ngu của tuyên truyền vô tri, của tuyên giáo vô trí qua độc quyền trong 

độc trị. Ngược lại, dân chủ mở lối bằng kiến thức qua đạo lý, nơi mà nhân bản 

thong dong đi trên con đường nhân văn. Tôi chứng kiến cảnh các trí thức, các 

văn nghệ sĩ tại Nam Định yêu cầu các lãnh đạo của ĐCSVN đại diện cho chính 

quyền tỉnh này, nên làm lễ kỷ niệm 100 năm của ba viên ngọc quý của văn học-

nhạc học cận đại của Việt tộc : Nguyễn Bính, Đặng Thế Phong, Văn Cao, ba đứa 

con tin yêu của Nam Định. Tôi rất ngạc nhiên về sự thờ ơ trong vô minh của các 

lãnh đạo địa phương này, vì vô tri trước các nhân tài của nghệ thuật, chỉ vì họ 

không có kiến thức tối thiểu, giáo dục cần thiết, văn hóa căn bản về các đóng 

góp của ba ngôi sao trên trên bầu trời chân-thiện-mỹ của Việt Nam. Trong câu 

chuyện nhân vị dân chủ có nhận định sáng để cáng đáng các giá trị nhân văn, 

trước sự lảnh đạm vô cảm của các lãnh đạo của ĐCSVN, ta nhận ra nhân vị dân 

chủ lấy nhân tri để làm sáng nhân văn, dụng nhân trí để làm vững nhân bản. Đây 

là câu chuyên nhân tri dân chủ chống vô tri độc đảng (độc nguyên nên độc hại 

trong vô duyên), lấy cái thật của dân chủ trước cái « dở dở, ương ương » của 

độc tôn trong độc đảng, và tôi yêu cầu họ, nếu một ngày kia họ « tỉnh ngộ » để 

có tuệ giác trước các giá trị nghệ thuật, tôi yêu cầu họ đừng quên một đứa con 

tin yêu, một nhân tài, một ngôi sao khác của Nam Định là thi sĩ Vũ Hoàng 

Chương. Một tác giả chủ yếu trong thi ca cận đại của Việt Nam, mà họ không hề 

có kiến thức, không có ý thức về giá trị của thi sĩ này, đa trí dân chủ hoàn toàn 

trái ngược với độc trí vô minh, đừng trông chờ độc tài-bất tài một sớm một 

chiều có nhận thức đứng đắn về cái đẹp của nhân văn, cái hay của nhân bản, cả 

hai nhân văn và nhân bản làm nên thế vững bền của nhân vị. 

Dân chủ xử lý để giải quyết vấn đề của con người, nơi con người vừa là cá nhân 

có cá tính, là chủ thể của chủ quyền quốc gia của mình, chuyện áp đặt một ý 

thức hệ độc tôn qua độc đảng, để độc trị trong độc quyền cai trị dân là phản dân 

chủ, phản toàn bộ nhân vị dân chủ trong quá trình tiến hóa trong tiến bộ của 
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nhân sinh đòi minh bạch mọi quyền lực trong quyền hạn của nhiệm kỳ. Nơi đây, 

các quyền lực của bất cứ chính quyền nào chống lại tự do bằng độc tài, chống lại 

công bằng qua âm binh của tham nhũng sẻ bị loại ngay qua bầu cử, vì vậy nên 

quái thai chuyên chính đẻ ra quái vật chuyên quyền luôn lẩn tránh ánh sáng dân 

chủ có nhân vị qua sự thật của nhân lý, chân lý của nhân tri, lẽ phải của nhân 

quyền. 

Dân chủ còn nâng cao nhân sinh ngay trong nhân thế còn mang nhiều bất bình 

đẳng, bằng cách dùng công bằng để gầy dựng nên công lý, để nhân tình ngày 

ngày có thêm được cuộc sống đầy đủ qua tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, truyền 

thông, có văn minh trong tiến hóa. Tức là có nhân cách trong nhân trí, tất cả dựa 

trên nhân vị dân chủ giải quyết chuyện nhân bản bây giờ, chuyện nhân văn ở 

đây, chốn người mà không hứa hảo chuyện xây dựng xã hội chủ nghĩa để tiến 

tới thiên đường cộng sản. Thiên đường đó sẽ không bao giờ có ! Chỉ vì lãnh đạo 

tham nhũng đã nạo rổng mọi tiềm năng của dân tộc, bằng cách bán tài nguyên 

của đất nước, thậm tệ hơn chúng còn buôn lao động, bóc lột dân qua thuế má, 

biến dân tộc Việt ngày càng nheo nhóc, biến đất nước Việt ngày càng cạn kiệt, 

biến nhân phẩm Việt ngày càng mòn héo… làm sao có được một thiên đường 

với các điều kiện vô cùng bi đát ngay trên thượng nguồn như hiện nay, nơi mà 

lãnh đạo là tham quan, nơi mà đồng bào thành lao nô cho láng giềng. Sức mạnh 

của nhân vị dân chủ là cấm tuyệt đối không được gian dối với dân tộc, không 

được nạo vét với đất nước, không được xảo trá trước tiền đồ của tổ tiên, trước 

họa Tàu tạc-Tàu hoạn-Tàu họa-Tàu nạn. 

Dân chủ thực sự xa lạ với sự hứa hảo về thiên đường, vì dân chủ biết biến mong 

cầu thành đòi hỏi qua các phong trào xã hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, 

quan hệ xã hội, nơi là chính quyền phải chăm sóc cho quần chúng bằng hùng lực 

của tự do và công bằng để bảo vệ đa nguyên trong đa tài, đa trí, đa năng, đa 

hiệu… Cụ thể là chăm lo cho cá nhân và gia đình họ, cho tập thể và cộng đồng, 

mà không quên dân tộc và đất nước, không đủ tâm thì sẽ không được bầu, không 

đủ tầm thì sẽ không được tái cử! 

Dân chủ thực sự xa lạ với các loại giáo điều, sinh ra cực đoan, đẻ ra quá khích, 

trước sau nó yêu cầu chính quyền phải thượng tôn pháp luật, cùng lúc nó không 

đồng ý với cách xếp hạng vua ở trên hết ! mà giờ đây đã thành khẩu lệnh : Đảng 

ở trên hết ! Pháp quyền dân chủ xác thực chuyện không ai ở trên dân, trên dân 

tộc, trên giống nòi. Cái độc đảng dẫn tới độc tài, độc trị trong độc quyền để độc 

tôn, là cha đẻ của cái bất trung với dân tộc, bất tín với tổ tiên, bất tài trong quản 

lý đất nước, bất lực trước sự tiến hóa của nhân loại không hề có chỗ đứng, ghế 

ngồi trong nhân vị dân chủ, chỉ vì nó phản nhân lý, nhân tri, nhân trí là nền tảng 

của nhân bản và nhân văn. 

Dân chủ thực sự luôn là rường cột cho mọi phê bình xã hội, trong đó quần chúng 

có đầy đủ quyền hạn phê phán để chống lại cái xấu, tồi, tục, dở của các kẻ lãnh 

đạo bất tài, đủ lực và đủ tầm để biến sức mạnh phê bình xã hội-quyền hạn 
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phê phán thành thực lực dân chủ qua đầu phiếu, qua tuyển cử, qua đa nguyên để 

thay đổi chính quyền, từ lập pháp tới hành pháp. Dân chủ thực sự còn đi xa hơn 

phương trình phê bình xã hội-quyền hạn phê phán, để biến phê phán thành phán 

quyết các tội phạm quốc gia qua pháp quyền để xử tới nơi, tới chốn cái thâm, 

độc, ác, hiểm của bọn sâu dân mọt nước sẵn sàng buôn dân bán nước, dù chúng 

có chạy tới phương trời nào đi nữa. Vì toàn cầu hóa dân chủ đã xuất hiện để thế 

giới hóa nhân quyền, của cải tham nhũng của chúng sẽ phải trả lại cho dân tộc, 

từ lỗi tới tội của chúng sẽ được xử qua liên minh công pháp quốc tế-công luật 

quốc gia, đây là một tiến bộ mới của nhân vị dân chủ, bọn tham ô vơ vét tiền 

vàng của dân tộc, của quốc gia chỉ là bọn « khôn quá hóa dại » không thấy « 

lưới trời » (nhưng thật ra là lưới bao la của liên minh toàn cầu hóa dân chủ-thế 

giới hóa nhân quyền). 

Nhân vị dân chủ quý tiến bộ, trọng văn minh 
Nhân vị dân chủ đặt nhân quyền ngay trong xã hội « bây giờ và ở đây 

», để chăm lo cho hiện tại rồi chăm sóc cho tương lai trước mắt, để sống đúng-

sống đủ-sống đầy trong thực tế của hiện tại, và không trông chờ gì vào bất cứ 

một lời hứa nào của độc đảng về một thiên đường cộng sản qua con đường xã 

hội chủ nghĩa. Nếu muốn hứa hẹn thì phải cụ thể hóa qua chương trình ứng 

cử, để nhân dân dùng quyền bầu cử mà quyết định về số phận của mọi hứa hẹn, 

qua các tiêu chuẩn chỉnh lý trong lý luận về số liệu và dữ kiện có trong chương 

trình ứng cử, với các chứng từ toàn lý qua chính sách và ngân sách. 

Nhân vị dân chủ không mơ hồ về các mong cầu cho cuộc sống, nơi mà cuộc 

sống bình thường bắt đầu bằng bình đẳng trước mọi sinh hoạt xã hội, tiếp theo 

là công bằng trong đời sống xã hội, nơi mà quan hệ xã hội được bảo đảm 

bằng công lý để hướng dẫn công luật, nơi mà công dân hay chính quyền đều 

phải tuân thủ pháp quyền, là nền cho mọi thể chế dân chủ. Tìm nhân vị dân 

chủ ngay cuộc sống bình thường, hằng ngày, tại đây có chuyện « chén cơm 

manh áo », mà con người không quên chuyện bình đẳng bắt đầu bằng bình 

quyền, lấy bình đẳng làm tiền đề cho công bằng, lấy bình quyền làm nền móng 

cho quyền lợi, trong đó tư lợi của một cá nhân phải song hành với bổn phận và 

trách nhiệm của một công dân đối với dân tộc và đất nước. Chính hiện thực bình 

quyền sẽ làm căn bản để nhận định nhân quyền, một nhân quyền ngày càng lánh 

xa thần quyền, tự chiếm chỗ cao nhất với các thần linh vô hình, vô dạng, bắt con 

người phải cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối. Và, nhân quyền không thể chấp nhận 

loại hủ giáo « quân tử thần tử, thần bất tử bất trung », và trước mắt là nó muốn 

dứt điểm loại độc giáo : Đảng lãnh đạo trong độc tài để độc quyền, độc tôn để 

độc trị. 

Nhân vị dân chủ trưởng thành qua quá trình trong sạch hóa nhân cách để trong 

sáng hóa nhân phẩm, tại đây sẽ không còn một quyền lực siêu hình nào, một thế 

lực độc tài nào tự cho phép nó đứng trên nhân vị làm nên nhân cách, có chỗ dựa 

là nhân phẩm. Dân chủ cải thiện nhân tính bằng cải tiến nhân trí, từ điều kiện 
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làm người cho tới cứu cánh làm người, lấy nhân lý của công bằng để phục vụ 

cho nhân loại, lấy nhân trí của tự do để thăng hoa nhân sinh, lấy nhân nghĩa của 

bác ái để nâng cao tầm vóc của nhân đạo. Dân chủ thật sự thì phải chuyên tâm 

không ngừng nghĩ để củng cố nhân vị qua tiến bộ của khoa học, qua ứng dụng 

các khám phá của khoa học để đóng góp cụ thể vào sự tiến bộ của nhân sinh, 

biết đưa nhân thế vào các chân trời của văn minh. Để cuộc sống không chỉ có « 

giá áo túi cơm » ; mà phải mang theo các giá trị văn hóa và tâm linh, biến 

cái đáng sống thành cái vui sống, cái sống đủ thành cái sống đầy, qua các giá 

trị tinh thần được cộng đồng, tập thể công nhận, được tổ tiên, dân tộc tôn vinh. 

Nhân vị dân chủ dựa vào tiến bộ, lấy chân trời văn minh làm định hướng, nên 

các thể chế dân chủ thật sự luôn có chính quyền biết tận dụng khoa học, biết áp 

dụng kỹ thuật vào đời sống để chất luôn song hành cùng lượng, tại đây nhân 

lý được song hành cùng nhân luật, cụ thể là công lý có mặt để soi sáng công 

quyền, luôn có pháp quyền để điều hành và điều chế lập pháp, hành pháp và tư 

pháp. Chính dân chủ đã cụ thể hóa phạm trù nhân quyền trong nhân loại trở 

thành dân quyền trong một dân tộc, trong một quốc gia, nơi mà chính quyền 

phải tôn trọng và phải thực thi dân quyền qua dân quyết trong đầu phiếu. Tại 

đây, chủ quyền của một quốc gia tới tự bầu cử : dân bầu, chớ không hề do đảng 

lãnh đạo bằng độc tài trong độc trị. 

Nhân vị dân chủ không chỉ là cứu cánh của dân quyền, nó là gốc để thấy 

cái lý làm ra cái luật, trong đó cái lý của con người muốn làm chủ số phận của 

mình, cụ thể là con người tự nhiên trong thiên nhiên muốn rời bỏ mọi ràng buộc 

về thần quyền, về vương quyền để tới được một con người muốn sống chung 

trong nhân quyền của dân chủ. Chính đây cũng là khởi điểm để định nghĩa lại 

quyền lực trong một thể chế thực sự dân chủ, tại đây quyền lực là quyền hạn qua 

định kỳ trong nhiệm kỳ, tất cả được pháp quyền kiểm chứng và bảo chứng, qua 

vận hành của ứng cử-bầu cử-đắc cử. Tiến bộ của dân chủ là đây, vì dân chủ đã 

luật pháp hóa mọi quyền lực khi các đảng phái hay cá nhân muốn nắm chính 

quyền để tổ chức và quản lý xã hội đều phải qua chương trình có hạn định. Cái 

lý của dân chủ có khung của cái luật, biết dựa vào cái nhân biết làm chủ, vì 

muốn thực sự làm người. 

Nhân vị dân chủ được tổ chức qua môt hợp ước xã hội, mang ý nguyện của hợp 

đồng trong một tập thể giờ đã thành ý lực của công ước trong một xã hội, nơi mà 

dân tộc có ít nhất ba hiểu biết : biết chọn, biết tuyển, biết bầu, qua đa 

nguyên có thực lực của đa tài, các hùng lực của đa hiệu, các sung lực của đa trí, 

lấy đa năng để phục sự xã hội, lấy đa dụng để đi tìm tiến bộ, để tìm các chân 

trời văn minh. Các thể chế dân chủ luôn dựa trên nhân lý của dân biết làm 

chủ để nhận diện ra sự tiến bộ cho nhân sinh không những qua các khám phá 

khoa học, mà ngày ngày qua các phong trào xã hội đòi hỏi : « đã bình đẳng rồi 

thì phải bình đẳng hơn », nên « đã công bằng rồi thì phải công bằng hơn », vậy 
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thì « đã tự do rồi thì phải tự do hơn », đây chính là định nghĩa sáng tạo của nhân 

quyền trên chính các hiểu biết về nhân quyền. 

Nhân vị dân chủ hiện đại cho phép chúng ta nhìn lại lịch sử của nhân loại, mà 

chính dân chủ đã chấm dứt chuyện giao số phận cho thần quyền, giao số kiếp 

cho vương quyền, giao số mạng cho đảng quyền ; dân chủ chỉ giao nhân duyên 

cho dân chủ để chuyện làm người phải là chuyện nên người. Thực sự chấm dứt 

cái kiếp « người người, ngợm ngợm », phải chấm dứt cho bằng được cái phần số 

hiện nay là bị áp bức bởi công an đã bị dã thú hóa bởi bạo quyền độc đảng, nơi 

mà các lãnh đạo ĐCSVN giờ đây đã sử dụng độc tài như một tà quyền của một 

tập đoàn tội phạm, nắm đảng để vơ vét cùng lúc bần cùng hóa quần 

chúng, để moi móc tiền tài của dân tộc, nạo rổng tài nguyên của đất nước. Cùng 

lúc lại cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bọn Tàu phỉ mang dã tâm xâm lược đất 

Việt. Đây là thảm họa của Việt tộc, của một dân tộc mang bỉ nạn vì sự vắng 

bóng của dân chủ, nơi mà nhân dân biết làm chủ chính sinh mệnh của mình. Bọn 

lãnh đạo ĐCSVN giờ đây đã bị nắm đầu xỏ mũi bởi Tàu tặc, đã thuần hóa chúng 

trong sự thuần phục bằng con mồi : chỉ có Đảng cộng sản Tàu là cứu được 

đảng cộng sản Việt ! Và vì chọn « cứu đảng » hơn là « cứu nước » nên các lãnh 

đạo của ĐCSVN đã thẳng tay đàn áp các con dân yêu nước, quý chủ quyền dân 

tộc, trọng tiền đồ tổ tiên trước Tàu Họa đang cướp đất, đảo, biển ; trước Tàu 

họan đang ô nhiễm cả một đất nước từ môi trường tới thực phẩm. 

Nhân vị dân chủ dọn đường cho nhân cách biết tự trọng 
Dân chủ bắt buộc quyền lực phải chính danh để trực diện với xã hội, với dân tộc, 

với đất nước, vì nó không còn tin thần quyền siêu hình, vương quyền xa cách, 

đảng quyền « ăn trên, ngồi trốc », loại chính quyền đểu này ngồi kiểu Mă Giám 

Sinh, kiểu Sở hanh « ghế trên ngồi trốc sỗ sàng », ngồi trên lưng hiến pháp, 

ngồi trên đầu tư pháp, chúng thù ghét dân chủ, vì dân chủ sẽ làm chúng mất ghế 

ngồi, với quyền tự do đầu phiếu của nhân dân. Vì dân chủ khẳng định chủ quyền 

quốc gia là chủ quyền của nhân dân, mà đảng nào muốn nắm quyền lực đều phải 

qua bầu cử, nhất là phải đặt chương trình ứng cử vào các chính sách hoàn toàn 

được hạn kỳ hóa, cụ thể là nhiệm kỳ hóa hành pháp, tại đây không có chuyện 

lãnh đạo vô hạn định, chỉ có độc tài mới vô định hóa quyền hạn của chính 

quyền. 

Dân chủ đặt vào trung tâm xã hội vai trò và chức năng của sự tiến bộ để thăng 

hoa nhân sinh, qua phát triển khoa học, kỹ thuật, truyền thông… đi tìm văn minh 

cho dân tộc qua quan niệm của chung, hoàn toàn trái ngược với độc đảng lấy 

của chung làm của riêng, từ tiền tới đất, từ ngân sách tới tài nguyên. Mọi chính 

sách của một chính quyền dân chủ luôn là quốc sách liên kết cái tiến bộ, cái 

phát triển, cái văn minh vào cái của chung, các lãnh đạo độc tài luôn « mất ăn, 

mất ngủ » bởi sự vận hành linh hoạt của phạm trù của chung, vì nó loại bỏ mọi 

đặc quyền, đặc lợi của bọn lảnh đạo « ngồi mát ăn bát vàng », vì nó gỡ bỏ mọi 

bổng lộc của loại lãnh đạo « ăn cổ đi trước, lội nước đi sau ». 
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Dân chủ đã dùng nhân lý để làm ra nhân tri, lấy nhân luật của cộng đồng quốc 

gia để bảo vệ tự do cho mỗi cá nhân, nơi mà chính quyền phải vận dụng quyền 

lực trong quyền hạn của mình để không ngừng củng cố tự do cá nhân, trong 

phương trình bình đẳng-bình quyền làm nền của công bằng, với tường vách 

của công luật, dưới vòm mái của công lý. Chính dân chủ khi lập được liên đới 

giữa tự do cho cá nhân và công bằng trong xã hội để chế tác ra một liên minh 

trong đó tự do bảo vệ tư lợi của cá nhân có thể song hành cùng công ích vì xã 

hội, vì dân tộc, vì đất nước, trong đó bác ái là tâm điểm để hiểu nhân vị, trung 

tâm để cân đối, tạo ra cân bằng giữa tư lợi và công ích. Chính liên minh tư 

lợi và công ích này là chất xúc tác mạnh để cá nhân khi thành công dân trong 

một thể chế dân chủ luôn có cá tính mạnh qua sáng kiến và sáng tạo để vừa nâng 

cao tự lợi của mình, cùng lúc thăng hoa công ích của tập thể, của cộng đồng, nên 

dân chủ là hợp thể của cái tư và cái chung, làm ra tổng thể dân chủ luôn mang 

nội chất của tự nguyện, của tham gia, của đóng góp… Nên nó ngược lại với 

quyền lịnh của độc tài, định hướng của độc tôn, chỉ đạo của độc đảng… 

Dân chủ lấy tự do để thăng hoa tự tin, để thăng tiến tự trọng, trong đó tự chủ của 

mỗi công dân chính là tự chủ của chủ thể có mong cầu, rồi có đòi hỏi được tự 

quyết từ hiện tại tới tương lai, từ nhân lý phải làm người đầy đủ nhất 

tới nhân tính được làm người theo hướng hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm, đây 

là định nghĩa có hậu cho nhân vị dân chủ. Cái có hậu, nó vừa vững, vừa bền, vì 

nó vừa mạnh vừa khôn, nên cái dại, cái khờ, trong cái hèn, cái sợ không có một 

vị thế nào trong nhân vị dân chủ, đây lại là một bi kịch hiện nay của Việt tộc. Từ 

một dân tộc có bản lĩnh tự quyết cao biết bảo vệ tiền đồ tổ tiên, từ một giống nòi 

có nội công tự chủ lớn biết giữ nước với tầm vóc của một dân tộc có tự trọng 

rộng, người Việt ngày nay sau hơn bảy mươi năm dưới quyền áp đặt của 

ĐCSVN, đã tự thấy nhân phẩm của mình bị xói mòn, nhân tính của mình bị suy 

kiệt, nhân vị của mình bị vùi lấp. Trong xã hội Việt hiện nay, có một loại quần 

chúng sẵn sàng ẩm ỉ kéo ra đường gào la như điên dại sau mỗi lần đội tuyển Việt 

Nam thắng một trận bóng đá, cùng lúc cúi đầu trong lủi nhủi trước quốc họa tới 

từ Tàu tặc đang chiếm đất, đảo, biển của mình. Cái dại, cái khờ, trong quá trình 

ngu dân hóa của ĐCSVN đã đè nghiến lên tự hào của dân tộc, giờ đã song 

hành với cái hèn trước họa Tàu phỉ, được nuôi dưỡng bởi cái sợ trước công an 

trị có dã tâm của dã thú được giáo dưỡng và nuôi nấng bởi tà quyền độc đảng. 

Vậy mà ngày càng nhiều người tới tận cửa sông Bạch Đằng để nhớ lại hùng khí 

của cha ông, đã làm bao thế lực xâm lăng phải ngừng bước tại đây. Ngay cửa 

sông ta thấy tượng ba công thần đã làm nên các chiến tích để Việt tộc vẫn là 

Việt tộc : Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo. Cạnh ba tượng đài của ba 

quốc thần này có ba ngôi đền thờ của ba vị, chuyện lạ là ĐCSVN lại thêm một 

ngôi đền cho Hồ Chí Minh, không có quan hệ gì tới các chiến tích trên Bạch 

Đằng giang cả, thô bỉ hơn là chung quanh các ngôi đền này là sự trùm phủ các 

cây, các chậu kiểng mang cạnh gốc của chúng những tấm bia đá đề tên các vị 

lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay. Thô bỉ tư cách đã sinh ra bỉ ổi không nhân 
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cách, chỉ vì không biết nhân vị của mình, mà cứ xen vào để « ăn ké », « ăn càng 

» « ăn vụng »quanh các danh nhân, không biết nhân vị của mình thì đừng 

mong có nhân cách ! 

Một thảm nạn nữa là ban quản lý các ngôi đền này để nhạc Tàu, luôn văng vẳng 

bên tai người đi thăm viếng khu chiến tích Bạch Đằng này. Thổ bỉ, bỉ ổi, 

thường «cặp kè» cùng sự cẩu thả của vô minh, và khi bị hỏi tại sao lại để nhạc 

Tàu ? Thì lại ngụy biện trả lời là nhạc thiền, nếu bọn quản lý này còn chút tuệ 

giác thì chúng chỉ nên để nhạc truy điệu các oan hồn bọn lính xâm lược đã là 

nạn nhân bị áp chế bởi lãnh đạo của chúng, đã bỏ mạng tại đây trên cửa sông 

này trong ý đồ xâm lăng của thiên triều. Chưa hết, khi mọi người muốn 

tránh nhạc Tàu ở đây, thì họ bật đài lên để nghe tin tức, thì rơi vào kinh 601 là 

đài của Trung Quốc, với toàn bộ tin tức của Tàu, ca tụng văn hóa Tàu, ca ngợi 

lãnh đạo Tàu, bằng tiếng Việt, ngay trên đất Việt ! Chúng ta đang ở đâu vậy 

? Chúng ta còn ở trên quê hương chúng ta không ? Quê hương này giờ là của ai 

? Của Tàu hay của Ta ? Tại sao ĐCSVN lại để cho Tàu phỉ lộng loạn trong bạo 

ngược ngay trên quê cha đất mẹ của chúng ta ?  

Câu chuyện Tàu lộng, Tàu loạn hiện nay ngay trên đất nước của Việt tộc vẫn 

chưa dứt : đoàn chèo Hải Phòng dựng vở Hào khí Bạch Đằng Giang đầu tháng 

11 năm 2018 ngay nhà hát lớn, thành công khi tạo được dũng khí của dân 

tộc tới người xem. Vậy mà, khi kết thúc, tới lúc tặng hoa cho nghệ sĩ trên sân 

khấu thi các lãnh đạo địa phương của ĐCSVN lên sân khấu với tư cách lủi nhủi, 

xuống sân khấu với tư cách lòn lách, rồi lẩn vào đám đông khán giả với tư cách 

chui rúc. Không một lời khen ngợi hùng khí Bạch Đằng được trao truyền tới 

người xem qua hào khí của các nghệ sĩ chèo Hải Phòng. Cái hèn lủi nhủi để lẩy 

nhẩy vào cái tục lòn lách đưa đường dẫn lối cái nhục chui rúc, xóa tan mọi nhân 

vị mà cha ông ta đã dựng được, đã ngẩng đầu trước giặc phương Bắc, đã vươn 

vai nhiều lần ngay trên sông Bạch Đằng trước bọn Tàu phỉ. 

Nhưng giữa dòng ngày điền dã sâu trong quần chúng chung quanh sông Bạch 

Đằng tôi đã thấy một sự thật dần dần nổi lên trong ý chí kiên cường của Việt tộc 

: có những con dân yêu nước thương nòi đã lần tìm ra được các chiếc cọc nằm 

sâu dưới đáy sông, thuở nào đã chọc thủng các đoàn thuyền của quân xâm lược 

phương Bắc. Các con dân này kính cẩn, trân quý các chiếc cọc như báo vật, 

mang về nhà để thờ, nghiêm cẩn trong hồi thức về một dũng tộc, đã lắm lần 

nhiều bận chiến thắng dòn dã các đoàn quân xâm lược hung hăng nhất trên dòng 

sông này. Hãy nhìn, nhìn thật rõ các chiếc cọc này để nhận ra Việt tộc 

là một dũng tộc! Nơi mà bản sắc Việt và nhân phẩm Việt chỉ là một, một hợp 

thể thuần dũng đã tạo nên nòi giống Việt ! (Và khuyết tật nặng nề nhất hiện nay 

của các lãnh đạo ĐCSVN là không thấy rõ để hiểu sâu về lòng yêu nước của con 

dân Việt, khuyết tật này sẽ trở thành tử tật cho mọi lãnh đạo đang rắc tâm buôn 

dân bán nước). 
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Hãy nhận diện nhân vị dân chủ qua các chỉ báo trong chính sinh hoạt của 

dân chủ : 

• Dân chủ là thể chế của các công dân muốn sống chung bằng hùng lực của dân 

tộc, bằng hùng khí của giống nòi, chớ không phải bằng cái hèn, 

cái tục cái nhục trong cái sợ được tuyên truyền và gieo rắc bởi đảng trị. 

• Dân chủ là thể chế của các công dân muốn lấy cái dũng của liêm chính, cái 

khôn của liêm minh, cái sáng của liêm sỉ để đi tìm tiến bộ, phát triển và văn 

minh, ngược hẳn với cái chịu khất phục để bị dìm trong cái bị thuần hóa bởi bạo 

quyền. 

• Dân chủ là thể chế của các công dân muốn cái bằng để chế tác ra cái công, 

làm cái tư bớt ích kỷ, bớt vô cảm, bớt vô tri trước mọi bất công, vì dân chủ 

biết dâng cái luật cho cái nhân để cùng nhau làm ra nhân phẩm cho nhân vị. 

• Dân chủ là thể chế được hình thành từ phong trào qua các giai đoạn lịch sử nơi 

mà nhân lý luôn thắng cái bất nhân của tà quyền, nơi mà xã hội dân sự có chỗ 

đứng, có tiếng nói để không những gạt bỏ cái bạo, mà còn xóa luôn cái bất, của 

bất tài trong quản lý luôn luồn lách trong cái bất tín với dân tộc, cái bất trung với 

tổ tiên. 

• Dân chủ là thể chế luôn tập hợp được cái đa, nơi mà đa đảng là thông minh tập 

thể chống là cái độc của độc đảng luôn tìm cách vô tri hóa dân tộc, vô cảm 

hóa giống nòi, chỉ vì đảng vị và đảng lợi của nó, đây chính là nhà tù của nó, vì 

nó không đa dụng trong đa trí, không đa năng trong đa hiệu, không đa tài trong 

đa lực… 

• Dân chủ là thể chế tổng hợp được các phong trào của xã hội để thăng hoa tự do 

của tập thể, của cộng đồng và nhất là của cá nhân, nó còn biến cá nhân này 

thành công dân có chủ quyền quốc gia, để trở thành chủ thể có sáng kiến để sáng 

tạo ra các đường đi nước bước cho nhân trí. 

• Dân chủ là thể chế làm ra được tổng lực của những lực đối kháng nhau trong 

lịch sử nhưng hợp tác được với nhau qua đồ hình sinh hoạt dân chủ ; lấy bình 

đẳng để giáo dưỡng công bằng, nhưng không truy diệt quyền tự do cạnh tranh, 

mà lại còn biết lập được liên đới giữa công bằng và tự do để chế tác ra bác ái, 

luôn là liên minh bền bỉ của công bằng và tự do trên lộ trình dân chủ. 

• Dân chủ là thể chế dựa trên sự giao lưu linh động của xã hội dân sự, trong đó 

các phong trào xã hội lấy sáng kiến qua sinh hoạt xã hội, có sáng tạo ngay 

trên quan hệ xã hội, để làm mới và làm tốt, để làm hay và làm đẹp nhân vị ; dân 

chủ luôn ngược dòng với độc đảng luôn giữ độc quyền để kiểm soát các phòng 

trào xã hội, để kiểm tra các quan hệ xã hội. Nên, dân chủ mở, độc đảng đóng. 

• Dân chủ là thể chế có hợp đồng xã hội dựa trên hợp tác của công dân qua hợp 

ước giữa các cộng đồng khác nhau của một dân tộc, trên tinh thần của công 

ước được tam quyền phân lập công nhận và tuân thủ, nó ngược chiều với với 

độc đảng không nhận hợp tác với nhân dân, nên không có hợp đồng với xã hội, 

không có chỗ dựa là hợp ước được kiểm định bằng đầu phiếu, để trở thành công 

ước luôn có gốc, rễ, cội nguồn của công lý. 
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• Dân chủ là thể chế đặt quyền lợi cá nhân qua chủ quyền của dân tộc, nơi mà 

luật pháp bảo vệ cá nhân, pháp quyền kiểm định chính quyền, có thương tôn 

pháp luật làm căn bản cho mọi chính sách của chính phủ, nó ngược vị với độc 

đảng tự tung, tự tác và luôn ngồi trên lưng hiến pháp, trên vai pháp quyền.  

Nhân sinh lên đường đi tìm nhân cách, qua nẻo của nhân tri, bằng ánh sáng 

của nhân lý và nhân tâm, tất cả theo lối của nhân đạo để đưa nhân loại về chân 

trời của nhân phẩm, để nhận nhân vị một cách xứng đáng nhất trong thể chế 

thực sự dân chủ. 
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Tặng 

các bạn sinh viên của thầy luôn đau đáu  

với đồng bào, với quê hương, với Việt tộc. 
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MỤC 
 

Nhân 

Lý  

Luận 

Chính  

Thức 

Quyền 

Trị 

Hành 

Việt 

 

 

 

 

(Các ảnh minh họa là các tượng gỗ về  

các minh vương, minh quân, minh sư, minh chúa, minh chủ  
của Việt tộc được chế tác với lòng kính phục của các nghệ nhân Việt vô danh). 
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Nhận 

Thấy nước mắt nhân tình để tiếp nhân tâm. 

Thấu xương máu nhân thế để nhận nhân nghĩa. 

Thấm sinh linh nhân loại để đón nhân tính. 
 

Mong 

Muốn nhận chức năng, chức vụ, chức danh  

lãnh đạo chính trị hiện nay trước Việt tộc: 

Thì nên đứng ngay về phía dân đen, trắng tay vì nghèo khổ. 

Thì nên đứng cùng phía với dân oan, mất trắng đất, lẫn nhà. 

Thì nên đứng chung với công bằng, để có công tâm, để chống bất công. 

Thì nên đứng sát phía dân chủ, để sống chết với nhân quyền! 
 

 

Suy 

Các vị đang lãnh đạo, đang thất bại trong việc thăng hoa Việt tộc, 

xin quý vị xem lại, truy lại, soát lại, suy lại  

quá trình đào tạo lãnh đạo tại các quốc gia tiên tiến, 

xem lại giáo dục, truy lại giáo khoa, soát lại giáo trình, suy lại giáo án  

về lãnh đạo, quản lý và tổ chức, nhất là đào tạo nhân sự trong lãnh đạo. 

Chỉ vì nội dung trầm trọng của thất bại trong lãnh đạo chính trị là: 

Việt tộc của quý vị phải bị rơi xuống vực! 
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Ngỏ  

Chính luận, trong tiểu luận này không phải là thể loại văn được gọi tên là chính 

luận, mà chính luận ở đây là lý luận chính trị, tạo cơ sở tư duy cho những ai có 

nguyện vọng hay có tham vọng làm chính trị, muốn lãnh đạo trong một đất nước 

như Việt Nam, chưa đón được dân chủ, nên chưa nhận được nhân quyền. Lý 

luận chính trị vừa qua lịch sử, vừa qua thực tế; không quên kiến thức chính trị là 

nền chính kiến, nhất là không quên tri thức lãnh đạo làm gốc cho ý thức lãnh 

đạo. 

 

 

Tựa  

Chính luận trong tiểu luận này đi tìm cội là chính lý, dựa trên nhân lý, khi quá 

trình tri thức lãnh đạo chính trị là quá trình lý luận trên thực tế của nhân sinh, là 

lập luận trên chính sách để phục vụ nhân dân, với năng lực diễn luận các quyết 

định chính trị trước nhân tri, với hiệu quả giãi luận các hành động lãnh đạo 

trước nhân trí. Nếu muốn làm chính trị mà không có gốc, rễ, cội, nguồn từ nhân; 

lại vắng luôn năng lực và hiệu lực của luận, thì đừng làm chính trị, đừng làm 

lãnh đạo, vì sẽ làm trong vô tri, sẽ lãnh đạo trong vô minh, sẽ chỉ hại dân, diệt 

nước. 

 

Đề 

Chính luận trong tiểu luận này đi tìm gốc là chính tri, nơi mà kiến thức vừa là 

năng lượng chính trị, vừa là xương cốt của lãnh đạo, vì kiến thức là chất sống 

nuôi tri thức, tạo tầm vóc cho hiểu biết chính trị, dựng nên bản lĩnh của lãnh đạo 

từ rường cột là ý thức chính trị, là nhận thức lãnh đạo. Không quản lý nổi 

phương trình thức (kiến thức-tri thức-ý thức-nhận thức) này thì chỉ đưa dân tộc 

tới ngu dân, đưa giống nòi tới chướng nghiệp. Và thức luôn được đưa đường, 

dẫn lối bởi chính, ngược lại với tà, trái lại với ma, chống lại với gian. Chính tri 

làm thăng hoa chính nghĩa! 
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Chính 

Chính luận trong tiểu luận này đi tìm rễ là chính tâm, tạo ra thành tâm để có 

thành ý, nơi mà sự thành thật làm vững, làm chắc sức hoàn chỉnh của ý thức. 

Chính ý thức ngay thật tạo nên tâm thức ngay thẳng với mọi người để có chỗ 

đứng chính thống trong lãnh đạo: nói thì giữ lấy lời, hứa thì phải làm, nơi mà 

chính tâm làm ra chính quả, vì lừa dân, dối nước thì sẽ không sao có hậu trong 

chính giới. 

 

 

Dẫn 

Chính luận trong tiểu luận này mang chính khí; tới tự chính ngôn, nơi mà ý thức 

chính trị làm cột xuong sống cho luân lý lãnh đạo, có trách nhiệm với chính ngữ 

vì có bổn phận với chính nghĩa. Qua đó, chính nghĩa tạo hùng lực cho chính 

khí trong lãnh đạo chính trị, như vậy phải lấy phương trình chính (chính lý, 

chính tri, chính tâm) để quản lý xã hội, để quản trị cơ chế, để được đi trên chính 

đạo với chính trị đúng, song hành cùng lãnh đạo đúng.  

 

Chính luận đưa chính trị vào lý của luận để luận giúp lý cho lãnh đạo chính trị! 
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Phương pháp luận so sánh & chính trị học phân tích 

Tiểu luận này dựa vào cách quá trình phân tích dữ kiện chính trị và giải thích 

các sự kiện chính trị không những qua chính sách, mà còn qua hành động cụ thể, 

phối hợp với phân tích nội dung văn bản của chính sách cùng diễn văn của lãnh 

đạo, qua ngôn ngữ chính trị để giải luận tư duy lãnh đạo, từ đó tìm hiểu các diễn 

biến có trong ý định-ý muốn-ý đồ của lãnh đạo. 

 Phân tích chính sách: mức độ của một chính sách là trình độ của lãnh đạo 

trách nhiệm chính sách đó. 

 Phân tích hành động lãnh đạo: mức độ của hành động lãnh đạo là trình độ 

tư duy của lãnh đạo đó. 

  Phân tích tư duy của lãnh đạo: mức độ tư duy của lãnh đạo là trình độ lý 

luận để giải quyết các chủ trương của lãnh đạo đó. 

 Phân tích lý luận các chủ trương: mức độ lý luận để giải quyết các chủ 

trương của lãnh đạo là trình độ trí tuệ của các lãnh đạo đó. 

 Phân tích trí tuệ của lãnh đạo: mức độ trí tuệ của các lãnh đạo là trình độ 

các công trình ưu tiên của các lãnh đạo đó. 

 Phân tích các công trình ưu tiên: mức độ công trình ưu tiên của các lãnh 

đạo là trình độ sáng tạo các chính sách phát triển chiến lược.  

 Phân tích các chính sách phát triển chiến lược: mức độ sáng tạo các 

chính sách phát triển chiến lược là trình độ sáng tạo về phát triển bền 

vững. 

 Phân tích các chính sách phát triển bền vững: mức độ chính sách phát 

triển bền vững là trình độ về hiệu quả của các chính sách đó. 
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Nhân 

 

 

 
 

 «Kẻ khống chế chính là kẻ bị khống chế bởi ý đồ khống chế của mình » 
K.Marx
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Nhân và loại 

Có nhiều nhân loại sống cùng chung một nhân loại rộng lớn, mà nhiều nhân loại 

 vì nhiều nhân tính khác nhau, có ít nhất là có hai nhân tính rất đậm nét trong 

nhân loại chung này: 

 Nhân tính thứ nhất có ý thức luân lý, như có kim chỉ nam trong nhân tình, 

thấy tốt thì làm, thấy xấu lánh xa, thấy gian thì loại, thấy tà thì xua, thấy 

ác thì khử. Ý thức luân lý có chỗ dựa là đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) để chế 

tác ra luân lý (nhận trách nhiệm để đảm bổn phận). Nếu muốn làm lãnh 

đạo chính trị thì ý thức luân lý phải sắc, kim chỉ nam này phải nhọn. 

 Nhân tính thứ nhì có ý thức duy lý, như có Bắc đẩu đưa đường, dẫn lối 

giữa đêm, lấy kiến thức của kinh nghiệm (từ lịch sử qua cuộc sống) thấy 

hợp lý trong thuận cảnh, lấy cụ thể làm thực tế, biến thực tế thành thực 

dụng. Nếu muốn làm lãnh đạo chính trị thì ý thức duy lý phải rõ, thấy thật 

rành Bắc đẩu trước mắt. 

Nhận ra hai nhân tính ý thức luân lý và ý thức duy lý còn phải đi tìm thêm các 

nhân tính khác, còn nếu không hiểu gì về hai nhân tính tối thiểu này thì tốt nhất 

đừng làm chính trị, đừng nhận trách nhiệm lãnh đạo. 
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Nhân và tính 

Chữ nhân không phải là đơn thuần là một thuật ngữ, mà là một hệ thống tư 

tưởng có lý luận, mà kẻ lãnh đạo không biết hoặc không thấy thì sẽ lầm đường 

lạc lối trong quyết đoán làm gốc cho mọi quyết định, trong quyết sách làm nền 

cho mọi tổ chức và mọi quản lý. Không biết, không thấy, không nghe, tức là 

không có nhận thức về chữ nhân thì chỉ mang họa tới cho dân tộc, gây nạn cho 

giống nòi. 

Nhân loại sống trong một bối cảnh lịch sử nhất định: nhân thế, trong những 

hoàn cảnh xã hội được quyết định từ kinh tế tới giáo dục, từ vật chất tới y tế… 

từ quan hệ xã hội tới đời sống xã hội: nhân sinh. Chính bối cảnh và hoàn cảnh 

tạo ra tâm cảnh trong quần chúng đó là: nhân tình. 

Nhân tính chỉ có khi một dân tộc xác định được các định hướng cộng đồng về 

đạo lý một nhân sinh quan hay, đẹp, tốt, lành: nhân đạo, từ đó nhận thức ra các 

bổn phận, các trách nhiệm để xây dựng một giống nòi ăn ở với nhau để sống có 

hậu: nhân nghĩa. 

Nhân tính có hải đăng là nhân đạo, có dự phóng cho mai sau là nhân nghĩa, cả 

ba tạo ra thế chân kiềng bền vững cho nhân lý của một dân tộc, làm chủ đất 

nước của mình bằng nhân văn được thể hiện qua bốn hệ nhân trên. 

Cả năm hệ nhân: nhân tính, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân lý, nhân văn được trao 

truyền và lưu truyền qua nhân giáo, trong đó một nền giáo dục đúng đắn tùy 

thuộc vào môt chính quyền liêm chính, một chính phủ liêm sỉ để bảo đảm nhân 

trí cùng nhân trí qua giáo khoa, giáo trình, giáo án. 

Chính nhân trí cùng nhân trí quyết định trình độ thăng tiến của một đất nước, 

thăng hoa của một dân tộc, mà ta thấy láng giềng cùng nôi tam giáo đồng 

nguyên như Việt Nam đã làm được: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung 

Quốc. Chính ta không làm được lại tha hóa vào con đường phản nhân trí cùng 

nhân trí, tạo ra thảm họa học giả-thi giả-bằng giả, tới từ tham nhũng-tham ô-

tham quan, tức là lãnh đạo chính trị của ĐCSVN đang lầm đường lạc lối, đang 

hoàn toàn sai! 
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Nhân và văn 

Đừng hiểu tùy tiện thuật ngữ văn trong cách làm từ hiện nay trong các miệng 

lưỡi của vài lãnh đạo: hàm nghĩa của văn mang ít nhất là ba biến số: văn hóa, 

văn minh, văn hiến. 

Văn hóa, như sức sống vững bền qua nội lực một dân tộc biết biến nội công của 

tổ tiên mình trong quá khứ thành nội chất cho các sinh hoạt tập thể, cho đời sống 

cộng đồng trong hiện tại, lại có luôn nội tâm của một giống nòi biết giáo dưỡng 

con cháu, các thế hệ đời sau biết yêu, quý, thương văn hóa đó. 

Văn minh, đòi hỏi nhân tri, luôn mở cửa mời nhân trí, học kiến thức để tự hữu 

hóa kiến thức, biến kiến thức thành tri thức được bảo vệ có hệ thống, có lý luận, 

có lập luận, có giãi luận, có diễn luận của trí thức. Vì có văn hóa chưa chắc có 

văn minh, vì văn minh tạo chỗ đứng nhân quyền và dân chủ, từ đó văn minh làm 

thăng hoa: công bằng qua tự do, để cùng nhau xây bác ái 

Văn minh thấy rất rõ trong một xã hội biết tôn trọng người lớn tuổi, biết bảo 

trọng phụ nữ, biết bảo vệ thiếu nhi, biết bảo quản thanh thiếu niên trong một hệ 

thống giáo dục lấy đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, làm nhân văn. 

Văn hóa luân chuyển để thích ứng với đời sống hiện đại, văn minh mang sung 

lực hiện đại hóa văn hóa qua cải cách, qua canh tân, được hỗ trợ bởi khoa học 

hay, bởi kỹ thuật lành, bởi công nghiệp sạch. Như vây, có văn hóa, chưa chắc có 

văn minh, làm lãnh đạo chính trị phải đưa văn hóa về hướng văn minh để thăng 

hoa văn hóa, làm cho văn hóa hay, đẹp, tốt, lành hơn 

Văn minh là chiều cao của văn hóa, đẩy văn hóa đi lên, thì văn hiến là bề dầy, là 

chiều sâu, là chính sử của văn hóa. Chính văn hiến tạo rễ sâu, gốc chắc cho văn 

minh nâng, đưa, đẩy văn hóa hướng tiến hóa. 

Chuyện đáng buồn và đáng lo là các lãnh đạo tối cao của ĐCSVN hiện nay 

không xem, không hiểu, không thấu vì không đủ tầm, không đủ vóc để biến ba 

biến số: văn hóa, văn minh, văn hiến thành ba hằng số trong các chính sách của 

họ. 
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Nhân rộng... lý mở 

Làm chính trị với chữ nhân rộng qua cái lý mở là một “nghề” rất khó, làm lãnh 

đạo chính trị với chữ nhân rộng nhất qua cái lý mở nhất, chắc chắn là một 

“nghề” khó nhất trên đời! Vì phải nhận những trách nhiệm nặng, đón những bổn 

phận rộng, nâng cao đạo đức dân tộc, hiểu xa đạo lý nhân loại. Vậy, nên suy 

nghĩ kỹ, thật kỹ trước khi chọn “nghề” khó nhất này. Nhân rộng-lý mở vừa là 

luận thuyết sinh động của chính trị, vừa là thực hành thông minh của lãnh đạo.  

Nhân rộng vì nhân vừa gần-vừa xa, nó gần có ngay trước mặt lãnh đạo chính trị. 

Đó là nhân dân, dân chúng, quần chúng: nghèo hay giầu, vui hay buồn, đau khổ 

hay hạnh phúc, nếu không trực diện để thấy, để hiểu, để thấu thì đừng đòi làm 

lãnh đạo chính trị. Còn dành làm để tham ô, trục lợi thì không phải làm chính trị 

mà là trộm, cắp, cướp, giựt bằng chính trị. Nhân xa vì nó bắt kẻ lãnh đạo phải 

“nhìn xa, trông rộng”, đưa nhân tính vào nhân tình, đưa nhân thế vào nhân tâm, 

đưa nhân nghĩa vào nhân loại, qua con đường của nhân tri, bằng phương tiện 

của nhân trí. Nhân là phạm trù của tri thức, bó buộc kẻ lãnh đạo muốn trị (trị 

dân-trị nước) phải có tri, lấy tri để lập trí. 

Lý mở vì mở ra bên ngoài mới tồn tại, mới sống còn, mới có khí trời để thở, mới 

có thực phẩm để ăn, nhất là có nhân tri của nhân loại bên ngoài để học, có nhân 

lý của nhân thế bên ngoài để khôn lên, có nhân trí bên ngoài để thông minh lên. 

Lý mở là lý biết đón, biết tiếp, biết nhận, biết mời: các kinh nghiệm hay, các 

kiến thức tốt, các bài học đẹp, các nhân thế lành để tạo ra tiềm năng, tiềm lực 

cho chính ta. Tất cả những lý đóng (đóng cửa, đóng biên giới, đóng lãnh thổ...) 

vì độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị, độc đảng) đều đáng nghi ngờ, và 

nhân dân có quyền ngờ vực mọi lãnh đạo chính trị có ý đồ đóng vì độc. 

Nhân rộng-lý mở là nơi hội tụ thông minh chính trị và minh triết lãnh đạo, vì nó 

được kết tinh bởi hai hùng lực chính trị mà kẻ làm lãnh đạo phải thông hiểu:  

 Lý tưởng chính trị càng rộng thì nhân dân càng khôn (từ khôn có sở hữu là 

nhân trí, tức là khôn ngoan chớ không phải khôn lanh), ở đây sau khi 

thành công về chuyện “cơm no, áo ấm” cho dân, thì phải đi tới hướng 

“dân giàu nước mạnh”, lại còn phải đi thêm bước nữa “nhân loại thái 

hòa”. 

 Vô hạn chính trị không bị khung trong một quốc gia, mà ngược lại muốn 

cho quốc gia đó tồn tại, có chỗ đứng xứng đáng trong quan hệ quốc tế, thì 

phải tìm liên minh, tìm đồng minh, tất cả trong quy luật vô hạn chính trị 

luôn “thêm bạn, bớt thù”, luôn vô hạn học trong vô biên hiểu để luôn“học 

người để khôn ta”. 

Phương trình Nhân rộng-lý mở chính là thông minh chính trị-minh triết lãnh 

đạo. 
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Nhân nhập nhân 

Nhân nhập nhân vừa là lương tri của chính trị, vừa là lương tâm của lãnh 

đạo, đây là quá trình nhập nội vào thực tế của nhân dân, thực cảnh của dân 

chúng, thực tại của quần chúng để thấy, để hiểu, để thấu các vấn đề, các khó 

khăn, các lầm than của dân tộc, và nếu chỉ ngồi trong bàn giấy, chỉ đóng cửa 

phòng để họp hành, thì “có mắt cũng như mù” trước hiện thực (bây giờ và ở 

đây) của xã hội. 

Nhân nhập nhân trước hết là lấy nhân tính để nhập nội vào nhân tình ngay 

trong xã hội mà nhân dân đang sống, đang làm, đang ăn, đang ở, để thấy các 

trầm luân hằng ngày của nhân sinh, thấy dân đen nhọc nhằn như thế nào, 

hiểu dân oan tủi nhục ra sao, từ đó mới có ý thức chính trị để có nhận thức 

lãnh đạo qua chính sách. Chuyện giả vờ dựng kịch đầu năm: từ nguyên chủ 

tịch Trương Tấn Sang thủa nào tới đương kim chủ tịch Trần Đại Quang, giả 

bộ cầm cày lang thang cạnh các bờ ruộng với nông dân, mà thực sự thì không 

hề biết cày là gì! Đây chuyện chính trị giả, lãnh đạo xạo! 

Nhân nhập nhân sau đó là lấy nhân nghĩa để nhập sâu vào nhân thế ngay 

trong đau đáu “chén cơm manh áo” của nhân dân, ngay trong trằn trọc “cơm 

áo gạo tiền” của dân chúng, để thấy thật rõ các thiếu thốn hằng ngày trước 

các lo toan “ăn bữa sáng lo bữa tối”, rồi từ đó mài dũa ý thức chính trị cho 

thật bén, thật sắc để phục vụ cho nhận thức lãnh đạo thật sâu, thật rộng. 

Chuyện giả vờ dựng kịch đi “ăn phở” với dân thường của thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc tại Hội An, vậy mà trước đó lại kéo hàng chục xe hộ tống qua 

phố cổ, nơi mà mọi người phải đi bộ, nơi mà Liên Hiệp Quốc qua Unesco 

muốn bảo tồn. Đây chỉ là trò chính trị thấp, của lãnh đạo tục! 

Nhân nhập nhân tiếp theo là lấy nhân tâm để nhập cho thấm nhân sinh, qua 

thành tâm của lãnh đạo phải sống với dân để hiểu dân. Đây là chuyện không 

khó làm, ta đã thấy nhiều lần trong Việt sử, và có không biết bao nhiêu 

chuyện trong sử của thế giới là vua, quan, tướng “giả dân” để “đi vào dân”, 

để “chia sẻ cùng dân”. Từ đó, đặt ý thức chính trị vào chỗ trung tâm của não 

bộ lãnh đạo, để có chánh ngữ khi tuyên bố: “lấy dân làm gốc”! Còn chuyện 

dành đứng hàng đầu trong các lễ hội, chọn ghế ngồi hàng trên trong các hội 

thảo, bám chỗ ưu tiên để vái lạy trong các chùa chiền chỉ là trò bịp trong 

chính trị, cho kịch rởm của lãnh đạo! 

Nhân nhập nhân để nắm vững phương trình ý thức chính trị-nhận thức lãnh 

đạo, để hiểu chính nhân dân đưa đường dẫn lối cho chính sách, chính dân 

chúng soi sáng chính nghĩa của lãnh đạo. 
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Nhân… sinh… quan? 

 «Con quan thì được làm quan », chỉ nói lên được một loại nhân sinh quan thô 

tục trong quá trình tái sản suất các bất công trong xã hội, không đủ liêm sỉ lẫn 

thông minh để tôn trọng hiền tài. Từ đó, đưa xã hội vào quỹ đạo thô bỉ của quy 

trình: «con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa», một xã hội 

không có một chân trời của công bằng, không có tương lai của công lý, mà thảm 

họa hiện nay Việt tộc đang lãnh chịu thực tế «thái tử đảng», trực tiếp hay gián 

tiếp vùi dập bao nguyên khí quốc gia, tới từ bao thế hệ thanh niên. 

Đại nạn «thái tử đảng», được dọn đường bởi chuyên quyền và tham quyền ngay 

từ thượng nguồn qua thanh lọc lý lịch gia đình, con cháu của những gia đình bị 

xem là địch, là ngụy, thì bị diệt lối thăng hoa ngay trong trứng nước. Chuyện 

«thái tử đảng», trong hệ quả «con quan thì được làm quan», con của bọn lãnh 

đạo vơ thì con cháu chúng tiếp tục được vét. Đây là hằng số bi đát của chế độ 

mà thế giới các nước dân chủ, có nhân quyền, lấy bình đẳng làm công lý đang 

vô cùng khinh miệt. 

Muốn dẹp chuyện «thái tử đảng», muốn xóa chuyện «con quan thì được làm 

quan», muốn khử cho bằng được chuyện «con vua thì được làm vua, con sải ở 

chùa thì quét lá đa», thì rất dễ và đây là chuyện của lãnh đạo chính trị, có thể 

làm nhanh, làm gọn, làm triệt để bằng cách tổ chức lại: 

 Sân chơi là giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án). 

 Trò chơi là học (học lực quyết học vị, học hàm). 

 Luật chơi là chuyên (chuyên nghành, chuyên môn, chuyên nghiệp, chuyên 

gia). 

Nhân không còn sinh «con quan thì được làm quan», qua chuyên quyền và tham 

quyền mà được chính thực hóa bằng phương trình giáo-học-chuyên mới thật sự 

là nhân sinh quan thông minh và văn minh, vì nó biết dựa trên hệ mở của đa (đa 

năng, đa hiệu, đa tài, đa dạng) nhờ đa nguyên! 

Nhân trong sống đủ 

Sống đủ-đủ sống trong nhận định “cơm no, áo ấm” đã là chuyện rất rõ trong 

lãnh đạo chính trị, vì nó được định lượng và định chất bằng các chỉ báo khách 

quan, các tính toán khoa học, các phân tích thống kê: một người, một gia đình, 

một quốc gia với bao nhiêu dân, thì cần bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu năng 

lượng để lao động, để sống bình thường...  Chỉ số thu nhập, trung bình sản suất, 

sức mua trong tiêu thụ cũng được định toán hóa, mô hình hóa, để phân loại một 
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quốc gia là giàu và một số nước là nghèo, và ở giữa là các dân tộc được xem là 

đủ sống đủ-đủ sống. 

Sống đủ-đủ sống phải được phân tích đầy đủ qua khác biệt vùng miền, nơi mà 

mọi người biết là trên đất Việt, nếu ở vùng sâu-vùng xa thì sống khó-khó sống, 

chính lãnh đạo phải hằng ngày đau đáu về chuyện sống khó-khó sống này, vì 

chóng chầy nó sinh ra một bi kịch khác: sống còn-còn sống, đây là nghịch cảnh 

vì nó nghịch chiều với sống đủ-đủ sống. Vì, sống còn là phải tranh sống hằng 

ngày để được sống, và còn sống nhưng biết phải đau đớn chấp nhận một quy 

luật vô cùng bất công là “sống nay, chết mai”.  

Nên, sống còn-còn sống hiện là thảm kịch của các bé vùng sâu-vùng xa phải ăn 

lá để sống còn; và cha mẹ của các bé còn sống nhưng cuộc sống không có lối ra, 

cuộc đời trước mắt là ngõ cụt! Sống còn-còn sống là sống thiếu, sống lây lất, 

sống vật vờ, đó là sống đói, sống khổ. Kể cả sống trong căm phẫn khi thấy các 

lãnh đạo từ trung ương tới địa phương dựng chuyện xây đài tưởng niệm hàng 

ngàn tỷ để chia chát, để vơ vét, để biển lận trong cảnh cùng quẩn của dân chúng 

vùng sâu-vùng xa, đó không những là trường hợp của Sơn La, mà cả của Cao 

Bằng, Yên Bái... Bọn này không phải lãnh đạo chính trị, chúng chính là bọn “hút 

máu, nạo tủy” của dân, lấy tiền thuế của dân để làm giàu qua đục khoét ngân 

sách nhà nước. 

Làm lãnh đạo mà không thấy ba chuyện sống đủ-đủ sống khác nhau với sống 

khó-khó sống, càng khác hơn nữa sống còn-còn sống, vì ba hệ vấn đề khác nhau 

“một trời một vực”, thì các lãnh đạo nầy đừng lãnh đạo nữa. 

Sống đủ-đủ sống mà rơi vào sống khó-khó sống để nay mai sa vào sống còn-còn 

sống hiện đang là số phận ngặt nghèo của rất nhiều đồng bào ta, nhưng họ vẫn 

sáng suốt để nhận ra là các thiên tai (bão, lũ, lụt...) đi kèm với nhân tai (phá 

rừng, xã lũ, diệt môi trường...), khi người dân gọi đó là nhân tai thì các lãnh đạo 

chính trị phải hiểu là họ đang buộc tội lãnh đạo: “trời đánh dân” qua thiên tai 

thiên tai (bão, lũ, lụt...) trước hết là lỗi, là tội của lãnh đạo, trước đó đã để xẩy ra 

nhân tai vì lãnh đạo vô trách nhiệm! 

 

Nhân trong sống đúng 

Sống đúng là sống trong nhân phẩm, tạo ra nhân cách, dựng được phong cách 

của cá nhân trong xã hội, bảo vệ được tư cách biết dụng đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành, để đối nhân xử thế, qua luân lý của tổ tiên có trách nhiệm với giống nòi, có 

bổn phận với tổ quốc. Nhận chức trong lãnh đạo chính trị phải dựa trên đức của 

sống đúng trong nhân nghĩa, nhân đạo, nhân tâm để dụng trong nhân lý, nhân 

tri, nhân trí, để trị (quản lý, tổ chức) nhân thế, nhân tình, nhân loại. Làm lãnh 

đạo chính trị là hằng ngày học hệ nhân này, nói cho sâu là tu với nó, tu theo 
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nghĩa tự rèn luyện-tự huấn luyện mình. Trong tôn giáo, ta thấy có kẻ tu được, có 

kẻ không tu được; và kẻ tu trọn tức là kẻ tu đúng, thì ta xem như hộ có: chân tu; 

trong chính trị ta thấy rất rõ chuyện này có kẻ làm chính trị được, làm trọn đời, 

làm cả kiếp, và khi rời khỏi cõi đời này, thì dân mang ra để thờ, đó là các lãnh 

đạo đắc đạo nhờ đã lãnh đạo với chữ: nhân! 

Sống đúng còn là sống trong nhân văn, được hiểu theo nghĩa rộng là sống với 

văn hóa cao, xử thế với văn minh rộng, đối nhân trong văn hiến cao, trong đó 

lãnh đạo có trách nhiệm làm sáng văn hóa, có bổn phận dụng văn hiến 4000 

năm của Việt tộc để đưa văn minh vào đời sống hằng ngày của nhân dân, để 

người dân sống văn minh trong mọi sinh hoạt xã hội. 

Sống đúng cần có cơ sở của một xã hội tốt, qua các định chế tốt tổ chức được 

các cơ chế tốt, bảo đảm một đời sống thường ngày tốt. Các lãnh đạo phải lắng 

nghe các câu hỏi của thanh thiếu niên, hằng ngày trên truyền thông mạng xã hội, 

và phải trả lời các câu đó với hệ nhân một cách chính đáng nhất. Đó là trường 

hợp của Cát Linh, cô bé miền Trung của xứ Nghệ với câu hỏi: “Làm sao thanh 

thiếu niên chúng tôi có thể sống đúng, sống tốt trong một xã hội mọi chuyện đều 

xấu, giáo dục xấu, kinh tế xấu, với các lãnh đạo từ trên xuống dưới đều xấu...”. 

Đó cũng là trường hợp của Lynn Nguyễn, du học sinh Việt tại Anh quốc: “Làm 

sao thanh thiếu niên chúng tôi có thể học đúng, hiểu đúng, khi lãnh đạo chính 

trị bưng bít từ tin tức tới đánh tráo lịch sử, mang phản xạ ăn gian nói dối để 

tuyên truyền, để lừa đảo dân!” 

Sống đúng trước hết đối với lãnh đạo chính trị trước hết phải là sống thực, với sự 

thật làm nên chân lý, chế tác ra lẽ phải để trị (quản lý, tổ chức). Kế tiếp sống 

đúng đối với lãnh đạo chính là sống sạch, không tham quyền cố vị để trục lợi, 

nhận thanh bạch, không sợ thanh đạm, bất chấp thanh bần, như vậy mới gánh 

vác được đại sự! 
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Nhân trong sống vui 

Sống vui hàng ngày để vui sống cả đời, là sự hiển hiện của hạnh phúc, khi sống 

đủ đã có và sống đúng đã thành, thì thực tế cả một dân tộc sống vui- vui sống 

chính là niềm vui cao đẹp nhất của lãnh đạo chính trị. Đây không phải là chuyện 

mơ mòng, mà là chuyện có thật, có thật và kéo dài hàng trăm năm qua hai đời 

Lý-Trần, mà Việt sử kể lại với thái hòa là thực cảnh nơi mà nhà cửa cứ để mở 

mà không lo sợ trộm cắp, với thái bình là bối cảnh mà cả nước chuộng thiền, 

yêu thiền, sống thiền. Có nhiều vua, lắm tướng đánh giặc giỏi, lãnh đạo tài, quản 

lý đúng, lại còn biết đi tu, trong hiện cảnh của một quốc gia biết “an nhiên, tự 

tại, với minh vương Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, với minh 

quân Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. 

Quy trình sống đủ-sống đúng-sống vui phải có trong giáo trình đào tạo lãnh đạo 

của đất nước, “cầm cương nẩy mực” vì đồng bào, nhận đối thoại thường xuyên 

với nhân dân, không chỉ vì mục đích kính tế, vật chất mà còn có giáo dục song 

hành cùng văn hiến, của một dân tộc tìm sự sung túc cùng lúc với các giá trị tâm 

linh. Không cần phải là nước giầu nhất, mạnh nhất để đạt được chuyện này. Đây 

chính là chuyện cứu cánh của lãnh đạo chính trị, đó là thực tế của ba quốc gia 

Bắc Âu nhỏ nhưng không nghèo, ít dân và rất quý dân: Đan Mạch, Thụy Điển, 

Na Uy. Họ làm đúng trong giáo dục mà không cần đầu tư nhiều tiền như Việt 

Nam hiện vào tượng đài liệt sĩ, vào nghĩa trang ưu tiên cho cán bộ cao cấp. Họ 

làm đúng trong kinh tế mà không bán đứng tài nguyên, thiêu hủy môi trường, vì 

họ biết sống đủ-sống đúng-sống vui và tin vào các giá trị của nhân phẩm. Nhân 

lý của họ là nhân trí, và nhân đạo của họ là nhân bản. Họ không phải là một 

trường hợp đơn lẻ, bây giời lại có Cost Rica, rất nhỏ giữa các quốc gia rất lớn 

trong châu Mỹ La Tinh nhưng biết trọng môi trường như trọng nhân tính; lại 

thêm Népal của châu Á, biết lấy hạnh phúc của vui sống để làm kim chỉ nam cho 

mọi chính sách. Tất cả các quốc gia nhỏ này đều biết bảo vệ quê hương họ, bảo 

trị an ninh trật tự cho dân chúng họ, nhưng họ thật thông minh –nhờ lãnh đạo 

của họ rất thông minh- biết chọn sống đủ-sống đúng để sống vui, còn hơn là 

giầu mà ngu! Lắm tiền nhưng thiếu lạc. 
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Nhân và quả 

Nhân vừa là nguyên nhân, vừa là nhân loại, trong đó nguyên của hạt, của giống, 

khi gieo vào đất sống, cấy vào nhân sinh luôn theo quy luật “nhân nào quả 

nấy”. Vì, quả là kết quả, nếu hay, đẹp, tốt, lành thì là hiệu quả; còn nếu xấu, tồi, 

tục, dở thì là hậu quả. 

Quy luật “nhân nào quả nấy”, được Phật giáo phân giải tận tường, Khổng giáo 

và Lão giáo không phân tích ngược lại hoặc khác đi; trong khoa học xã hội và 

nhân văn đã dụng nó không những như lý thuyết luận mà còn như phương pháp 

luận để phân tích chính xác hơn quan hệ xã hội qua chính trị, giữa kẻ thống trị 

và người bị trị. Nhất là trong chính trị học, luôn lấy quy luật nhân quả làm cốt 

lõi để giải thích các phản xạ của quần chúng, các phản ứng của nhân chúng 

trong ngắn hại, trung hạn và dài hạn. 

Quy luật «ác quả ác báo» tới để củng cố quy luật “nhân nào quả nấy”, cùng lúc 

mài sắc nhọn hơn diễn luận của quy trình nhân quả, để báo động cho nhân sinh 

biết cái hậu quả của xấu, tồi, tục, dở đang biến thái qua hậu nạn tới từ thâm, 

độc, ác, hiểm. Nơi đây, hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo hành, bạo động, bạo 

chúa…) bó buộc các lãnh đạo phải nghiệm thêm cho thật tỉnh táo và sáng suốt 

thêm một vấn nạn khác, có nhân lý vì có nhân tri: «hại nhân, nhân hại», không 

biết các lãnh đạo hiện nay có đủ tuệ giác hay không để cụ thể hóa nó hơn nữa: 

«hại dân, dân hại»! 
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Lý 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quyền lực không những ở trên cao,  

mà lan tỏa để ẩn náu trong mọi quan hệ xã hội» 

M.Foucault  
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Luân và lý 

Luân là khung, là khuôn để định vị và định chất về trách nhiệm và bổn phận giữa 

cá nhân và tập thể, giữa cộng đồng và dân tộc, giữa công lý hành động; thì luân 

cùng lúc là con đường và định hướng cho nhân tính, sống theo hướng nhân đạo. 

Như vậy, khi vào khung, vào khuôn là đã tìm ra được nhân tính, dựa vào nhân 

đạo, nên luân là đi vào nhân loại bằng con đường nhân nghĩa! 

Lý tới từ kinh nghiệm được chế tác thành kiến thức, tạo ra ý thức qua lý luận đi 

tìm sự thật, qua lập luận đi tìm chân lý, qua giãi luận để có lẽ phải, thì lý không 

là khung, chẳng phải là khuôn, là một quy trình khám phá, vừa đòi hỏi thông 

minh, vừa đòi hỏi sáng tạo, vì khung chưa có và khuôn thì biệt dạng, nên lý là đi 

tìm nhân loại qua con đường của nhân trí! 

Luân lý chính trị vừa là đi vào nhân loại vừa là đi tìm nhân loại để hiểu rõ hơn 

nhân tính, để thấu sâu hơn sự đa dạng của nhân sinh. Nếu không có nội lực đi 

vào nhân lý, thì không có luôn sung lực đi tìm nhân tri. 

 Không có đa nhân: nhân lý, nhân tri, nhân trí để phục vụ cho nhân tình, nhân 

thế, nhân loại đi vào quỹ đạo của nhân nghĩa, nhân văn, nhân bản, thì đừng lãnh 

đạo chính trị! 
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Lý tưởng chính trị 

Lý tưởng chính trị vừa chính sách hóa được các phương án phục vụ nhân dân và 

đất nước, vừa mô hình hóa được các tổ chức cụ thể trong đầu tư và kiểm tra, vừa 

cụ thể hóa mọi sinh hoạt chính trị, nơi mà lãnh đạo chính trị dẫn dắt từ thượng 

nguồn tới hạ nguồn các quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu trong thực tế. Tại đây, 

sinh hoạt lãnh đạo chính trị là tổng kết tất cả các sinh hoạt của xã hội, từ nông 

nghiệp đến công nghiệp, từ kinh tế đến thương mại, từ giáo dục tới văn hóa… để 

tìm ra tổng lực làm cho được chuyện dân giầu nước mạnh. 

Lý tưởng chính trị làm nên niềm tin chính trị, nếu quốc thái dân an theo hướng 

đi lên của dân tộc, giới hạn mọi hậu nạn, tăng trưởng mọi sản suất, làm giầu 

thực sự cho mọi tầng lớp có mặt trong xã hội, thì lý tưởng chính trị đã làm nên 

sức mạnh chính trị. Quá trình lý tưởng-niềm tin-sức mạnh, không chỉ quyết tâm 

chính trị, mà nó chính là thông minh chính trị, quá trình này chính là sung lực 

xuyên qua để nâng lên trình độ chính trị của dân chúng, cường độ nhận thức 

chính trị của nhân dân. 

Lý tưởng chính trị trong năng lực của lãnh đạo chính trị mang luôn tiềm lực thay 

đổi nhân sinh quan của một dân tộc, lấy nhân tính để giáo dục nhân tình; làm 

biến đổi thế giới quan của một giống nòi, lấy nhân tri để hiểu nhân loại; làm 

chuyển đổi vũ trụ quan của quần chúng, hiểu môi trường chính là môi sinh cho 

nhân thế. Nếu phương trình nhân sinh quan-thế giới quan-vũ trụ quan được 

thăng hoa, thì đây chính là kết quả của tiến bộ, của văn minh, cũng là sự thành 

công cụ thể của lãnh đạo chính trị. 

Lý tưởng chính trị biến cái tầm thường lập đi lập lại không có tiến bộ, đổi cái 

bình thường vô thưởng, vô phạt, thay cái tầm phào của sống lây lất, đưa tất cả 

vào quy trình hiện đại hóa có văn minh, cùng lúc giữ được các tuyền thống tốt 

lành, các di sản hay đẹp, đây chính là quá trình khai thị-khai minh-khai trí có 

trong bổn phận và trách nhiệm của lãnh đạo chính trị, nếu lãnh đạo liêm chính-

liêm minh-liêm khiết. 

Lý tưởng chính trị bắt đầu bằng liêm chính-liêm minh-liêm khiết để làm cho 

bằng được chuyện khai thi-khai minh-khai trí thì đây đúng là lãnh đạo lấy chân 

thật- chân tình-chân chính để chứng minh được là trong chính trị có chân tu: lấy 

chức để tạo đức, lấy đức để tạo phúc cho dân, lấy phúc tạo lợi cho nước. 
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Lý của (lãnh) đạo 
Lý của lãnh đạo, hoàn toàn ngược lại với hiện thực của Việt Nam hiện nay, là một 

ĐCSVN lấy ghế để ngồi trên lợi ích của dân tộc, thấy mệnh nước lờ mờ, nhìn nhân 

dân mông lung, lại có những liên minh chằng chéo với ngoại bang xâm lược là Tầu 

tặc, các lãnh đạo chính trị của ĐCSVN đang mất đi cái lý của lãnh đạo. 

Lý của (lãnh) đạo bắt đầu bằng hành động luân lý, hành vi đạo lý nhận trách nhiệm 

bảo vệ đất nước, bảo bọc nhân dân, bài học nhập môn này trong lãnh đạo chính trị 

bắt đầu bằng ý lực như mãnh lực trở lại thượng nguồn của dân tộc, ngay trong lịch 

sử để thấy-và-lấy được những kinh nghiệm của tổ tiên, tài năng của cha ông trong 

việc dựng nước và giữ nước, chính trị không bao giờ rời lịch sử. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ hai nằm ngay trong thực tế, được xây dựng lên 

bởi nhiều thực tại, trong đó lãnh đạo chính trị phải làm được hai chuyện cùng một 

lúc, hai chuyện này gần như trái ngược nhau trong thực cảnh, để nắm rõ thực trạng 

của dân tộc. Một là giải quyết các bất công gây nên căng thẳng, hiềm khích, xung 

đột trong xã hội; hai là lập ra chính sách cho tương lai có mục đích chính là bảo vệ 

toàn vẹn lãnh thổ, phát triển đất nước, với mục tiêu cao thượng là đưa xã hội về 

phía văn minh để thăng hoa dân tộc trên, chính trị không bao giờ rời xã hội. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ ba là tập hợp được tất cả tiềm năng của dân 

tộc, tài nguyên của đất nước trong một sung lực tổng thể để tạo được một ý lực 

trong chính sách bảo vệ và phát huy đất nước, nơi đây lý tưởng chính trị đi đôi với 

hành động lãnh đạo. Chính lãnh đạo sẽ biến sung lực thành hùng lực trong phát 

triển kinh tế và mãnh lực trong quyết tâm bảo vệ bờ cõi quê hương, chính trị không 

bao giờ rời nhân dân. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ tư chọn phương hướng để làm định hướng, 

biết định hướng để thấu các ưu tiên ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, rồi xếp loại và 

xếp thứ tự các ưu tiên này qua các chính sách để quyết đoán đâu là ưu sách phải 

thực hiện cho bằng được để dân tộc được thay đời đổi kiếp theo chiều hướng hay, 

đẹp, tốt, lành, đưa nhân tính vào nhân tình, đưa nhân tri vào nhân loại, đưa nhân 

thế vào nhân nghĩa, đưa nhân phẩm vào nhân bản, chính trị không bao giờ rời nhân 

đạo 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ năm là nắm thời giữ thế -tùy thời lập kế, tùy 

thế lập mưu- để chọn ra các chính sách nhiều hiệu quả, ít hậu quả, vắng bóng khổ 

đau, ngày càng đầy phúc lợi cho dân tộc, không bị xơ cứng trong ý thức hệ, không 

bị nhốt tù bởi các khẩu lịnh tuyền truyền xa thực tế, xa thời thế, chính trị không 

bao giờ rời thời cuộc. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ sáu là biến tâm niệm quốc thái dân an thành 

tâm lực dân giầu nước mạnh, trong đó kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ của bây giờ và tại 

đây, kẻ lãnh đạo tài là kẻ của hiện thực của thế giới hiện nay, kẻ lãnh đạo lớn là 

kẻ thấu nội cảnh và hiểu ngoại cảnh của đất nước mình, để dùng ngoại cảnh mà 

nâng nội cảnh.
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Lý của ý 
Nếu ý tưởng chính trị sinh ra từ lý tưởng lãnh đạo (quốc thái dân an để tiến tới 

dân giàu nước mạnh) thì ý tưởng chính trị sẽ làm nền cho sáng kiến trong quyết 

định, cho sáng tạo trong chính sách, từ đó thực tế hóa lý tưởng lãnh đạo. Từ đây 

nhân dân có thể đặt ra hai yêu cầu cho chính giới lãnh đạo, thứ nhất nếu không 

có ý tưởng chính trị để phục vụ cho lý tưởng lãnh đạo thì đừng lãnh đạo! Thứ 

hai lý tưởng lãnh đạo luôn là ý lực lãnh đạo vượt kinh nghiệm của quá khứ, 

không lập đi lập lại cái cũ nếu cái cũ không làm dân tộc thăng hoa, đất nước 

giầu đẹp. Tới đây ta thấy hệ vấn đề lý tưởng lãnh đạo sẽ làm đầu tầu cho mọi 

sinh hoạt lãnh đạo chính trị, trong đó bọn tham quyền không có ghế ngồi, bọn 

tham ô không có chỗ đứng, bọn tham nhũng không có chỗ dựa. 

Ý tưởng chính trị thể hiện lý tưởng lãnh đạo trong việc đi tìm quốc thái dân an 

rồi tiến tới dân giàu nước mạnh, thì đây là chuyện thực tiễn chớ không phải 

chuyện lý thuyết, chuyện thực tế chớ không phải chuyện trừu tượng, và bản lĩnh 

của lãnh đạo chính trị là đưa ý tưởng chính trị vào nhân sinh, đưa lý tưởng lãnh 

đạo vào nhân tình, để ý lực lãnh đạo biến thành thực lực chính trị, làm nên thực 

tế xã hội. Nếu không có lý tưởng lãnh đạo, thì sẽ không thấy, không hiểu, không 

thấu phương trình biến hóa của ý lực lãnh đạo-thực lực chính trị-thực tế xã hội, 

theo dân tộc theo hướng thăng hoa. Nếu không nhận ra phương trình này thì 

đừng lãnh đạo, hay để những kẻ có lý tưởng hơn mình thực hiện phương trình 

này, biến nó thành chương trình cụ thể trong lãnh đạo chính trị thay mình. 

Chính lý tưởng lãnh đạo dẫn dắt ý tưởng chính trị tạo ra đường lối chính thống 

cho mọi sinh hoạt chính trị, chế tác ra các quá trình tuyển chọn chương trình 

chính trị. Và, nếu lãnh đạo liêm chính với chính sách liêm minh thì lý tưởng 

lãnh đạo có mặt ngay trong hiến pháp, để điều hành tư pháp, điều chế hành 

pháp, điều động lập pháp. Tại đây sân chơi-trò chơi-luật chơi chính trị được cổ 

vũ bởi lý tưởng dìu dắt ý tưởng, mà ta thấy rất rõ trong các nước dân chủ vì tiên 

tiến, văn minh vì tôn trọng nhân quyền. Hiện diện của lý tưởng lãnh đạo đưa 

đường dẫn lối ý tưởng chính trị không hề là chuyện mơ hồ, huyền hoặc trong 

chính giới, vì nó vừa là mục đích, vừa là động cơ để cải tổ chức các định chế 

dựa trên phương án lý tưởng lãnh đạo-ý tưởng chính trị. Trong đó ý tưởng chính 

trị làm gốc cho tư tưởng chính trị, dựa trên lý tưởng lãnh đạo vừa là bàn đạp, 

vừa là dàn phóng cho mọi chính sách. Trong đó có sự chấp nhận cạnh tranh giữa 

các ý tưởng chính trị, có sự chấp thuận đấu tranh giữa các lý tưởng lãnh đạo. 

Đây chính là nội công của sinh hoạt chính trị, nội lực của bản lĩnh lãnh đạo; 

nhận cạnh tranh, nhận đấu tranh tới từ đối phương, đối thủ như nhận sự «bồi 

dưỡng chính trị» tới từ ngoại giới để thêm sức, thêm tài cho sung lực chính trị 

của mình. 
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Lý … chỉnh 

Chỉnh chu trong hành động chính trị phải dựa vào sự chu đáo của lãnh đạo, 

trong đó liên tục chỉnh đốn hàng ngũ lãnh đạo, để có hiệu quả trong sinh hoạt 

chính trị, không ngừng cải tổ theo hướng tốt mà không cần phải dùng xương 

máu để làm cách mạng. Biết có công bằng qua công lý, để pháp lý có chỗ dựa là 

pháp luật, vừa nghiêm minh để chống tội ác, vừa biết khoan hồng để giáo dục 

dân chúng theo hướng tự giác, từ ý thức tới nhận thức. 

Lý chỉnh chu nhờ luôn được chỉnh đốn bởi đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, bởi luân lý 

vững chắc của tổ tiên biết nhận bổn phận và trách nhiệm với non sông, với giống 

nòi, đây là chuyện có thật và có độ dày (rất dày) trong Việt sử qua quyết tâm của 

Ngô Quyền, qua quyết đoán của Lý Thường Kiệt, qua hai đời thịnh trị Lý-Trần, 

qua đạo đức của Nguyễn Trãi, qua mãnh lực của Quang Trung. 

Lý chính trị chỉnh chu (quốc thái dân an) luôn được bồi dưỡng bởi lý tưởng 

chính trị (dân giầu-nước mạnh) không hề là chuyện mơ tưởng chính trị, mơ hồ 

lãnh đạo, đó là những mô hình sáng, luôn được lau chùi để ngày càng sáng hơn, 

qua hành động chính trị cụ thể của lãnh đạo: làm chính trị thì đừng chọn cách đi 

đường mòn trên cái xấu, cái dở, để lập lại cái tồi, cái hèn, mà chọn cái sáng suốt 

khác để đi lên, trong cái tỉnh táo của lãnh đạo có lý tưởng đi xa vì có quyết tâm 

đi lên. 

Lý chính trị chỉnh chu (quốc thái dân an) qua lý tưởng chính trị (dân giầu-nước 

mạnh) mang cách xử lý phương trình gần dân-xa thói, tức là luôn gần dân để 

hiểu mong cầu và đòi hỏi của dân, nhưng xa thói xấu, như xa các lệ tầm phào vì 

tầm thường trong nhân cách. Cụ thể là dân tình quý trọng các lãnh đạo liêm 

minh-liêm chính-liêm sỉ, chấp nhận thanh bạch-thanh đạm-thanh bần, và dân 

tình rất khinh thói khoe của hiện nay của các lãnh đạo xây biệt phủ, biệt dinh, 

biệt thự của các lãnh đạo thối nát. Cụ thể có ông lãnh đạo tối cao thủa nọ: cựu 

tổng bí thư Nông Đức Mạnh xây dựng nội thất mạ vàng, người ta khinh vì nó 

chỉ nói lên cái vô lý của vô minh, vô tri, vô giác của một lãnh đạo. Ta khinh bọn 

lãnh đạo sống để mạ vàng trong khi dân đen, dân oan ngày càng nhiều, chỉ vì ta 

thấy chúng ngày càng gần hệ bán nước-ngày càng xa hệ cứu nước! 
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Lý... trọn 

Không trọn lý thì đừng mong trọn tình trong lãnh đạo chính trị trước nhân dân, 

vì đất nước, vì tiền đồ của tổ tiên; những mơ hồ trong thuật ngữ: lãnh đạo vừa là 

kỹ thuật, vừa là nghệ thuật, đã biến thành sáo ngữ, vô thưởng vô phạt, nếu kẻ 

lãnh đạo không nhận ra nội chất của chính trị chính là nội lực của lãnh đạo, 

trong đó kết quả của chính sách được đo lường qua hiệu quả của kẻ lãnh đạo. 

Tại đây học cho kỹ để hành cho đúng là sinh hoạt thường nhất của lực lượng 

lãnh đạo, trong đó quá trình hành động chính trị được xếp đặt có thứ tự trong 

quá tình xây dựng chính sách: 

Trọn cứu cánh trong lý giải các chính sách, ở đây mục đích chính sẽ lý giải mọi 

mục tiêu trong thực tế, ở đó chuyện ích nước-lợi dân, là chính, lấy công ích dẫn 

dắt tư lợi. 

Trọn phương tiện, trong giải thích về các giai đoạn đầu tư, từ đây có tự lực để có 

tự cường, lấy tự chủ để vận động liên minh, kể cả viện trợ quốc tế. 

Trọn lợi ích, trong lý giải các thành quả, bằng kết quả hay cho giống nòi, tốt cho 

dân tộc, đẹp cho văn hóa, lành cho xã hội. Các lợi ích luôn có tính hữu hiệu đẩy 

lùi được các chuyện xấu, tồi, tục, dở trong xã hội, trong dân chúng. 

Trọn đầu tư, biết thuyết phục các chi phí của cả công trình, chống tham nhũng 

để chống đầu cơ, chống tham ô để chống trục lợi; cô lập bọn «sâu dân mọt 

nước», vô hiệu hóa bọn «thừa nước đục thả câu», phong tỏa hóa bọn «mượn 

đầu heo nấu cháo», chúng sẽ không có chỗ ngồi trong đầu tư, vì chúng không có 

chỗ đứng trong chính sách. 

Trọn thấu hậu quả với những phân tích về các hậu nạn có thể xẩy ra, hậu nạn 

luôn ở số nhiều về nhân lực cũng như về nhân phẩm, về tài nguyên cũng như về 

môi trường, về xã hội cũng như về văn hóa, về giáo dục cũng như về luân lý… 

nếu hậu quả lường được, mà lại nhiều hơn hiệu quả thì đừng ra chính sách, 

đừng bỏ sức để đầu tư. 

Trọn tăng trưởng với các tính toán sinh lời trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, 

trong con tính: có rồi thì được quyền có thêm, có ít thì được quyền có nhiều hơn 

để nâng cao cuộc sống hằng ngày cho nhân dân, trong đó luân lý, đạo lý giáo 

dưỡng hệ thống giáo dục, lấy kinh tế phục vụ xã hội, lấy lợi nhuận phục vụ lao 

động, lấy sáng suốt để bảo vệ tài nguyên, lấy tỉnh táo để bảo tồn môi trường, lấy 

nhân trí để tăng trưởng nhân lý.
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Lý gần, lý xa 

Lý gần là lý gần với thực tế của nhân dân, trong đó chuyện chén cơm manh áo 

của dân chúng lãnh đạo phải hiểu, tại đây chuyện cơm áo gạo tiền của quần 

chúng lãnh đạo phải thấu, ở đây chuyện giá áo túi cơm của nhân dân lãnh đạo 

phải có sự đồng cảm, không xem thường chuyện thiếu thốn của dân tộc. Ý 

nguyện thành ý lực đủ ăn, đủ mặc chính là thao thức đau đáu hằng ngày của 

lãnh đạo chính trị. 

Lý xa là chuyện xa nhưng làm được vì nó không xa vời, vì muốn làm lãnh đạo là 

muốn đưa dân tộc với tới được chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng đi lên, bền 

và vững của dân giầu nước mạnh. Lý xa nhưng thực hiện được vì đã có trong 

vốn liếng văn hóa và giáo dục của tổ tiên: con hơn cha là nhà có phúc, không 

trên mức độ của vài cá nhân, của vài từng lớp lãnh đạo, mà trên cường độ của cả 

nước, của toàn dân, trong đó đại đa số được hưởng sống vui để vui sống, không 

sưu cao thuế nặng, không cường hào ác bá, cụ thể là không có dân đen, không 

còn dân oan. 

Lý gần là lý gần kề với thực trạng của dân tộc, có đủ cơm ăn áo mặc, không phải 

đi làm lao nô ngay trên đất nước mình cho các doanh nghiệp ngoại quốc, không 

chịu cảnh nô tỳ cho các nước láng giềng, tuyệt đối không rơi vào cảnh nô lệ của 

họa tầu tặc. Lý gần vì lãnh đạo có thể làm được tức khắc qua quyết tâm chính trị 

biết dựa vào lý tưởng chính trị, mà không cần gọi tên qua xảo ngữ để lừa dân là 

lý tưởng cách mạng! 

Lý xa là đưa nhân tri sáng, nhân trí cao vào nhân tình nghèo, vào nhân thế thấp, 

làm cho bằng được cuộc cách mạng nhân phẩm: quyết chí làm chủ và từ chối 

làm tớ, để thành công như các nước láng giềng cùng nôi văn minh trong tam 

giáo đồng nguyên như ta: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Lấy 

sáng kiến trong giáo dục làm ra sáng tạo trong khoa học kỹ thuật; chọn kiếp cao, 

bỏ kiếp thấp, cụ thể lấy tự chủ để có tự lập lập ra tự cường, tức là chọn tự trọng 

trước tổ tiên và con cháu, quyết không chọn điếm nhục với láng giềng, với thế 

giới! 
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Lý… không chấp nhận thực 

Lý không chấp nhận thực (thực tế, thực cảnh, thực trạng) là lý đặc thù của sinh 

hoạt chính trị không chấp nhận nghèo đói, là lý đặc trưng của chính giới không 

chấp nhận lạc hậu, làm nên lý đặc điểm của lãnh đạo chính trị, nơi mà lãnh đạo 

là để xóa nghèo nàn lạc hậu. Còn bọn lãnh đạo nào mà vỗ ngực là lãnh đạo 

chính trị mà nhắm mắt trước nghèo đói, khoanh tay trước lạc hậu, quỳ gối trước 

ngoại xâm, lại còn lẳng lặng vơ vét qua chuyên quyền-tham quyền-lạm quyền, 

gây ra tham nhũng-tham ô. Bọn này không phải làm chính trị, mà chúng chỉ 

mượn việc lãnh đạo tham quan vì tham bòn rút, tham ăn vì «quen thói bốc trời», 

mà thi hào Nguyễn Du đã mô hình hóa được bọn tội phạm này. 

Lý không chấp nhận thực tế tới từ bất bình đẳng tạo ra bất công, bất công tạo ra 

bất chấp luân lý, bất tuân đạo lý. Không chấp nhận bất bình đẳng tới từ «con sải 

nhà chùa thì quét lá đa», vì không chấp nhận bất công tới tự «con vua thì được 

làm vua», không nhượng bộ chuyện «con quan thì được làm quan», không công 

nhận hiện trạng thái tử đảng, mà nhân dân không thấy tài năng, cũng không thấy 

đạo đức của chúng. 

Lý không chấp nhận thực cảnh tới từ bọn «cướp ngày là quan», chúng biến 

đồng bào mình một sớm một chiều thành dân đen, dân oan. Không chấp nhận 

bọn «đục nước béo cò», không tha thứ bọn «sâu dân, mọc nước», không lùi 

bước trước bọn «thừa gió bẻ măng», không khoan nhượng bọn «mượn đầu heo 

nấu cháo», từ «mua quyền bán chức» qua «buôn thần, bán thánh». 

Lý không chấp nhận thực trạng tới từ bọn «đem voi dày mồ tổ», không nhắm 

mắt trước bọn con «cõng rắn cắn gà nhà», không quay lưng đối với bọn «buôn 

nước bán dân», không chấp nhận chúng vì chúng chỉ thấy chúng! Cái ích kỷ của 

chúng sẽ đưa tới chuyện «ai chết mặc ai», nếu chúng nắm các chức lãnh đạo thì 

chúng sẽ làm chuyện bỏ đồng bào chúng «bây chết mặc bây»!  

Nếu muốn làm lãnh đạo mà không tự rèn luyện hằng ngày các lý không chấp 

nhận thực (thực tế, thực cảnh, thực trạng) này, thì đừng lãnh đạo, vì lãnh đạo thì 

chỉ «khổ dân, nhục nước». 
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Lý chống hệ độc 

Lý chống hệ độc là chống cặp bày trùng: hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc 

tài, trong đó hệ thống hóa tư tưởng tập thể sinh ra mô hình hóa tư duy cá  nhân, 

công thức hóa sự đa dạng trong cuộc sống, biến cuộc đời thành độc điệu, rồi trơ 

trẽn trong đơn điệu. Tức là nhốt đa hiệu trong nhà tù độc trị, vò nát đa năng 

thành bột trong khuôn bánh cứng nhắc của mô hình độc tôn, nghèo nàn vì vắng 

đa phương, rỗng đa hướng. 

Lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài là loại ra sự độc hại của cái 

độc quyền, vì khi nó độc tài thì nó sẽ diệt cái đa hiệu của đa tài, biến đa diện 

thành độc diện. Hệ độc chọn đóng cửa, ngăn biên giới, chặn tự do lưu thông, 

cấm tự ý truyền thông. Hệ độc chọn «ngăn sông cấm chợ», chọn «bế môn tỏa 

cảng», chọn «kín cổng, cao tường» để kiểm soát, kiểm tra, kiểm duyệt. Hệ độc 

cấm chuyện mở cửa, để nhân dân được nhân tri và nhân trí để chọn nhiều chân 

trời cao, sâu, xa, rộng cho các dự phóng hay, đẹp, tốt, lành. Hệ độc «không 

thích» nhân dân thoải mái chọn lựa. 

Lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài để trực diện chống lại chế độ 

công an trị thường dùng bạo quyền để đàn áp dân, chống lại chế độ quân sự hóa 

xã hội, biến dân lành thành kẻ hung hăng gây chiến tranh, đi giết người cho mục 

đích độc ác của nó, mà không hề vì chuyện «ích nước,lợi dân». 

 Lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài, để trực tiếp chống bạo 

quyền, cội nguồn của bạo lực nơi mà kẻ thống trị có quyền sinh sát trên số phận 

kẻ bị trị, cho phép công an giết dân trong các đồn công an mà pháp luật hoàn 

toàn vắng mặt. Bạo quyền sinh ra bạo hành hằng ngày, xem chuyện «cá lớn nuốt 

cá bé» là bình thường, xem chuyện «trộm, cắp, cướp, giựt» nhà, đất, chùa, nhà 

thờ, của cải… của dân là chuyện «cơm bữa» của bọn cầm quyền để chà đạp 

nhân quyền. 

Muốn làm lãnh đạo mà không tự trang bị cho mình hành trang chính trị của các 

cái lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài thì đừng lãnh đạo! Nếu 

muốn làm lãnh đạo mà hùa với bạo quyền-bạo lực-bạo hành thì có ngày tay sẽ 

dính máu dân! (rửa suốt kiếp cũng không sạch). 
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Lý chống mộng 

Nếu lý của lãnh đạo dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, có nền móng từ luân lý 

của trách nhiệm bảo vệ nhân dân, của bổn phận bảo toàn tổ quốc, thì cũng chưa 

đủ để thắng địch. Để lật ngược đối phương nhất là đối phương đó lớn và đông cả 

nước lẫn dân, như Tàu tặc hiện nay, chúng thật sự là tặc vì chúng đã cướp nước 

và áp đặt nền thống trị để đô hộ ta qua nhiều lần trong lịch sử, hiện nay chúng 

cũng đang cướp biển, cướp đảo của ta. Kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ chuẩn đoán chính 

xác ý định của giặc (đi guốc trong bụng giặc), kẻ lãnh đạo tài là kẻ dự đoán 

đúng ý muốn của giặc (đi bộ trong não giặc), kẻ lãnh đạo lớn là kẻ nhập nội 

được vào ý đồ của giặc (đi dạo trong mơ của giặc). Trong đó kẻ lãnh đạo phải 

hiểu: ý định tới từ ảo tưởng của giặc, ý muốn tới từ mong muốn của giặc, ý đồ tới 

từ mưu đồ của giặc. 

Phương trình ý định-ý muốn-ý đồ luôn mang theo các hằng số tâm lý của đối 

phương trong đó có ảo tưởng đưa tới mơ tưởng, dẫn tới mộng tưởng, chính vì là 

tưởng nên không thực (cho dù giặc muốn biến thành thật), cho nên suy bụng ta 

ra bụng người thì chưa đủ, phải biết: suy cho ra, cho đúng, cho trúng bụng dạ 

của giặc! 

Tổ tiên ta đã làm được chuyện này! Tàu tặc áp đặt hơn 1000 năm đô hộ và chắc 

mẩm đất nước Việt là của chúng, đang ngủ yên trên đất Việt, vậy mà Ngô 

Quyền một sớm, một chiều đã quật ngược chúng, bắt chúng phải cuốn chiếu 

quay về nước của chúng trong hoang mang. Chính Lý Thường Kiệt cũng làm 

chúng tan hoang trong ảo tưởng là dễ chiếm nước Việt, dễ nuốt Việt tộc, để khi 

xem lại manh giáp của chúng, để phải tỉnh khi biết là chúng còn toàn thây là 

may. Cũng chính ảo tưởng chủ quan về binh hùng tướng mạnh mà quân Nguyên 

Mông đã gặp ác mộng với ba lần quỵ gục trên đất nước Việt. Mơ tưởng chủ 

quan đến ngủ mê trong mộng tưởng của kẻ đi xâm chiếm như Tôn Sĩ Nghị khi 

thấy vào nước Việt dễ, vào Thăng Long như đi dạo, để đến lúc Quang Trung 

đánh thức chúng trong chiến thắng chớp nhoáng, tỉnh giấc trong kinh hoàng, vừa 

chạy, vừa hoảng mới biết tưởng không phải là thực! 

Tình hình hiện nay là luân lý hóa quan hệ quốc tế, với công pháp quốc tế được 

bảo vệ bởi các nước văn minh vì có nhân quyền, các quốc gia tiến bộ vì có dân 

chủ, nên chuyện «châu chấu đá xe» không còn là chuyện «đánh tay đôi» nữa; 

mà nó đã trở thành chuyện liên minh quốc tế của liêm chính bảo đảm cho các 

lãnh đạo các nước nhỏ, nếu lãnh đạo các nước đó có liêm sỉ cứu nước-cứu dân 
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Luận 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Quyền lực vận hành và  

luân chuyển qua các quan hệ xã hội» 
R.Boudon 
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Thực luận 

Nhân dân không bắt các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN đi học lại, để xóa các 

hậu quả về tụt hậu kinh tế, tệ nạn xã hội, đồi trụy luân lý, suy kiệt chất xám... 

chúng ta chỉ yêu cầu các lãnh đạo này trở lại ngay tức khắc các bài học mà tổ 

tiên đã để lại cho con cháu, các bài học này rất dễ hiểu nên rất dễ học, dễ học 

nên rất dễ trao truyền, dễ trao truyền nên rất dễ đối thoại, dễ đối thoại nên rất có 

đồng thuận, đồng tâm: 

Có thực mới vực được đạo, với thực của sự thực để nuôi chân lý và lẽ phải và 

với thực như thực phẩm để nuôi dân, nuôi con cháu, với liên minh chặt chẽ của 

sự thực qua chính ngôn của lãnh đạo, với chân lý phục vụ cho công lý, với lẽ 

phải làm nền cho đạo lý hay, đẹp, tốt, lành. 

Có chính sách đúng, với chính trị cao, được chỉ đạo bởi lãnh đạo giỏi, theo đúng 

bài học của tổ tiên: có tích mới dịch nên tuồng, dựa trên năng lực lãnh đạo (khôn 

cậy, khéo nhờ, khó chịu), lấy tự chủ để làm chủ (khôn làm cột cái, dại làm cột 

con), có định hướng chủ lực, biết thời hiểu thế, nắm kế thấu mưu, làm lớn thắng 

to, để sớm thăng hoa dân tộc (khôn làm lẻ, khéo làm mùa). 

Trước mắt là loại ra cho bằng được bọn “sâu dân, mọt nước”, hãy xếp loại 

chúng: 

 bọn cơ hội trên tài nguyên đất nước (thừa gió bẻ măng).  

 bọn đầu cơ trên tiềm năng dân tộc (thừa nước đục thả câu).  

 bọn đầu nậu trên tiền của nhân dân (mượn đầu heo nấu cháo).  

 bọn trục lợi túi tham không đáy (bắt cá hai tay).  

Trước hiểm họa xâm lược của Tàu tặc, làm lãnh đạo phải nghiệm ngày đêm về 

hệ mất mà Việt ngữ đã rất rành mạch trong ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp: 

 mất mát là thiệt thòi về tiềm năng, bị hao tổn tiềm lực... 

 mất thân là mất mạng, chết trong thất bại… 

 mất đời là mất cuộc sống, mất xã hội, mất văn hóa… 

 mất hết là mất tất cả, không còn gì cho hiện tại lẫn tương lai… 

 mất trọn là mất tất cả, kể cả gia đình, quyến thuộc, thống tộc, dân tộc… 

 mất trắng là mất tất cả, kể cả gốc, rễ, cội, nguồn… 

Mất phải được liên tục suy nghĩ-suy tư-suy ngẫm bởi lãnh đạo, từ mức độ tới 

cường độ của quốc nạn sắp tới: vong quốc! 
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Cởi... bỏ 

Trong tầm vóc toàn cầu với nhiều triệu môn sinh, thiền sư Thích Nhất Hạnh 

được các nhân vật lãnh đạo của ĐCSVN, 2006-2007, hỏi ý kiến về tình hình 

cũng như về tương lai của dân tộc, của đất nước, thiền sư chỉ khuyên gẫy gọn 

một câu một câu là:“nên cởi bỏ ý thức hệ cộng sản cùng lúc giải thể ĐCSVN 

càng sớm càng hay!”, các chủ thể trẻ mong muốn đóng góp với dân tộc, với đất 

nước trong vai trò lãnh đạo nên suy nghĩ thêm về lời khuyên này. 

 “Cởi bỏ ý thức hệ cộng sản cùng lúc giải thể ĐCSVN!” trước hết là khẳng định 

khả năng cởi bỏ cái độc hại của cái độc đảng, để cởi bỏ cái độc đoán tới từ cái 

độc quyền, để cởi bỏ cái độc tôn tới từ cái độc trị. Độc đảng luôn độc hại, vì nó 

làm mù quáng hóa kẻ lãnh đạo, tạo ra vô minh để đưa lãnh đạo tới vô tri, cuối 

cùng là vô giác trước nỗi khổ của dân tộc, niềm đau của giống nòi, với cái độc 

chỉ thấy nó mà không thấy nhân tình chung quanh để có nhân tính trong kiếp 

làm người! 

Cởi bỏ, là sung lực của Phật giáo, nó không hề thụ động vì ươn hèn, quay lưng 

tránh bổn phận, tháo chạy bỏ trách nhiệm, ngược lại nó mang sự thông minh của 

giác ngộ, giúp kẻ đã mù, câm, điếc vì tham, sân, si đã mang ma đạo vào nhân trí 

để gây đổ vỡ cho nhân tri phải cải tà quy chính. 

Kéo dài độc đảng là kéo dài sự mê chấp trong tư duy để tiếp tục cái mê cung 

trong hành động chính trị quên đất nước, xua dân tộc để chạy theo phương 

hướng chuyên chính để chuyên quyền, một lộ trình vô định của vô tri. Cởi bỏ hệ 

mê (mê muội, mê si, mê chấp, mê cung) chính là sự sáng suốt trong lãnh đạo 

chính trị. Cởi bỏ cái mê để tìm cái giác để có cái ngộ là thử thách -chính thức và 

chính thống- của tập thể lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay nếu họ còn thiết tha với 

tiền đồ của Việt tộc! 
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Cởi ...mở 

Cởi mở trong lãnh đạo chính trị, không dựa trên một cá tính của một cá nhân 

lãnh đạo với phong thái thoải mái, không dựa trên tâm lý của một cá thể lãnh 

đạo với hành vi vui vẻ, mà nó chính là giáo dục chính trị sẽ biến thành phản xạ 

tích cực khi lãnh đạo. Cởi mở trong lãnh đạo chính trị là khả năng đón tiếp kiến 

thức mới, kinh nghiệm lành, phương án tốt, tư vấn hay, trong tư thế luôn luôn 

mong muốn học hỏi, biết nghe để biết đón, biết tiếp để biết nhận, biết nhận vì 

biết trao! 

Cởi mở trong lãnh đạo chính trị vừa là nền trong đạo lý chính trị, luôn gần dân, 

không xa rời quần chúng, vừa là cầu nối để dân chúng được trao đổi về chính 

sách với lãnh đạo, được đối thoại với chính quyền, được thảo luận với chính 

phủ. Không mỵ dân, cũng không đạo đức giả, mà dựa vào khả năng lãnh đạo với 

lý luận về chính sách, với lập luận về đường lối luôn có giáo khoa chính trị, khi 

gặp nhân dân. Mở lý trí lãnh đạo để nhân dân có thể nói, tiếp, nghe, nhận chính 

kiến của mình mà không có chuyện “ăn trên, ngồi trốc” để áp đặt chuyện “cả 

vú lấp miệng em”. 

Cởi mở để tạo quan hệ với quần chúng, với nhân dân, và làm cho quan hệ này 

vững, bền một cách thường trực, một quan hệ không hề “vô thưởng, vô phạt”, 

mà là một quan hệ ngày càng cao, sâu, xa, rộng, và luôn dựa trên chính giáo của 

hai bên, có nền là đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của một dân tộc, với lộ trình hai 

chiều “trên nói dưới nghe” và “dưới nói trên nghe”. 

Khi xã hội học chính trị và khoa học chính trị đã cùng chia sẻ phân tích với tâm 

lý học là lãnh đạo cũng là người (là phàm nhân trước khi thành vĩ nhân nếu có 

thành quả lỗi lạc vì dân tộc), cũng luôn cần hai nhu cầu: cởi mở để có quan hệ 

giữa người và người, cởi mở để có sự thỏa mãn trong quan hệ xã hội. Nếu là 

lãnh đạo mà không có quan hệ với quần chúng bên ngoài thì rất đáng sợ! Đây có 

thể là loại tâm thần lạc vào chính giới! 

Chính có lãnh đạo chính trị hiện nay đang xa rời nhân dân, mặc cho dân đen lầm 

lũi, mặc cho dân oan lang thang, mà nên làm ngược lại để có tâm niệm chính trị: 

làm lãnh đạo không phải chỉ tạo ra của cải cho dân, mà còn phải tạo ra quan hệ 

bền, chắc, vững, lâu với dân! 
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Từ bất công tới oan khiên 
Bất bình đẳng có mặt trong xã hội, nó tới từ nhiều nguyên do, nhưng không phải 

bất bình đẳng nào cũng mang tới bất công. Bất bình đẳng là hệ vấn đề của xã 

hội, bất công là phạm trù có trong xã hội, nhưng được phân giải qua hệ của công 

pháp, nền móng của pháp luật. Một trong những thất bại lớn của lãnh đạo chính 

trị là không giải quyết được bất công, mà lại còn gây ra oan khiên, ở đây bất 

công trở nên oan ức không chấp nhận được, biến nạn nhân của oan án thành 

kiếp oan khiên, đến chết cũng không yên, thành oan hồn giữa cõi dương của 

người sống. Nếu bị oan vì chính sách, thì chính kẻ lãnh đạo phải được mang ra 

xử thật công minh, đưa ra phân xử thật công bằng, không có chuyện đặc quyền 

dành cho lãnh đạo, không có chuyện làm lãnh đạo thì thoát được tòa án. Pháp 

luật sinh ra để xử mọi vụ án, và không chừa bất cứ lãnh đạo ở cấp nào trong 

chính quyền, cấp cao nào trong đảng! 

Thử thách hàng đầu của lãnh đạo chính trị là dùng cái thực để làm nên cái tốt, 

ngày ngày xóa cái nghèo để tránh cái khổ cho dân. Để nhìn thấy được cái khổ 

trong cõi người thì không khó! Tại đây, cái khổ được nhận diện qua sự sống còn, 

ngược lại sống thường là sống bình thường, bình an trong thoải mái, sống mà 

không phải đấu tranh từng ngày, từng giờ. Trong khi đó sống còn là phải đấu 

tranh để sống, muốn sống phải tranh sống, sống mà như “dở chết, dở sống”, 

sống lay lất, cụ thể trước mắt chúng ta là trường hợp của dân đen, dân oan, nơi 

mà oan khiên xuất hiện rõ ràng trong cuộc sống, trong xã hội, nếu làm lãnh đạo 

mà nhắm mắt, không xử lý, không giải quyết thì không những đã có lỗi mà còn 

mang tội nữa! 

Sống còn mang ba chỉ báo xã hội học: sống trong lo âu (ăn bữa sáng lo bữa tối), 

sống như nạn nhân (trên dao, dưới búa), sống trong sự đe dọa (sống nay, chết 

mai), khi ba chỉ báo này đã rõ không những trong dân đen, dân oan, mà ngày 

ngày gia tăng trong thường dân, cho đến dân thường cũng phải “mất ăn, mất 

ngủ”. Trong đó trẻ con trên miền cao miền xa “ăn lá để sống”, kẻ già trong 

thành thị “bới rác để sinh nhai” thì lãnh đạo chính trị đã bị thất bại nặng nề. 

Thất bại này thảm hại, vì nó sinh ra oan khiên. Tại đây, oan khiên đã biến thành 

chỉ báo khách quan của khoa học chính trị: bắt lãnh đạo phải thay đổi triệt để 

chính sách quản lý xã hội, và nếu thấy không thực hiện nổi cải cách tuyệt đối 

chống oan khiên, thì phải từ chức ngay để: cứu oan cho dân tộc! 
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Tùy thời tạo thế 
Tùy thời tạo thế, được con cháu thấy rõ trong các chiến tích trong quân sự của 

cha ông (Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyển Trãi, Quang 

trung..), qua các thành tích quản lý của tổ tiên (Lý, Trần, Lê…), trong đó lấy quy 

luật của thời gian (thời điểm, thời khắc, thời kỳ…) để lập nên thế (thế trận, thế 

tiến công, thế phản công…), hệ vấn đề này không những đúng trong quân sự mà 

cả trong tổ chức và quản lý.  

Linh động thích ứng để linh động tìm lối đi, «thời bắt thế, theo thời phải thế» 

mang tính linh hoạt của hành động trước thời thế, thuận lợi hay bất lợi của nhân 

cảnh. Lý lịch của các lãnh tụ tài giỏi làm xuất hiện một ẩn số khác có lúc đi 

ngược với thời thế, đó là ý chí; tại đây tiềm ẩn một ẩn số khác là năng lực của 

lãnh đạo là quá trình giải bày ý chí qua đề nghị-đàm phán-quyết định, khi thuyết 

phục các lãnh đạo khác. Tại đây, sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án vừa đối 

phó, vừa đối trọng ngay trên thượng nguồn để dàn xếp chu đáo nội bộ trong đó 

có chuyện phải cân đối phương trình thời thế-ý chí, để duy tâm không «trùm 

phủ» lên duy lý. Muốn thành công thì lý trí lãnh tụ phải nhận được sự đồng tình 

của tất cả hoặc của đa số không những của các thành viên lãnh đạo, mà luôn cả 

các liên minh trong nội bộ; từ đó ý chí cá nhân sẽ hình thành ra lý trí của tập thể. 

Câu chuyện thượng nguồn để chuyển hóa thời thế-ý chí qua thực lực của ý chí-lý 

trí là quá trình vừa giải thích, vừa phạm trù hoá ý chí dựa trên tính hiệu quả, có 

cơ sở của điều tra sơ khởi, thực địa, làm sáng mối tương quan giữa sáng kiến 

của ý chí và tình huống tới từ thời thế. Trên thực tế lãnh đạo, phải nên phân biệt: 

ý chí thường thì dựa trên mô hình, còn hiệu quả thường dựa vào sự biến đổi của 

tình hình. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các lãnh đạo vừa có quá nhiều tin tức, dữ 

kiện, chứng từ luôn đa diện, đa chiều, để lấy những quyết định đúng (của chính 

trị tỉnh-lãnh đạo thức), cùng lúc có các chuyên nghành, với cái chuyên gia để có 

được những chỉ báo để dự đoán được những chỉ tiêu.  

Kẻ lãnh đạo tài giỏi phải biết ít nhất các tiêu chuẩn chọn lựa tư vấn, càng rộng 

thì càng sâu, càng xa thì càng cao, không «yếu vía» sợ chuyện «lắm thầy nhiều 

ma», nếu kẻ lãnh đạo đó có bản lĩnh của lý luận, nội công của lập luận, tấm vóc 

của giải luận để nhận ra năng lực của các cố vấn, qua ít nhất ba khả năng phân 

tích và phân loại tình hình của họ: 

1. Tính đa phương của bối cảnh. 

2. Tính đa dạng của tình huống. 

3. Tính biến động của thới thế. 
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Tùy kế lập mưu 
Tùy kế lập mưu, khai thác thuận thời mẫn kế, nhưng cùng lúc tìm ra kế phải lập 

được mưu, trong chính trị cũng như trong ngoại giao, và kinh tế, thương mại 

cũng không nằm ngoài sự vận hành của mưu lược, khác chiến lược nhận định 

trên toàn bộ mang tính dài hạn, và chiến thuật có tìm hiệu quả trước mắt mang 

tính cụ thể của một tình huống. Mưu lược thì ngược lại được sử dụng song song 

với tính dài hạn của chiến lược, với tính ngắn hạn của chiến thuật, như đòn bẫy-

cạm bẫy của tác giả tìm ra mưu lược đó, đòn bẫy cho chính mình được nhanh 

hơn, rộng hơn, cao hơn, dài hơn, ngược lại là cạm bẫy cho đối phương.  

Tùy kế lập mưu nhận định mưu lược như là dàn phóng, dàn nhúng cho ta; có lúc 

là giăng bẫy để đối thủ rơi vào vì thiếu cẩn trọng, vì chủ quan, vì vô minh trước 

địa dư, vì vô tri trước sự thông minh của ta… Và nếu làm được cả hai việc: đòn 

bẫy và cạm bẫy trên một trận địa thì càng hay. Thí dụ không hề thiếu trong lịch 

sử chống ngoại xâm của Việt tộc, mà chỉ trong khung kinh nghiệm quân sự trên 

sông Bạch Đằng, cũng có thể giải thích trọn lý-đủ luận qua các chiến tích của 

Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. 

Tùy kế lập mưu quan trọng ngay trên thượng nguồn của kẻ sáng chế ra nó, và 

theo tri thức luận của khoa học chính trị, thì kẻ lãnh đạo chịu và nhận sự chi 

phối ít nhất ba yếu tố: 

 Mô hình hóa ý muốn-ý định-ý đồ của tác giả để đưa tính toán lý thuyết và 

thực hành cụ thể. 

 Đồ án hóa các phương trình để biến mọi ẩn số thành hằng số để đưa vào 

chương trình hành động 

  Hợp lý hóa ý chí của mình rồi biến chúng thành chỉ tiêu để thành công 

khi thực hiện mô hình và đồ án của mình. 

Tùy kế lập mưu luôn theo quy luật nhân-thời-địa-thế, nhưng đây chỉ là nhận 

định ban đầu để phân tích tổng quát, kẻ lãnh đạo lập phương án hành động cụ 

thể phải suy nghiệm chính xác sự khác biệt (mà cũng là khoảng cách) giữa ý chí 

ở dạng mô hình lý thuyết và thực hành linh động trên một thực tế nhất định, 

trong đó có sự tôn trọng sức thông minh của đối phương, đối thủ, chỉ để tránh 

«thảm bại vì khinh địch». 

Tùy kế lập mưu là sáng tạo của trí tuệ dũng lược, dựa trên sáng kiến của tuệ giác 

sáng suốt có gốc rễ của tài năng «biết nhìn xa trông rộng», đây chính là tiêu chí 

để chọn lãnh đạo tối cao, nếu không có «cốt cách» này thì đừng giành làm lãnh 

tụ! 
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Nội lý diễn biến thực tế  

Nội lý diễn biến thực tế nhận định thực tế không theo mô hình mà theo quy luật 

biến đổi thường trực của nhân thế; luôn được nhận ra từ tình huống, khi tình 

huống làm xoay chuyển môi trường hiện tại tạo ra thực trạng của xã hội, bất lợi 

hoặc thuận lợi cho dân tộc, cho đất nước; làm lãnh đạo chính trị là nhận định, 

phân tích để điều tiết hoặc khai phá các thực trạng này. 

Nội lý diễn biến thực tế được nhận diện qua biến đổi của thời thế, mở lối cho 

chính sách hoặc đóng cửa mọi sáng kiến; làm lãnh đạo chính trị là thấy được, 

nhận ra nội lý diễn biến của tình hình, sẽ quyết định đúng hiệu quả của một 

chính sách, và nếu quyết định sai sẽ gây ra hậu quả cho xã hội, cho dân tộc. 

Nội lý diễn biến thực tế, khi được lãnh đạo chính trị đánh giá qua nội lý diễn 

biến của tình hình, thì kẻ lãnh đạo giỏi biết khai thác tiềm năng xấu hoặc tốt của 

thực trạng; còn kẻ lãnh đạo tài thì biết khai triển vốn có sẵn để kiếm lời trong 

thời thế mới; riêng kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm cho ra các nội lực mới, các đồng 

minh mới, các liên minh mới, để củng cố thời-thế-vị của đất nước vì dân tộc. 

Nội lý diễn biến thực tế trong tư duy của lãnh đạo chính trị chấp nhận chuyện 

«nắng sớm chiều mưa» trong so sánh lực lượng, bất lợi hay thuận lợi cho mình; 

công nhận luôn chuyện «sớm nở, tối tàn» trong các liên minh giữa các đồng 

minh, bên này hay bên kia; sẵn sàng đón nhận luôn chuyện «vật đổi, sao dời» 

không những giữa bạn và thù, mà cả về chuyện bất biến giữa chung thủy và 

phản bội ngay trong nội bộ, làm được tất cả các chuyện này thì xem như «đắc 

đạo» trong quản lý phương trình lãnh đạo: nội lý diễn biến thực tế-nội lý biến 

thiên nhân tâm. 

Nội lý diễn biến thực tế, khi đã làm sáng tỏ nội lý biến thiên nhân tâm, thì kẻ 

lãnh đạo giỏi biết khai thác tính hiệu năng cho nội lực của chính mình; còn kẻ 

lãnh đạo tài thì biết khai triển tính hiệu quả cho nội công của chính mình trong 

thời thế mới; và kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm tổng hợp của cả tính hiệu năng lẫn 

tính hiệu quả để hiệu lực hóa chế tác ra một tổng lực mới với kết quả hay, đẹp, 

tốt, lành nhất cho đất nước, cho dân tộc. 

Nội lý diễn biến thực tế tạo ra nội lý biến đổi liên tục, hướng dẫn các kẻ lãnh 

đạo, giỏi, tài, lớn không bị: 

 nhốt tù trong mô hình chính trị của chính mình, thí dụ đau thương của cải 

cách ruộng đất (1954-1960), của tết Mậu Thân (1968).  

 còng tay trong phương án chính trị của chính mình, thí dụ bi thảm của 

cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn (1954-1975). 

Các kinh nghiệm đau đớn này bắt Việt tộc phải trả những giá quá đắt! 
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Nhập lý vào thể lực môi trường 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước đầu tiên trong nhập lý vào nội lực của 

bối cảnh, trong đó bối cảnh của thực tế làm chuyển đối hệ ý (ý muốn-ý định-ý 

đồ), lãnh đạo chính trị tài ba sẽ chuyển hóa linh động hệ luận (lý luận, lập luận, 

giãi luận, diễn luận) của mình theo bối cảnh để biến bối cảnh thành thực lực của 

mình. 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ hai là mô hình đôi, trong đó mô 

hình cứng mang ý chí của chính sách, mô hình mềm đưa thực tế của môi trường, 

của bối cảnh để làm tăng hiệu lực cho vốn đầu tư, trong đó sự phối hợp nhuần 

nhuyễn mô hình đôi (cứng và mềm) là khả năng và ý chí của lãnh đạo vừa biết 

cõng chính sách qua trở ngại, trở lực, vừa biết buông lỏng khi mô hình bóp ngộp 

thực lực trong thực tế.  

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ ba là chiến lược đôi khi gặp nước 

chảy xiết, thì biết chọn nơi để làm đập nước để giữ nước, biết chọn chỗ thông 

nước để cho thoát nước; và trên cùng một dòng nước: hai chiến lược này không 

hề mâu thuẫn nhau, được xử theo lý luận đôi trong thông minh linh động để giải 

quyết.  

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ tư là nắm hai tay, tay phải là chính 

sách của hệ lý (lý trí, lý lẽ, lý luận), tay trái là chuyển biến khôn lường của hệ 

thực (thực tế-thực cảnh-thực tại). Nắm hai tay để giữ cả hai, sự liên kết phải-

trái, vừa tạo ra tính nội kết, bảo đảm sự tương tác linh hoạt của cả hai, không 

tách biệt nên không sợ mâu thuẫn, không có xung đột nên không có bùng nổ, đe 

dọa tính thực tiễn của chính sách. 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ năm là tính hiệu quả đôi, lấy chính 

sách để kích thích tình hình phát triển theo hệ sáng (sáng tỏ-sáng kiến-sáng tạo) 

với hiệu quả có trong sự đồng tình và ủng hộ của tập thể, cộng đồng làm nên 

khối đại đoàn kết cho dân tộc. Song hành cùng với hệ khai (khai thị-khai minh-

khai trí) để phục vụ cho khai thác mọi tiềm năng, tiềm lực, của môi trường qua 

hành động chính trị cụ thể. 

Nhập lý vào thể lực môi trường có bước thứ sáu là biến tình hình thực tế thành 

lực đẩy làm xoay chuyển môi trường ban đầu theo quỹ đạo của chính sách lãnh 

đạo trong đó hệ thực (thực tế-thực cảnh-thực tại) giờ đã nhận sự chi phối của hệ 

khai (khai thị-khai minh-khai trí), tạo ra thực tế mới: nhập lý vào sung lực khai 

phá qua hệ sáng (sáng tỏ-sáng kiến-sáng tạo), từ đây lãnh đạo mới thực sự có 

chiến-lược-thật-trong-tình-hình-thật. 
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Lý mục đích của luận phương tiện  

Lý mục đích của luận phương tiện, không liên quan gì tới loại khẩu lệnh «lấy 

cứu cánh biện minh cho phương tiện», sống sượng trong diễn luận, mù quáng 

trong giãi luận, loại khẩu lệnh này sẽ không có một cứu cánh nào có nhân lý, 

nhân tri, nhân nhân, nếu phương tiện của nó không tôn trọng nhân bản, nhân 

bản, nhân tính. Ngược lại, lý mục đích của luận phương tiện luôn được diễn 

biến trên quá trình nhận thức của hệ lương (lương thiện-lương tâm-lương tri), 

không ép ý đồ chính trị của lãnh đạo qua một ý thức hệ vô tri, vô cảm, vô nhân. 

Lý mục đích của luận phương tiện, có thượng nguồn của nhân bản, nhân bản, 

nhân tính, sẽ hướng để tránh được các khuyết tật sinh ra trong tư duy trong lãnh 

đạo chính trị là: 

 Mô hình hoá một cách cứng ngắt các đồ án. 

 Kế hoạch hoá một cách thô thiển khi triển khai các phương án. 

 Duy tâm hóa một cách thiển cận các quá trình sử dụng phương tiện… 

Lý mục đích của luận phương tiện, cũng có công cụ, kỹ thuật, đầu tư của 

phương tiện trong hạ nguồn để giữ cái lý trí của lý mục đích và cái hợp lý của 

luận phương tiện để đạt được: 

 Tính hợp lý của 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán) 

 Tính thực tế của 3S (sáng lý-sáng kiến-sáng tạo) 

 Tính khả thi của 3K (khai minh-khai trí-khai phá) 

Lý mục đích của luận phương tiện luôn có sự phối hợp chặt chẽ của phương 

trình lý trí mục đích-hợp lý phương tiện, dựng lên tư duy hành luận của lãnh đạo 

trong hành động lãnh đạo qua 3B: 

 Bảo đảm khối đoàn kết dân tộc.  

 Bảo trì vốn liếng xã hội. 

 Bảo quản tiền đồ tổ tiên. 

Lý mục đích của luận phương tiện luôn thường xuyên đánh giá để tìm hiểu thực 

chất để có thực lực trên 3T: 

 Tiềm năng thuận lợi của bối cảnh thực tại. 

 Tiềm lực của các liên minh mới xuất hiện trong thực cảnh. 

 Khả năng khai thác các đồng minh mới trong thực tế. 

Lý mục đích là lý của nhân trí, và luận phương tiện là luận của nhân bản, không 

biết, không thấu, không hiểu thì tốt nhất là: đừng nên lãnh đạo! 
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Luận tạo lực trong thuận lý 
Luận tạo lực trong thuận lý, là luận mang lý của lý trí ra chống lại chuyện triển khai 

những phương án trước khi nắm tình hình, trước khi điều tra cơ bản, trước khi 

nghiên cứu thực địa để nắm 3T thứ nhất (thực trạng-thực cảnh-thực tế), lý của lý trí 

dụng để thấy rõ các trở ngại, các chướng ngại của 3T này. 

Luận tạo lực trong thuận lý bắt đầu bằng chuẩn đoán theo các chỉ báo khách quan để 

đánh giá một 3T thứ hai (thực tại-thực lực-thực tiển), nơi mà lý thuyết xơ cứng sẽ lùi 

lại để các hành động cụ thể mang nội chất tích cực là hiểu vấn đề đêt vượt khó khăn, 

lấy sáng kiến để thoát các ngõ cụt, lấy sáng tạo để biến vượt thoát thành vượt thắng. 

Luận tạo lực trong thuận lý sẽ cho xuất hiện một 3T thứ ba (thích ứng-thích nghi-

thích hợp), trong đó nhập nội với 3T (thực trạng-thực cảnh-thực tế) để không bị bỏ 

rơi bởi hiện tại của bây giờ và ở đây. Kế tiếp là thích nghi theo lời dạy của tổ tiên: 

«tùy cơ ứng biến» nhưng cùng lúc phải sáng tạo ra các thuận lý mới để xoay chuyển 

tình thế, cụ thể là chuyển hóa các so sánh lực lượng, biến bất lợi thành thuận lợi. 

Chính khả năng lãnh đạo biết sáng tạo ra các thuận lý mới, để đưa thích ứng và thích 

nghi vào quy trình của thích hợp, hỗ trợ bởi các thuận lý mới, để không bi quan chịu 

đựng cảnh «thời bắt thế theo thời phải thế»; từ đây biết biến vượt thoát thành vượt 

thắng để không mang theo tính thất thế tạo ra chủ bại của «qua sông thì phải lụy đò». 

Luận tạo lực trong thuận lý, là tạo ra khả năng hội nhập của lãnh đạo trong phương 

trình 3N (nội chất-nội lực-nội công), trong đó nội chất chính là lý trí bảo vệ chuyện 

hay, đẹp, tốt, lành trong một chính sách sáng suốt, vì lãnh đạo có nội lực của 3L (lý 

luận-lập luận-giãi luận), để biến nó thành nội công của lãnh đạo. Nội công này sẽ 

làm nên bản lĩnh chính trị, tầm vóc của chính sách, nơi đây cũng là nơi để suy 

nghiệm bài học lãnh đạo của tổ tiên «so ra mới biết ngắn dài» để phân định hai loại 

lãnh đạo: hữu tài hay bất tài. 

Luận tạo lực trong thuận lý, không hề là chuyện lý thuyết mơ hồ, tạo ra mờ ảo trong 

hành động chính trị, mà là khả năng quản lý và tổ chức 3L (sung lực-hùng lực-mảnh 

lực). Tại đây, sung lực tới từ tiềm năng của đất nước, tiềm lực của dân tộc để tạo ra 

hùng lực trong xã hội với nhân dân đã hiểu rõ 3T (tự tin-tự chủ-tự cường) chế tác ra 

mãnh lực chống ngoại xâm để bảo vệ bờ cõi, tạo nên sức bật trong việc xây dựng cho 

bằng được chuyện «dân giàu, nước mạnh». 

Luận tạo lực trong thuận lý, chế tác ra tổng lực của «thuận lý luận», có thượng nguồn 

của lý trí, có trung nguồn của chỉ đạo linh động, có hạ nguồn trong tổng hợp 

3T+3L+3N, để làm nên thành công của lãnh đạo. Và, kẻ lãnh đạo giỏi, người lãnh 

đạo tài phải biết vận hành trong mọi hành tác chính trị. 
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« Quyền lực không sợ sự thực,  

quyền lực chỉ sợ các phong trào xã hội dựa trên sự thật » 
G.Deleuse 
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Chính quyền (không) độc 
Chính quyền là quyền lực cao nhất và trùm phủ toàn sinh hoạt xã hội, có vai trò 

trị an song hành cùng quốc phòng, dụng giáo dục để bảo vệ đạo đức và lấy đạo 

đức để thi hành công lý qua pháp luật. Nhưng một chính quyền thông minh và 

sáng suốt không nằm ngoài hệ nhân: lấy nhân tính để dìu nhân tình, lấy nhân tri 

để dắt nhân thế, lấy nhân trí để dẫn nhân loại, đưa tất cả vào nhân đạo, để sống 

có nhân bản, đối xử có nhân văn, quan hệ có nhân nghĩa. Ước mơ mà Platon đặt 

tên là cộng đồng lý tưởng. 

Chính quyền bảo đảm các định chế xã hội, được ghi trong hiến pháp, bảo hành 

luôn tất cả cơ chế trong xã hội, tự hành chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân sách 

tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo hành 

dường như tất cả mọi sinh hoạt xã hội, và xã hội học chính trị đặt ngược lại vấn 

đề: vậy ai sẽ bảo đảm, bảo trì, bảo hành chính quyền? Trong các quốc gia có 

dân chủ, chính đầu phiếu qua bầu cử sẽ quyết định câu trả lời qua các chương 

trình, chính sách cả các đảng phái trên nguyên tắc của đa nguyên quyền chọn lựa 

lãnh đạo là tự do của người dân, chính đây là câu trả lời thông minh mà hiện nay 

không có câu trả lời nào thông minh hơn. 

Tại một nước không chấp nhận dân chủ, chối gạt đầu phiếu liêm chính, xua mất 

bầu cử trong sạch, tìm cách tiêu diệt mọi mầm mống của hệ đa (đa nguyên, đa 

tài, đa năng, đa hiệu, đa diện...) thì cùng lúc chính quyền độc này (độc đảng, 

độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) tìm mọi cách để kiểm duyệt mọi sinh hoạt 

thông minh của tự do. Trong đó, tự do của khoa học xã hội và nhân văn, từ học 

thuật tới nghiên cứu, từ điều tra tới điền dả, để công bố các kết quả, từ đó giúp 

nhân dân nhận ra được thực chất của một chính quyền, trong đó chính trị học, 

kinh tế học, triết học, xã hội học... chính là những chỉ báo sắc nhọn để nhận ra 

một chính quyền, một thể chế có thông minh hay không? Tại các quốc gia văn 

minh và tiến bộ, khoa học xã hội và nhân văn đóng vai trò khai thị-khai sáng-

khai trí cho dân chúng, cho xã hội. 

Thảm kịch hiện nay của Việt Nam, là chính quyền độc đã làm bao chuyện độc 

hại ngoài chuyện diệt dân chủ, tự do, đa nguyên, nó đã diệt tiềm năng, tiềm lực 

của khoa học xã hội và nhân văn, ngay trong trứng nước! Nó đã bóp chết học 

thuật như bóp ngộp sức thông minh sắc nhọn của tri thức! 
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Chính quyền (không) gian 
Nếu chính quyền bảo đảm các định chế xã hội, được ghi trong hiến pháp, bảo 

hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, tự hành chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân 

sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo 

hành dường như tất cả mọi sinh hoạt xã hội: thì cũng chính là chính quyền làm 

sản sinh ra các vấn đề xã hội mới. Và, nếu không giải quyết các vấn đề xã hội 

mới, thì chính chúng sẽ sinh đẻ ra các khó khăn xã hội mới, nếu khó khăn xã hội 

mới này không được giải quyết nhanh chóng, chính chúng sẽ tạo ra các tệ nạn xã 

hội mới, và nếu các tệ nạn xã hội này không được xử lý toàn bộ, chính chúng sẽ 

sinh bừa không những các bất công xã hội mới, kể cả các bạo động xã hội mới. 

Hegel định nghĩa một chính quyền chính thống luôn dụng lực của quyền vì lợi 

ích cho tập thể cho cộng đồng, cho dân tộc. 

Tại sao lại xẩy ra chuyện một học trò chỉ mới 11 tuổi hỏi một bộ trưởng Bộ Giáo 

dục: “Tại sao chính quyền lại để nền giáo dục nước nhà hiện nay toe toét như 

vậy?”, ông bộ trưởng này đi, ông mới tới: Phùng Xuân Nhạ, giới học thuật điều 

tra ra ông “đạo văn”, ông “biển lận” công trình của người khác, ông có chức 

giáo sư qua “mua quyền bán chức”, để thành bộ trưởng gian vi giả (học giả-thi 

giả-bằng giả). Chỉ một năm 2017, Hội đồng chức danh giáo sư do ông này làm 

chủ tịch đã bầu qua con đường nghề lận-nghiệp gian-nghệ giả của ông hơn 1000 

giáo sư và phó giáo sư, mà các tiêu chuẩn khoa học của một số không ít là rất 

mơ hồ vì mờ ảo. Giới đại học không biết họ có học lực hay không? Có học vị 

học hàm lúc nào? Tại sao họ hiện nay có học vị giáo sư trong khi họ không có 

quá trình giảng dạy trong đại học, không có công trình khoa học để công bố với 

giới học thuật quốc gia và quốc tế? Trong số đó có bà bộ trưởng Bộ Y tế: 

Nguyễn Kim Tiến, không có quá trình giảng dạy, không có công trình khoa học, 

lại có lối quản lý “chết người” qua chuyện buôn thuốc chống ung thư giả. Việt 

tộc sẽ đi về đâu với các tác nhân chính quyền kiểu này? Cái toe toét được nêu 

trong câu hỏi của một học trò chỉ mới 11 tuổi chỉ là hạ nguồn của tệ nạn do 

chính cơ chế gây ra, nhưng nếu muốn biết sự thật là phải đi trở ngược lên 

thượng nguồn của một định chế mà trong đó các chủ nhân chính quyền tự ý 

gian, dối, lừa, bịp bằng chính các xảo thuật, thủ đoạn nhớp nhúa: ông tổng bí 

thư Nguyễn Phú Trọng “tổ chức (tự) phong” mình là tiến sĩ, song đó là giáo sư 

của một ngành không có trong bảng liệt kê của khoa học: ngành tổ chức đảng! 

Cũng như chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng “tổ chức (tự) phong” mình là 

tiến sĩ, kế đó là giáo sư của một ngành không có trong bảng liệt kê của khoa học: 

khoa học an ninh (khoa học công an). Đây là chuyện đang làm trò cười trong 

giới học thuật chính thống, từ quốc gia ra quốc tế, mà kẻ làm học thuật tại ngoại 

quốc, hằng ngày thấy các đồng nghiệp phương Tây của mình mang ra làm trò 

cười cho chính giới trong các chính quyền của các nước dân chủ, đa nguyên, thì 

tự thấy đây chính là: quốc nhục! 
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Chính quyền (không) lận 
Chính quyền Việt Nam hiện nay, mang thực chất của cường quyền, để lại từ khi 

có chuyên chính-chuyên quyền-lạm quyền, tức là từ khi có độc quyền của 

ĐCSVN, loại chính quyền nầy cho tự phép họ gian lận “nói một đằng, làm một 

nẻo”, cùng với phản xạ “cả vú lấp miệng em”. Nó hoàn toàn trái ngược lại với 

định nghĩa bình thường của chính quyền, mà theo tổ của ngành xã hội học 

Durkheim: “chính quyền đưa thực thể của tư duy vào hành động cụ thể trong 

thực tế xã hội, qua công cụ hợp lý của chính sách, để điều hành các định chế, 

các cơ chế vì lợi ích của toàn thể” 

Vơ vét tiền của của đồng bào mình, đưa của cải -cắp và cướp- ra ngoài, không 

qua Trung Quốc cũng cộng sản như họ, mà qua phương Tây, cùng lúc đưa con 

cái du học và mua nhà về hướng Bắc Mỹ và Tây Âu, tìm cách “hạ cánh an 

toàn”. Một loại tiếng lóng ôm quyền rất thô tục dựa trên cái vô đạo đức của các 

chủ nhân chính quyền (từ Bộ Chính trị tới Trung ương ĐCSVN) giữ ghế ở trên 

để ăn cướp), cùng các tác nhân chính quyền (từ chính phủ tới các cấp của chính 

quyền địa phương) giữ chỗ ở dưới để ăn cắp. Tầm thường hóa chuyện trộm, 

cắp, cướp, giựt qua độc quyền-tham quyền-lộng quyền, loại chính quyền đó 

mang trong bản chất lãnh đạo của họ, mang trong tư duy lãnh đạo của họ: bạo 

quyền! 

Trong đây có một bi kịch đang được ẩn giấu, đó chính là thực thể chính quyền 

Việt Nam nằm trong tay bạo quyền của ĐCSVN, từ đây tạo ra một quốc nạn 

đang chờ đón Việt tộc! Ma quyền Tầu tặc đang trùm phủ lên tà quyền quốc nội. 

Vì ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc đang trùm phủ lên số phận của ĐCSVN, 

vì các chủ nhân chính quyền cùng các tác nhân chính quyền muốn giữ ĐCSVN 

để tiếp tục vơ vét thì phải dựa vào sự bao che của ĐCSTQ, mà ĐCSTQ thì 

không bao giờ rời bỏ ma đạo của họ là xâm lược-xâm lấn-xâm chiếm-xâm lăng 

đất nước Việt! 

“Đi với ma mặc áo giấy” là bài học cẩn trọng mà tổ tiên để lại, và trong tình 

hình “chỉ mành treo chuông” hiện nay của kiếp Việt là chúng ta đang bị truy 

đuổi-truy lùng-truy quét-truy hại không phải bởi một con ma mà ít nhất là hai 

con ma: Ma quyền Tầu tặc và tà quyền quốc nội. 
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Chính quyền (không) bỏ gốc 
Chính quyền (không) bỏ gốc trong một dân tộc biết thờ tổ tiên là một chính 

quyền biết quý trọng người tuổi trọng, vì họ là cầu nối giữa đạo lý tổ tiên và các 

thế hệ sinh sau đẻ muộn, họ nối tầm nhìn của kẻ xưa để nối tầm tay của thế giới 

khuất mặt và thể giới có mặt. Vậy mà, các người lớn tuổi không được bảo vệ, 

không được chăm sóc, không được tôn trọng như bao đời nay trong lịch sử của 

Việt tộc. Một số không nhỏ bị gia đình bỏ rơi, bị xã hội xem rẻ, bị chính quyền 

quên trong chính nhiệm vụ của chính quyền là phải bảo vệ những kẻ già yếu. 

Hãy tạm gạt qua câu “kính lão đắc thọ”, biến chuyện nâng người lớn tuổi để tìm 

đường sống lâu trong lúc nhiều tuổi, mà hãy chỉ đối xử bình thường của kẻ biết 

ơn-mang ơn, không cần phải trả ơn, chỉ cần thành kính với họ trong gia đoạn 

lão-bịnh-tử. 

Có không ít các người tuổi trọng mà không được quý trọng, chịu cảnh “tứ cố vô 

thân”, ngày ngày “đầu đường, xó chợ”, lang thang “cù bất, cù bơ”, thấp bé như 

“bụi đời”, lẻ loi như “oan hồn”, thậm chí phải “ăn mày, ăn xin” để “sống vất 

vưởng qua ngày”. Nếu một chính quyền mà để người dân tuổi trọng trong tình 

trạng như vậy thì chính quyền này có tội với họ, phải lảnh tội trước tổ tiên, phải 

chịu tội trước luân lý “thờ cha, kính mẹ” theo nghĩa rộng nhất và thật nhất!  

Weber định nghĩa: “chính quyền như một tập thể nhân tri sống động có quyền 

lực trên một lãnh thổ, nhưng phải thực thi quyền lực đó qua các giá trị của nhân 

tính”. Mà nhân tính Việt chính là nhân nghĩa Việt (bầu ơi thương lấy bí cùng), 

chính là nhân bản Việt (một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ), chính là nhân 

đạo Việt (máu chảy, ruột mềm), chính là nhân văn Việt (máu chảy tới đâu, ruột 

đau tới đó). Tại đây, một chính quyền có nhân tri Việt phải hướng dẫn xã hội, 

phải dẫn dắt người trưởng thành, phải giáo dục thanh thiếu niên, phải giáo 

dưỡng thiếu nhi (chỉ trong hai từ): có hậu! Vì “ăn ở có hậu” mới có lối ra để 

thoát vô cảm!  Có nẻo đi vượt vô nhân! Có đường để tránh vô hậu! 
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Chính quyền (không) phân nửa 
Chính quyền (không) phân nửa là một chính quyền không quên một nửa bộ 

phận của dân tộc là: phụ nữ! Thói quen “trọng nam khinh nữ” đã thô bỉ trong 

đấu tranh hiện nay của thế giới cho nam nữ bình quyền, tại Việt Nam nó lại càng 

bỉ ổi hơn trong thực tế xã hội nơi mà phụ nữ Việt còn bị hà hiếp (nạn nhân của 

hiếp đáp), có lúc bị cưỡng hiếp (nạn nhân của hiếp dâm), lúc thì ngoài xã hội, 

thậm chí có lúc là nạn nhân của chính các chủ nhân chính quyền! Bi kịch mà 

cũng là hài kịch của Việt tộc, bi đát hơn thảm kịch, dài lâu sinh ra hoạn kịch, 
nơi mà tuyên truyền ngu dân bắt cả nước học tập theo gương đạo đức của Hồ 

Chí Minh, thì chính nhân vật này, được kể qua nhiều hồi ký của các kẻ thân cận 

với ông, từ Trần Đĩnh tới Nguyễn Thư Hiên... là một kẻ lận dâm với nhiều phụ 

nữ, mà nạn nhân đã bị mất mạng: bà Nông Thị Xuân, sau khi bị rơi vào tay của 

Trần Quốc Hoàn, bị ám sát, rồi trá hình qua một tai nạn, mà ĐCSVN vẫn còn 

bưng bít. Không ai trong chúng ta buộc tội sinh hoạt dục tính bình thường giữa 

nữ và nam, nhưng một chính quyền trong sạch phải kết tội thủ phạm khi dục 

tính đã thành thú tính, sẵn sàng đổi qua sát tính gây tử thương cho đồng loại!  

Chuyện chính ở đây là vai trò bưng chải, gánh vác gia đình phụ nữ Việt, biết 

vùng dậy để thành công trong doanh trường, thành doanh nhân cáng đáng gia 

đình, doanh nghiệp, mà vẫn bị chèn ép ngay trên chính trường, vắng mặt trong 

lãnh đạo chính trị, với một thiểu số quá ít để làm theo đổi tình hình hiện nay: để 

bảo vệ phụ nữ. Một tình hình với một số không nhỏ nam giới hưởng thụ trong 

nhàn rỗi, từ nhậu nhẹt qua chơi bời, từ trác táng qua tha hóa, tiêu rỗi thời gian 

qua tiêu thụ bừa bãi trong một quá trình hèn nhục hóa nhân cách nam giới, một 

chính quyền mà nhắm mắt, quay lưng với các tệ nạn nam giới là một chính 

quyền có tội với dân tộc. 

Tội của chính quyền hiện nay càng nhiều, càng sâu, khi họ để phụ nữ Việt phải 

đi làm nô tỳ, nô bộc, thậm chí “làm gái” trong nhiều nước láng giềng, mà số 

phận thua kẻ “đi ở đợ”. Trong khi mọi người Việt đều biết không ai thấy những 

phụ nữ các nước láng giềng trên đất nước Việt, một chế độ mà để bao nhiêu 

trăm ngàn phụ nữ đi “làm vợ lẽ”, “làm điếm”, kẻ cả trẻ con. Vậy mà, trên mạng 

xã hội, cư dân mạng đều thấy bức ảnh một phụ nữ, ăn mặc hở hang, nhưng cầm 

trên tay biểu ngữ “bán thân không bán nước”! Đây không những là sự thật về 

chính quyền hiện nay trong đó có một số không nhỏ lãnh đạo đang trong quy 

trình bán nước, mà biểu ngữ này còn nói lên một sự thật luân lý sâu xa hơn là 

phụ nữ phải bán thân thì: nhân cách-tư cách-phong cách của họ còn liêm chính-

liêm khiết-liêm sỉ hơn bọn bán nước! 
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Chính quyền (không) chém ngọn 
Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền biết bảo vệ: lộc, chồi, hoa, 

ngọn của cuộc sống, đó chính là trẻ thơ! Chính là tương lai đang hiển hiện trước 

mặt chính quyền đang cầm quyền, phải giáo dục-giáo dưỡng chúng bằng giáo lý 

của nhân loại, của tổ tiên, trao truyền được nhân tri, nhân trí cho một nhân loại 

chưa trưởng thành đang chờ đón nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn. 

Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền không chấp nhận cảnh trẻ con 

phải ăn “cơm thiu, cháo hẩm”, “ăn lá để no bụng” như một bầy trẻ có động thái 

thú tính trong giờ cơm tại các trường học vùng sâu-vùng xa, ngày ngày bẩn thỉu, 

rách rưới, cảm cúm, thất thểu, vượt suối, vượt đèo để đi học trong hiểm nạn. 

Chính quyền (không) chém ngọn không thể để một số thầy giáo, cô giáo bạo 

động ngay trong lớp học, đánh đập các học sinh trước mắt bạn bè của chúng; 

không trả bài được thì bị nhục mạ bằng những lời lẽ thô tục. Làm sao có thể dạy 

được học sinh yêu người, yêu đời bằng bạo lực. Chúng còn bị bạo hành bởi cha 

mẹ ngay trong gia đình, vùi dập chính các con mình bằng những cực hình mà 

chính họ thấy xảy ra ngoài đường, trong các đồn công an, trong phim ảnh, trong 

truyền hình... 

Chính quyền (không) chém ngọn, là chính quyền có quyết tâm giới hạn tối đa 

nạn tự tử của thanh thiếu niên, mà bầy giờ một số em lại cho môi trường học 

đường để tự vận; trong một xã hội với nhiều trẻ bị tâm thần mà không được 

chính quyền qua y tế chăm lo chữa trị, chăm sóc qua điều trị, để sau này sẽ 

thành loại người lớn nguy hiểm cho gia đình, hàng xóm, tập thể, cộng đồng. 

Chính quyền (không) chém ngọn phải dứt khoát trừng trị và xóa cho sạch nạn 

“ấu dâm” đang lan tràn, đày đọa trẻ con suốt kiếp phải mang số phận địa ngục 

trần gian trước thế giới người lớn. Không có gì khó để trừng trị, cô lập, vô hiệu 

hóa các tội phạm này; các chính quyền văn minh có nhiều phương sách hữu 

hiệu: cô lập trong các trung tâm điều trị, dùng y học hóa chất ngăn sinh lý tội 

phạm, dùng phân tâm học hỗ trợ bởi tâm thần học, tận dụng giáo dục tâm lý học 

từ trong gia đình tới học đường, từ hội đoàn tới pháp luật. 

Câu hỏi của Chí Phèo: “Ai cho ta làm người lương thiện?” mà một trong các 

câu trả lời đã có sẵn trong một chính quyền liêm minh, với một hệ thống giáo 

dục liêm chính, tạo điều kiện cho thầy cô liêm sỉ với giáo khoa-giáo trình-giáo 

án liêm khiết để giáo dưỡng trẻ thơ thành người lương thiện! 
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Chính quyền (không) xóa não 
Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết trọng chất xám, nâng niu tri thức, 

quý trọng trí thức, vì quý yêu kiến thức, biết dụng không những khoa học kỹ thuật, 

mà khai thác sáng suốt các nghiên cứu, điều tra, điền dả của khoa học xã hội và nhân 

văn, nắm chắc các kết quả của học thuật để hiểu sâu nhân tình, hiểu rộng nhân loại, 

hiểu cao nhân thế, luôn đưa nhân tri vào nhân trí để nâng nhân bản. 

Chính quyền (không) xóa não, là chính quyền biết khai thác sử học, để tra đúng sử 

liệu, tìm trúng sử luận, để hiểu sử tính của một dân tộc, sử địa của một đất nước, và 

không lập lại sai lầm của quá khứ, biết ưu điểm, trọng điểm của tổ tiên nhưng cũng 

thấu luôn yếu điểm, nhược điểm, khuyết điểm, kể cả khuyết tật của họ. Hiểu thấu lịch 

sử để làm khá hơn, tốt hơn, hay hơn, cùng lúc đặt Việt sử, vào sử quốc tế để so sánh 

từ đồng sử đến dị sử giữa người và ta, trong đó so sánh sắt se với láng giềng cùng nôi 

tam giáo đồng nguyên với ta. Đó là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, 

cùng văn hóa với ta tại sao họ thành công làm chủ, còn ta thất bại (trong thảm hại) 

làm công, làm thợ cho họ thậm chí lao động trong vai nô tỳ, nô bộc cho họ? 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết đưa kiến thức của khoa học xã hội 

và nhân văn làm tri thức cho xã hội hiện tại, có kiến thức xã hội học rồi thì biết sáng 

lập ra nhân khẩu học để có các chỉ số, chỉ báo, chỉ tiêu trong định chất và định lượng 

từ sinh suất tới tử suất, từ tuổi thành hôn tới tuổi thọ của các cá nhân, của một dân 

tộc. Khi đã vững về kinh tế học thì biết sáng tạo ra kinh tế học xã hội để chuẩn đoán 

rồi để giới hạn ngay trên thượng nguồn chuyện bất bình đẳng (con vua thì được làm 

vua, con quan thì được làm quan) qua cải tổ giáo dục, chuyện bất công (cá lớn nuốt 

cá bé) để bảo quản được đạo đức của cha ông. 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết đưa các khám phá của khoa học xã 

hội và nhân văn vào ngay trong công tác xã hội, từ thấu hiểu các nhu cầu xã hội tới 

xử lý các đòi hỏi xã hội, chính tri thức của các nghành này tạo điều kiện cho chính 

sách đúng hơn, lãnh đạo khôn ra, đây là chỉ báo để định nghĩa sự thông minh trong 

chính trị. Một chính quyền không liều lĩnh thiêu binh, qua một cuộc bạo chiến mang 

tên gọi là tổng tiến công tết Mậu Thân, năm 1968 làm thiệt mạng hàng trăm ngàn 

sinh linh, một cuộc nội chiến (1954-1975) làm mất mạng nhiều triệu động bào, để sau 

bao năm hòa bình rồi mà Việt tộc cứ tìm đường ra đi, ra nước ngoài như để tự cứu 

mình và người thân, bỏ lại con người Việt ngày càng sa sút, từ nhân phẩm tới nhân 

cách! 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết khiêm tốn trước tri thức, luôn 

muốn học hỏi; khiêm nhường với trí thức, luôn nhận các tư vấn đúng, các cố vấn giỏi; 

luôn khiêm cung trước “điều hay, lẽ phải” của tổ tiên, xem chuyện cứu nước-giữ 

nước hơn chính sinh mạng của mình, nếu không nghĩ và không làm như vậy thì đừng 

lãnh đạo chính trị!
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Chính quyền (không) xé lẻ 
Chính quyền (không) xé lẻ là chính quyền dùng quyền lực của trí tuệ dân tộc, tài 

nguyên đất nước để chế tác ra hợp lực trong đó giáo dục phục vụ nhân tri và 

nhân trí, kinh tế phục vụ cho nhân sinh, văn hóa phục vụ cho nhân văn, đạo lý 

phục vụ cho nhân cách, lấy nhân nghĩa làm nhân bản. Ý nghĩa của hợp lực có 

trong kinh nghiệm dựng nước và giữ nước của tổ tiên qua thuật ngữ: cả nước-

toàn dân. Đây chính là thành công của một chính quyền biến hợp lực thành tổng 

lực. 

Chính quyền (không) xé lẻ là chính quyền dùng quyền lực của định chế và cơ 

chế để làm ra tổng lực cho cả một dân tộc, cho cả một đất nước, không xé lẻ để 

hưởng riêng, không xé lẻ để cộng sức. Không lòn lách qua lách luật, tránh luật, 

thậm chí xé luật để tham nhũng-tham ô vì tham quyền và lộng quyền. Bọn xé lẻ 

để đi đêm với đối phương, để xé lẻ để đi lén với kẻ thù không thể dung thân 

trong một chính quyền sạch! 

Chính quyền (không) xé lẻ vì tư lợi của lãnh đạo, vì tranh quyền giữa các nhóm 

lợi ích, thanh trừng nhau trong bạo lực như các mafia, chỉ biết trộm, cắp, cướp, 

giựt với hành vi “ăn tươi, nuốt trọn”, trong cách hành xử “thắng làm vua, thua 

làm giặc”, thắng rồi thì “ăn trên, ngồi trốc”, vừa vơ vét, vừa tính chuyện “cao 

bay, xa chạy” khi đất nước lâm nguy. 

Chính quyền (không) xé lẻ có hợp lực thành tổng lực trong cộng của và cộng 

sức, mà không quên cập nhật hóa các giá trị tâm linh của tổ tiên; biết duy trì và 

trao truyền mọi giá trị luân lý và đạo lý qua giáo dục; biết bảo quản rồi bảo hành 

mọi di sản vật thể và phi vật thể vì nhân dân, và vì nhân loại. Biết phổ biến hóa 

các khả năng, các tài năng của từng thành phần xã hội, các tiềm năng và tiềm lực 

của từng vùng miền, để “vốn liếng hóa”phương trình hợp lực-tổng lực trong các 

hành động cụ thể của lãnh đạo: lấy vốn cũ để tạo vốn mới!
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Chính quyền (không) vùi tri 

Tri thức để lãnh đạo chính trị không chỉ tới tự kiến thức khoa học, nó hằng ngày 

khai trí cho lãnh đạo nếu các lãnh đạo muốn khai minh qua khai thị khi trực diện 

với dân chúng với xã hội, chuyện chính của tri luôn là có chịu học, chịu hiểu, 

chịu thấu để chịu đổi, chịu thay, chịu chuyển hóa hay không thôi! Tri thức về 

dân chúng với cuộc sống ngày càng nheo nhóc của họ, không biết các lãnh đạo 

của ĐCSVN có ý thức, có nhận thực để chuyển thành tâm thứ hay không, khi 

xuất hiện một tâm lý mới của số đông dân ngày càng bị cái nghèo khó, bị cuộc 

sống hằng ngày truy bức quá đổi sinh ra tâm lý: “sợ tết!”. Tại sao lại sợ tết một 

thời điểm vừa thiêng liêng, vừa thảnh thơi, phải vui vì là dịp rất vui của cả 

nước? lý do chính vẩn là tài chính, kính tế, vật chất: “không có tiền ăn tết”, 

“không đủ tiền nghĩ tết”, “tết đến còn làm buồn hơn”, “chỉ mong cho tết qua 

mau”... Tâm trạng này phải đánh thức tâm thức của lãnh đạo, họ phải thực sự 

phản tỉnh để thấy hiện trạng quần chúng: Tết làm gì cho khổ! 

Việt tộc luôn biết “vui tết”, thế mà các lãnh đạo của ĐCSVN có thấy là trong lúc 

họ nhận quà cáp “ngập mặt”, thì có các gia đình chỉ đủ sống nhưng mấy đêm 

“ba ngày tết” lẳng lặng tặng: “quà tết”, “ẩm thực tết”, “bánh trái tết”... đi 

cùng đường cuối phố, để phân phát cho các người dân không nhà, nằm la liệt 

thảm buồn giữa tết, đó là tình đồng bào trong một xã hội mà đạo đức dân tộc 

đang bị xuống dốc thảm hại, một xã hội bị một chính quyền bỏ rơi, bỏ đi, bỏ 

mặc! Việt tộc không thiếu tình đồng bào, đối với các con dân biết đùm bọc 

nhau, các lãnh đạo của ĐCSVN có thấy là trong lúc họ vui chơi, chè chén trong 

dịp tết thì có bao thanh niên vào các xóm nghèo, lên tận vùng cao, vùng xa, 

vùng sâu để trao tặng quà tết cho các đồng bào trắng tay, trong túng thiếu: 

“không dám nghĩ tới tết”. Nếu các lảnh đạo mà vui hưởng triệt để tết, nhờ bổng 

lộc qua quà cáp, thì chắc chắn là vô tri, khi bao đồng bào họ cúi đầu trong cảnh 

thiếu hụt-thiếu thốn: thiếu đói! Việt tộc hiện nay thấy ngấy lên tới cổ, mỗi lần 

nghe các mỹ từ: an sinh xã hội, khi quà tặng của các đoàn từ thiện muốn trao tận 

tay cho các đồng bào nghèo các vùng cao, vùng xa, vùng sâu đã bị chính quyền 

địa phương với lực lượng công an của họ chặn ngay trước làng, trước thôn, 

trước cổng; một đất nước mà làm một cử chỉ bình thường của thiện nguyện cũng 

bị chặn, cắp, cướp, giật! Việt tộc hiện nay ngày càng thấy kiểu xảo ngôn: an 

sinh xã hội trở nên lố bịch với cảnh đồng bào nằm la liệt trong các bịnh viện, nơi 

mà các dịch vụ làm tiền bất chính trùm phủ lên họ, khi người nhà mang thức ăn 

được nấu kỹ lưỡng, vậy mà người bịnh không được hưởng, mà phải mua thức ăn 

của các dịch vụ làm tiền bất chính này, vì “lý do y tế”mà xuất xứ các thực phẩm 

này không biết từ đâu tới, có độc tố hay không? Có an toàn hay không? Chữ tri 

là hải đăng cho chữ nhân! Phải thấy chữ tri trong nỗi khổ niềm đau của đồng 

bào để không vùi tri lãnh đạo! 
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Chính quyền (không) xiết tuệ  

Chính quyền (không) xiết tuệ, nơi mà tuệ giác của dân tộc chính là trí tuệ của 

lãnh đạo! Tuệ giác hiện nay của nhân dân nằm ngay trong nỗi khổ niềm đau của 

họ, vì hơn hết họ hiểu sự cùng quẩn của dân đen, sự oan ức của dân đen: tại sao 

trong dịp tết này, 2018, có hàng trăm dân oan vẫn ra Hà Nội, dù biết các cơ quan 

lãnh đạo đã đóng cửa nghĩ tết! Họ nằm lăn lóc đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, 

với khí trời mùa đông miền Bắc, tại sao vậy? Tại vì họ không còn đất, còn nhà, 

họ mất hết, họ tới thủ đô để kêu oan, để đòi công lý, mà lãnh đạo chính quyền 

phải trả lại công lý cho họ, đừng lẻo miệng là “đầy tớ của dân” nữa! Lãnh đạo 

đừng lẻo lưỡi “phục vụ dân”, hãy thật sự phục vụ nhân dân, bằng cách chống 

bất công, chống bạo quyền, hãy bảo vệ dân bằng tuệ giác của công bằng. 

Trí tuệ của lãnh đạo bắt đầu bằng trực diện để trực quan: các cơ quan có những 

toà nhà đắt tiền, rộng lớn, cũng từ tiền thuế của dân mà ra; chính các cơ quan đó, 

từ địa điểm của các hội tới các địa danh của của chính quyền, thì tất cả cửa nẻo 

đóng im ỉm ngay cả ngày hành chính bình thường, nơi mà chung quanh dân oan 

đứng, ngồi, nằm la liệt, họ đang: đi ăn xin công lý đấy! Họ trực tuyến để trực 

diện với một chính quyền vô tuệ trước công pháp đấy! Vì họ có kinh nghiệm với 

một chính quyền đi bắt cóc các nhà vận động dân chủ, tuyên bố xử họ công khai 

nhưng chặn dân đi dự ngay trước cổng toà, bỏ tù các nhà vận động dân chủ 

nhưng khi thả họ ra thì không có chứng thư giam giữ và phóng thích, cùng lúc 

chối leo lẻo trước quốc tế là Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Một chính 

quyền bắt cóc dân-xử đóng cửa tòa-nhốt bừa bãi-thả thô tục đó là một chính 

quyền trí tuệ nhúng chàm. 

Trí tuệ của lãnh đạo nằm ngay trong đạo lý của lãnh đạo: “đồng cam cộng 

khổ”với dân, nằm giữa đạo đức của lãnh đạo: “chia cơm xẻ áo” với dân! Ngược 

lại cứ để nhân dân tự cứu đói nhau; mặc thanh niên đi bảo vệ môi trường, môi 

sinh giữa khu Sơn Trà có động vật trong sổ đỏ, hàng ngày bị đe dọa bởi bọn 

tướng tá tham quan phá rừng để xây: biệt thự, dinh thự, biệt phủ, nhân cách bọn 

này không phải lãnh đạo, vì tư cách của chúng thua xa súc vật. 

Tuệ giác của lãnh đạo rất dễ thấy (nếu lãnh đạo muốn thấy, muốn thấu) qua 

chính bạo quyền, cho phép công an bạo động với thanh thiếu niên, khi bắt cô bé 

Cát Linh bị công an bắt, đánh đập, tra hỏi và khi mở cặp của cô học sinh này ra 

thì thấy toàn: hiến pháp! Chính bọn công an vô tri, vô giác không sao hiểu nổi 

có một cô học sinh để dành tiền đi mua hiến pháp để tặng cho bạn bè, cho dân 

chúng, giúp họ hiểu công pháp, công lý hơn để họ tự bảo vệ họ, vì chính quyền 

không bảo vệ họ, mà ngược lại hằng ngày hiếp đáp họ. 
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Thức 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Lịch sử là ác mộng, tôi sống để thức suốt…». 

J.Joyce 
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Thức 

Thức là hệ đào tạo chính trị tất yếu: lấy kiến thức để xây dựng tri thức, nhận trí 

thức để tạo ý thức, đón nhận thức để có tỉnh thức. Không thạo hệ dây chuyền: 

kiến thức-tri thức-trí thức-ý thức-nhận thức-tỉnh thức thì đừng lãnh đạo, lãnh 

đạo mà vô thức, thì dẫn tới vô minh, để rơi vào bẫy vô tri, chóng chầy sẽ rơi vào 

vô giác, gây họa cho dân tộc, tạo nạn cho giống nòi. 

Thức là hệ lãnh đạo chính trị vừa tỉnh để có tỉnh táo, vừa động để hành động 

đúng lúc hợp thời, đúng thế.  

Hãy xem lại quá trình đào tạo lãnh đạo tại các nước văn minh, nếu không nói là 

tân tiến, ở đó có kiến thức trước quần chúng để gầy dựng tri thức sớm làm nền 

cho mọi chính sách, tránh hẳn chuyện “sai một ly đi một dặm”. Trong đó mọi 

chuẩn bị trên thượng nguồn phải có một hệ trí thức chỉnh chu làm gốc cho ý 

thức chu toàn, để không xẩy ra chuyện “sai con toán bán con trâu”. Để khi 

hành động, thì được vũ trang bằng nhận thức chính xác về dữ kiện để có tỉnh 

thức sáng suốt, “người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”, 

trước khi nhập cuộc và biết chống chỏi trước mọi thử thách! 

Một trong những thất bại to lớn của ĐCSVN, gây bao hậu nạn cho Việt tộc, là 

ĐCSVN không tin, không muốn, không đón, không trọng hệ thức (kiến thức-tri 

thức-trí thức-ý thức-nhận thức-tỉnh thức) trong lãnh đạo chính trị. Hệ thức để 

khai thị, khai sáng, khai tri, khai trí, mà các nước láng giềng cùng tam giáo đồng 

nguyên với Việt Nam đã thành công: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung 

Quốc.  

Hệ thức luôn được mài thật sắc, dũa thật nhọn qua hệ học, học cho đến nơi, đến 

chốn để lấy sáng kiến trong thao tác, để thăng hoa qua sáng tạo trên mọi lãnh 

vực của tri thức, từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, nghệ thuật... 

Vấn nạn thì phải nhận ra hậu nạn: ĐCSVN đã tha hóa hệ giáo (giáo dục-giáo 

khoa-giáo án-giáo trình) đang đi ngược lại quy trình kiên cường giáo dưỡng để 

bền chí học tập, để xảy ra bao hiện trạng học giả-thi giả bằng giả. Lãnh đạo mà 

vô thức thì sẽ đưa Việt tộc vào lộ trình vô định hướng vô minh! 
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Lương 

Lương là hệ lụy nếu lãnh đạo chính trị vô tâm, là hệ thiện nếu những kẻ lãnh đạo 

chú tâm. Lương là hệ trình của lương thiện-lương tâm-lương tri, không có lương 

mà đòi lãnh đạo, thì không chóng thì chầy cũng thành kẻ bất lương; từ sâu dân 

mọt nước sẽ tới buôn nước, bán dân. 

Lương luôn là hệ kiến thức đôi: kiến thức liêm chính về luân lý làm nền kiến 

thức sáng suốt về quản lý, trong đó bọn tham quan không có chỗ đứng để tham 

nhũng, không có chỗ ngồi để tham ô. Bọn này không sao hiểu được phương 

trình lương thiện-lương tâm-lương tri là một lý luận thông minh, một lập luận 

thông thái để kẻ cầm cương, nẩy mực sẽ là kẻ chủ động đưa giống nòi tới quốc 

thái, dân an. Vì với tư duy ích kỷ tối đa làm quan để vơ vét, làm lãnh đạo cào, 

nạo của cải nhân dân, nên chúng đã bị ung thư ngay trong não bộ và luôn nghĩ 

phương trình lương thiện-lương tâm-lương tri chỉ dành cho những ai ngây thơ, 

thật thà, thậm chí là ngu dại. 

Lương thiện, lấy cái trong làm cái sáng, lấy cái thẳng làm cái ngay, công nào 

của nấy, ngược lại với bọn tham quan làm quan để tham nhũng, sẽ bị lột mặt nạ 

vì là bọn cướp ngày là quan (cắp của công-cướp của tư), giữa công và tư chúng 

chỉ thấy chúng, chuyện ai chết mặc ai trong phản xạ của chúng, chuyện cao 

chạy, xa bay khi đất nước bị ngoại xâm có trong vô tâm nên sống vô thức của 

chúng. 

Lương tâm, lấy tâm nói thương, lấy thương làm thiện, biết nỗi khổ niềm đau của 

đồng bào nên có lương trong công, có tâm trong việc, nhất là việc nước, việc vì 

dân. Lương tâm của kẻ lãnh đạo có công tâm, biết công bằng (cả lý lẫn tình), 

công lý song hành cùng công pháp, luôn được giáo dưỡng qua nhân đạo trước 

mọi cảnh thương tâm của đồng bào, đồng loại. 

Lương tri, tri thức của lương tâm, kiến thức của lương thiện, tỉnh táo trong lãnh 

đạo vì thương nước, trọng dân; sáng suốt trong quản lý vì ăn ở có hậu với các 

thế hệ mai sau. Chuyện lạ là từ lối tuyên truyền một chiều nghe ra rả bao năm 

nay «học tập theo gương đạo đức của Hồ Chí Minh» cho tới cả một chiều dài 

lịch sử của ĐCSVN đã gần một thế kỷ: phương trình lương thiện-lương tâm-

lương tri chưa bao giờ là chủ đề thảo luận của các lãnh đạo luôn dành độc quyền 

lãnh đạo đất nước này! 
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Sạch... trong 

Sạch trong đào tạo lãnh đạo nơi mà học lực bảo trì cho học vị, bảo hành cho học 

hàm; học trong nghĩa học tập trong tu thân, học hành trong tự rèn luyện, sạch 

ngược lại với bẩn, với hai loại ô nhiễm trong chính giới: bất tài, vô chí luồn lách 

qua cửa ngõ tham quan, tham nhũng. 

Sạch trong quy trình gầy dựng chính sách, tại đây các thủ đoạn tham ô, tham 

nhũng bị chặn ngay thượng nguồn, nơi đây kẻ lãnh đạo đi từng bước từ chính 

sách tới quyết định, từ quyết định tới hành động, từ hành động tới thành quả, lấy 

cần mẫn để làm rõ bổn phận, lấy chí công để nhận trách nhiệm, lấy hy sinh để 

thao tác mọi hành vi lãnh đạo. Không hề có chuyện chia chác với nhau để trục 

lợi riêng. 

Sạch trong tiến hành qua cơ chế, từ chỉ đạo qua hành chính, từ quản lý tổng 

quan tới hành động lãnh đạo cụ thể thường nhật, nơi đây cơ chế sạch để liêm 

chính hóa mọi thủ tục, để trong sạch hóa mọi tổ chức từ nhân lực tới đầu tư vào 

cơ sở hạ tầng, nơi mà kết quả là hiệu quả lãnh đạo, không có chuyện tránh, né, 

lách, xé luật để đầu cơ, không có chuyện rút ruột vốn, tài nguyên, vật liệu để làm 

giầu riêng. 

Sạch trong hành động chính trị thấy rất rõ trong phong cách lãnh đạo thanh 

bạch, chấp nhận thanh đạm vì dân tộc, nhận luôn cả thanh bần để tròn nhiệm vụ, 

để tròn nghĩa vụ với đất nước, lấy đồng lương nuôi cuộc sống cá nhân. Chuyện 

biệt dinh, biệt phủ là chuyện của bọn đầu cơ chính trị, đầu nậu chính sách, 

không hề là chuyện của kẻ lãnh đạo liêm sỉ, không hề là hành động lãnh đạo 

liêm chính. 
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Sạch... sáng 

Sạch để trong chính trị, để sáng lãnh đạo; sạch từ thượng nguồn trong quá trình 

đào tạo các cá thể lãnh đạo, sạch trong quy trình gầy dựng chính sách. 

Sạch trong đánh giá thành quả và hậu quả phải rõ ngay từ đầu: thấy chuyện hay 

cho dân tộc, chuyện tốt cho giống nòi, chuyện lành cho xã hội, chuyện đẹp cho 

đất nước thì đầu tư, thì lập chính sách, thì hành động, trọn vẹn chí công vô tư. 

Thấy chuyện xấu cho dân tộc, chuyện tồi cho giống nòi, chuyện tục cho xã hội, 

chuyện dở cho đất nước, thì đừng đầu tư, thì đừng lập chính sách, thì đừng hành 

động, đánh giá thành quả và hậu quả là chuyện cân, đo, đong, đếm, hoàn toàn 

duy lý qua lý luận và lập luận có kiểm soát của tập thể, có đối thoại với cộng 

đồng, có sự đàm phán của nhiều chính kiến đóng vai trò khách quan hóa lãnh 

đạo chính trị.  

 

Sạch từ đầu đến cuối để tách ra khỏi loại ngụy biện “đánh chuột tránh vỡ bình”, 

mà ta chỉ thấy bạo động với đạo đức giả luôn đi đôi với thanh trừng nội bộ, một 

loại chính trị rừng, không trong và không sạch. Sạch để tránh loại xảo biện “đưa 

củi vào lò”, một loại bạo hành chính trị luôn đi đôi với thanh lọc bè phái, của 

bạo lực “mạnh được, yếu thua”, của loại bạo quyền “thắng làm vua, thua làm 

giặc”. 
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Não... bộ 

Não bộ dân tộc tùy thuộc phần lớn vào não trạng quần chúng, kết quả của hiện 

trạng xã hội, thực trạng của đất nước, trong đó bối cảnh chính trị, hoàn cảnh 

kinh tế, thực cảnh giáo dục, điều khiển từ tư duy tới phản xạ, từ phản ứng tới 

phản tỉnh của đại chúng đang sống và chia sẻ cùng một văn hóa, đây chính là 

mức độ văn minh, trình độ văn hiến của một giống nòi, chính đây là bổn phận và 

trách nhiệm của tất cả những ai muốn lãnh đạo chính trị có não bộ liêm khiết.  

Độc đảng sinh đôi với độc tài, độc tôn song hành với độc trị, độc quyền chúng 

thân với độc đoán, tạo ra tuyên truyền một chiều, sinh ra tư duy ao tù ngay trong 

tư tưởng, ngay trong não trạng. Trong đó tự do không có dung thân, dân chủ 

không có chỗ đứng, nhân quyền không có chỗ dựa, từ đây sinh sản ra các loại 

não bộ lạ lùng, dị kỳ, quái gở mà kẻ lãnh đạo chính trị tỉnh táo, sáng suốt, phải 

phân tích tới tận gốc, rễ, cội, nguồn. 

Những kẻ lãnh đạo chính trị có ý thức vì có tâm thức (thao thức với tiền đồ Việt 

tộc) phải chịu trách nhiệm về các loại quần chúng sau đây (vì họ chỉ là hậu quả 

của một loại giáo dục tha hóa một chiều này): 

Vô tri trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại: “một con ngựa đau, cả tàu không 

ăn cỏ”. 

Vô minh trước nỗi khó nghiệp quẩn của đồng bào: “máu chảy, ruột mềm”. 

Vô giác trước cảnh “ăn bờ, ở bụi” của dân đen, dân oan: “sống nay, chết mai”! 

Vô tri, vô minh, vô giác trong xã hội, theo giáo lý của tổ tiên Việt tộc và cũng 

theo phân tích của chính trị học, của xã hội học, chắc chắn là tới từ bề trên: từ 

các lãnh đạo chính trị! 
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Não... trạng 
 

Tại sao lại có một loại quần chúng thờ ơ với hiện trạng dân đen, dân oan, bị 

tước đoạt mọi quyền sống, quyền làm người, bụi đời ngay trên quê hương, làm 

oan hồn ngay trong xã hội mà họ đang sống; trong khi đó loại quần chúng này 

lại lập tập hợp qua mạng xã hội để ủng hộ, lại còn xin: “ở tù thay cho Đinh La 

Thăng”, một loại tham quan sống nhờ tham nhũng, cùng “cá mè một lứa” như 

bọn lãnh đạo mang tên này ra xử! Tại sao lại có loại não trạng này của loại quần 

chúng này giữa Việt tộc? 

Tại sao lại có một loại quần chúng lãnh đạm với công cuộc đấu tranh liêm chính 

vì nhân quyền, liêm sỉ vì dân chủ của nhiều thành phần trong xã hội dân sự đang 

trực diện hằng ngày chống bất công, vì công bằng xã hội; cùng lúc họ tham gia 

kịch liệt một cách lạ lẫm vào chuyện đời tư của các đại gia (thật ra chỉ là loại 

trọc phú, nhiều tiền bạc nhưng thiếu tri thức), của các giai nhân (thật ra chỉ có 

hình thể mà não bộ thì trống vắng) hai loại người này qua báo chí qua thể loại 

chuyện giật gân, mà họ không hề thắc mắc về đạo đức “một con ngựa đau, cả 

tàu không ăn cỏ”, về luân lý “máu chảy, ruột mềm”. Tại sao lại có loại não 

trạng này của loại quần chúng này giữa Việt tộc? 

Tại sao lại có một loại quần chúng quay lưng với một cuộc ô nhiễm tàn khốc tại 

miền Trung do Formosa gây ra, với hàng triệu đồng bào đang ”dở chết, dở 

sống” tại các vùng biển đang chịu thảm họa môi trường này, ngay trên đất 

nước-đất sống của cả một giống nòi; cùng lúc đó họ sôi nổi bàn tán về tiêu thụ, 

tận hưởng qua nhậu nhẹt hoang phí,với bao thanh niên suốt ngày la cà trong các 

quán cà phê, để thời gian trôi qua với bao chuyện ngẫu, mà không có tư duy biết 

tôn trọng tiền đồ của tổ tiên, không biết tự trọng trước nhân phẩm cá nhân mình, 

ngày ngày bị tha hóa, giờ giờ bị biến phẩm; tại sao lại có loại não trạng này của 

loại quần chúng này giữa Việt tộc? 

Nếu muốn lãnh đạo chính trị mà không có các câu trả lời, để có các quyết sách 

hướng thiện, thăng đức quần chúng thì đừng lãnh đạo nữa! 
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Dính thân-dính đảng  

Dính thân là thực trạng của vài trường hợp mà y khoa thông báo cho chúng ta 

qua các trường hợp sinh đôi hiếm hoi: hai đứa trẻ ra đời cùng một lúc, có phần 

lớn các nội tạng nhưng chỉ có một cột xương sống, hai cá thể nhưng phải chia 

cùng cuộc đời, cùng kiếp sống. Khi y khoa quyết định muốn cứu cả hai thì phải 

tách ra, để hai là hai, chớ không phải hai là một, tách ra để mỗi kẻ có kiếp riêng, 

có đời riêng, nếu không tách được thì đứa này có thể là họa của đứa kia. Cụ thể 

là đứa mạnh luôn làm khổ đứa yếu, đứa mạnh luôn lấy sức mạnh để khống chế, 

để áp đặt, để bạo hành, để bó buộc đứa yếu bắt làm theo ý muốn, ý định, ý đồ 

của đứa mạnh. 

Dính đảng lại là chuyện có thật trong chuyện chung đời-cộng kiếp giữa hai đảng 

anh-em: đứa mạnh làm anh là ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, đứa yếu làm 

em là ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam, từ khi hai đảng này ra đời, từ khi hai 

đảng này chọn quỹ đạo chuyên chính để thống trị qua cái độc (độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc tôn), chọn chuyện ăn đời-ở kiếp với nhau, nhưng trên thực tế thì 

đây là chuyện vừa cưỡng hôn, vừa cưỡng thân. Một đại họa cho Việt tộc, mà 

muốn sống còn trong vai em-thế yếu thì phải tìm mọi cách để tách ra, thoát ra, 

càng sớm càng hay. 

ĐCSTQ luôn can thiệp, luôn xen vào nội bộ, phân hóa các lãnh đạo, và trên thực 

tế là tổ chức nhân lực lãnh đạo cho ĐCSVN, đứa mạnh-đàn anh luôn tìm cách ở 

trên cao để chi phối, để quyết định số kiếp đứa yếu-đàn em, bằng những thủ 

đoạn xấu, tồi, tục, thấp; bằng các xảo thuật độc, ác, thâm, hiểm. Lúc “chơi 

ngang” dùng ma đạo để cắt đôi đất nước Việt ngay hiệp định Genève 1954; lúc 

“chơi đểu” cướp biển, cướp đảo của Việt Nam; chưa kể bao lần “chơi ngược” 

qua các chiều bài cố vấn quân sự kiểu “biển người” coi sinh mạng Việt như cỏ 

rác, và nhiều lần “chơi ác” đưa đẩy lãnh đạo ĐCSVN vào con đường giết dân, 

qua cải cách ruộng đất. Hiện nay, thì bao vây kinh tế Việt, từ nhập khẩu hàng 

tàu tới gây ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh, giăng bẫy chính trị, tổ chức 

nội gián, giáo dưỡng bọn phản phúc buôn dân, bán nước, giết hại các lãnh đạo 

chân chính mưu cầu độc lập, tự chủ cho Việt tộc. 

Hãy kết luận: dính thân mà yếu thì chỉ có chết! Dính đảng mà hèn thì chỉ dẫn 

đến vong quốc, diệt nòi. Hãy quyết định không dính nữa! Hãy quyết đoán là 

tách ra! tách để sống, tách để giữ nhân phẩm, tách vì có nhân cách, tách một 

cách dứt khoát để Việt là Việt!
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Chuyên ... ngược 

Đối với chính giới của các nước văn minh và đối với các chuyên gia về Việt 

Nam, thì lãnh đạo chính trị độc đảng, từ khi có ĐCSVN, chỉ là một lực lượng 

luôn hiểu ngược nội hàm, nội chất, nội lực của từ chuyên. 

Ngữ văn chuyên trong đào tạo lãnh đạo và quản lý trong các quốc gia văn minh 

có thượng nguồn qua ngữ pháp là chuyên ngành qua học lực quyết định học hàm 

và học vị của một lãnh đạo, từ đó có chuyên môn sắc nhọn trên một lãnh vực và 

được đồng nghiệp, đồng môn, đồng đảng công nhận là chuyên gia, được chấp 

nhận là chuyên nghiệp, tự rèn luyện tới điêu luyện.  

Hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp chính là hệ huấn luyện 

lãnh đạo hiện đại và ổn định, không qua hệ chuyên này mà muốn khơi khơi lãnh 

đạo thì rất đáng ngờ, vậy mà hệ chuyên không hề là ưu tiên trong phân công 

nhân sự lãnh đạo của ĐCSVN. 

ĐCSVN sinh ra trong nôi đấu tranh bằng bạo lực của giai cấp-bất chấp dân tộc, 

nên không chuyên nghiệp mà chuyên ngược, qua ngữ văn chuyên, bị thô bạo hóa 

qua ngữ pháp chuyên chính, để vào quỹ đạo bạo lực của chuyên quyền, mà quá 

trình tham quyền cố vị giờ đã sinh ra thảm họa mua quyền bán chức trong mọi 

tầng lớp lãnh đạo. Ngày ngày chuyện chuyên ngược sinh ra bao quái thai: quan 

hệ-tiền tệ-hậu duệ để truy diệt trí tuệ của chuyên. 

Cái chuyên xuôi của hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp bị 

gạt bỏ, tiêu hủy, loại trừ, và ĐCSVN đã chọn chuyên ngược qua chuyên chính để 

chuyên quyền: đây là tử lộ trước toàn cầu hóa hiện nay! Tại đây chỉ có cái khôn 

xuôi mới có đất sống! Còn cái ngu ngược thì sẽ chết “bất đắc kỳ tử”! 
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Chống... nô 
Một lực lượng lãnh đạo có tư duy liêm chính, có chính sách liêm sỉ luôn là một 

lực lượng có quyết tâm chính trị, có quyết đoán chính sách, có quyết định hành 

động chống lại: nô (nô lệ, nô bộc, nô tỳ...), mà trước mắt là lao nô đang trùm 

phủ chúng ta.  

Một lực lượng lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, luôn lấy nhân cách tổ tiên đã 

chống ngoại xâm để chống lại kiếp phải làm nô lệ, dù là đã bị đô hộ hằng nghìn 

năm, dù phải can đảm lấy thân, dù phải quả cảm lấy mạng của chính mình để 

làm cho bằng được chuyện “châu chấu đá xe”, dù chúng là bất cứ loại thiên 

triều nào! Dù chúng có mãnh lực quân sự tới đâu đi nữa, kể có bọn hung hãn 

nhất là Nguyên Mông, đã bị đời Trần của ta làm cho quỵ sụp tới ba lần. 

Nô là kiếp ngược lại với hai loại kiếp người, trong sáng vì trong sạch: 

 Kiếp tự: có tự do để có tự quyết, có tự lập để có tự chủ, lấy tự lực tạo ra tự 

cường. 

 Kiếp chủ: có chủ động để hành động, chủ tri của ý thức để tạo ra chủ lực 

cho tương lai, lấy chủ trí để thực thi chủ quyết. 

Thấy người phải nghĩ tới ta, cụ thể là các nước láng giềng cùng nôi văn hóa tam 

giáo đồng nguyên với Việt tộc đã làm được chuyện hai kiếp (tự và chủ) này: Đài 

Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Đây không hề là chuyện xa vời, viển 

vông, mà là chuyện quyết tâm trong chính trị, quyết chí trong lãnh đạo. 

Trước mắt, là hãy tháo hai tròng lao nô đang nô lệ hóa bao thế hệ của Việt tộc: 

 Chống lại chính sách xuất khẩu lao động trá hình hiện nay, mà thực trạng 

là làm lao nô, với lương bổng của nô lệ, làm kiếp gái bán thân cho các 

nước láng giềng với kiếp nô tỳ vô cùng đốn mạt! 

 Chống lại chính sách mở cửa cho các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là 

các nước láng giềng sử dụng lao động Việt với lương rẻ, điều kiện lao 

động tồi, bảo hiểm lao động hèn ngay trên đất nước Việt đang bị ô nhục 

hóa! 

Nếu các lãnh đạo hiện nay không làm ngay được chuyện này thì nên từ chức 

ngay, càng sớm càng tốt, để các kẻ có năng lực làm, để thế hệ sau có tiềm năng 

thực hiện xáo kiếp nô này, vì không có ai là kẻ lãnh đạo tối cần, vì không có ai 

là lãnh tụ tối thượng cả, vì như ông bà ta đã dặn dò con cháu: “vắng mợ, chợ 

vẫn đông”! 
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Sinh ly 

Dân tộc Việt là một, văn hóa Việt là một, ngôn ngữ Việt là một: đây là một cơ 

may, một vốn vững, vì là một nội công để giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn 

lãnh thổ của tổ tiên. Nhưng những kẻ lãnh đạo phải vận não nhìn thấu lịch sử 

Việt để thấy là có mầm sinh ly trong chiều dài lịch sử của Việt tộc, chỉ để ngăn 

mầm sinh ly này đe dọa khối đại đoàn kết cả nước. 

Trong lịch-huyền-sử lập quốc, Lạc Long Quân và Âu Cơ, khi có trăm con, thì 

năm mươi phải lên núi, năm mươi phải xuống biển, đây là một cuộc sinh ly. 

Sinh ly có thật trong lịch sử Việt, hằn sâu trong tâm não Việt với hằng thế kỷ 

Trịnh-Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước, chia lìa dân tộc. Sinh ly hiển hiện 

ngay trong sử cận hiện đại với cuộc chiến Bắc-Nam, qua giọng lưỡi ý thức hệ, 

nhưng thật ra chỉ là một cuộc sinh ly trong huynh đệ tương tàn qua ba mươi năm 

tan nát đất nước. Lại thêm hơn bốn mươi năm hòa bình mà kẻ thắng không đủ 

bản lãnh để hòa hợp, hòa giải dân tộc, để sinh ly tiếp diễn với hàng triệu đồng 

bào thí thân vượt biển tìm tự do cho tới hàng triệu đồng bào sẽ gởi nắm xương 

tàn nơi xứ lạ quê người. 

Tại sao sinh ly như một hằng số trong văn học, trong thi ca Việt, với bao tác giả, 

từ Nguyễn Anh Khanh tới Thâm Tâm: Tống biệt hành. Sinh ly có luôn trong tâm 

trạng của một thanh niên đã theo Việt Minh, đầy phân vân trước khi lại về thành, 

giữa lòng cuộc kháng chiến chống Pháp: «Lòng tôi sao vẫn còn biên giới?» 

(Phạm Duy, Bên cầu biên giới). 

Các kẻ muốn lãnh đạo chính trị phải có bản lĩnh và nội công để nhìn thấu được 

ẩn số sinh ly có trong tổng thể của dân tộc, vì hằng số sinh ly có lắm lần trong 

lịch sử dân tộc. Biết ẩn số, hiểu hằng số để không cho chúng xuất hiện một lần 

nữa trong tương lai, trong các thế hệ mai sau, đây là luân lý chính trị dẫn dắt 

chính sách chính trị. 
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Quyền 

 

 

 

 

 
«Một quyền lực này thì không bao giờ yêu thích một quyền lực khác». 

G.Flaubert 
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Thực quyền 
Thực quyền, không có công thức cũng không có mô hình, nên không có định 

nghĩa để áp dụng vào thực tế, nếu áp dụng quyền lực một cách máy móc thô 

bạo vào thực trạng của xã hội thì nó sẽ tạo ra phản quyền, như phản lực để 

chống lại áp chế, khống chế, để chống lại áp đặt dưới nhiều mức độ, dưới nhiều 

trình độ, qua trực diện hay phản diện với quyền lực. 

Thực quyền luôn được quyết định qua 3T (trí năng-tài năng-khả năng) của lãnh 

đạo, trong đó trí năng mang thực lực của 3L (lý luận-lập luận-giãi luận) được 

vận dụng trong thực tế qua các chính sách. Tại đây, tài năng của lãnh đạo làm 

rõ một 3T trọng tâm khác (tri thức-ý thức-nhận thực) của quần chúng, tạo ra 

khả năng của lãnh đạo trong 3K (khai trí-khai lý-khai minh) cho nhân dân, để 

nhân dân ủng hộ cụ thể các chính sách của lãnh đạo. 

Thực quyền luôn được hỗ trợ bởi 3N gốc rễ (nhân bản-nhân văn-nhân tính) 

trong giá trị 3V (văn hóa-văn minh-văn hiến) của một dân tộc, trong đó lãnh 

đạo phải biết vận dụng lý trí của một 3N của lý trí (nhân lý-nhân tri-nhân trí) 

luôn có mặt chỗ trung tâm trong các chính sách của lãnh đạo. Từ đó nhân dân 

sẽ thấy rõ 3N cốt lõi (nhân nghĩa-nhân đạo-nhân phẩm) có mặt từ lý thuyết 

luận tới phương pháp luận của lảnh đạo, mà nhân dân có quyền kiểm định qua 

kết quả và hậu quả của các chính sách này. 

Thực quyền luôn nằm trong khung của 3C (bối cảnh-hoàn cảnh-thực cảnh) của 

một đất nước, của một dân tộc, có nền là 3T (tình hình-tình trạng-tình huống) 

của thời đại và thời cuộc. Trong đó, tình hình toàn cầu hóa hiện nay đang tạo 

các quyền lực mới tới từ khoa học kỹ thuật sinh ra một 3T mới (tin tức-thông 

tin-truyền thông) qua internet, qua mạng xã hội, đây vừa là thực quyền và vừa 

là thực chủ để khai mào dân chủ. Từ đây, tạo được tình trạng đa thông tin 

trong đa quyền lực, sinh ra những tình huống sinh động cho đa nguyên, linh 

động cho nhân quyền. Chính ba hùng lực của dân chủ-nhân quyền-đa nguyên 

tạo ra 3L (sung lực-nội lực-trí lực) cho nhân dân qua mạng xã hội. 

Thực quyền sẽ biến độc quyền của 3Đ (độc tài-độc đoán-độc đảng) thành lỗi 

thời vì nó chỉ là “ma bùn” trong tà quyền, chỉ là “ma xó” trong bạo quyền, chỉ 

vì độc tôn đã vào “ma đạo” của độc hại, ngược lại nhân loại đang theo đa, để 

có đa (thực) quyền, để tạo ra đa lý, đa trí, đa tri, đa tài, đa năng, đa hiệu... 

Thực quyền theo các tiêu chí trên làm nên được chính trị tỉnh-lãnh đạo thức, 

nếu các lãnh đạo hiện nay không hiểu các tiêu chí này thì nên: buông quyền! 

rời quyền! bỏ quyền!  
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Quyền để quyết 

Có quyền để quyết: quyết đoán để quyết định. Quyết đoán bằng năng lực biết 

chủ động để khách quan hóa các kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức trong tỉnh 

táo để sáng suốt khi xây dựng quyết tâm, hoàn toàn ngược lại với độc đoán 

không nhận kiến thức để loại bỏ tư vấn, không nhận tri thức để trừ khử đối thoại.  

Quyết đoán mở mọi cửa trước khi quyết, ngược lại với độc đoán đóng mọi cửa 

trước và sau khi quyết. Quyết đoán để đi về phía chân trời có mặt trời, trái hẳn 

với độc đoán, đã quyết trong cực đoan, với hành vi quá khích, nên «cắm đầu, 

cắm cổ» đi mà không tỉnh táo tìm phương hướng, đi mà không sáng suốt cùng 

với các kẻ đồng hành khác. 

Quyết đoán trong quyết định là kết quả tích cực của hạ nguồn sau khi điều tra cơ 

bản đã kết luận tính khả thi của chính sách dựa trên tính thực thi của chương 

trình. Quá trình này trái ngược hẳn với phản xa tùy tiện và dễ dãi của «đồng tâm 

nhất trí», với «toàn thể giơ tay biểu hiện sự đồng tình», trong sự vô tri của lệ 

thuộc, tới từ vô minh vắng kiến thức sinh ra vô thức, luôn tìm cách khử ý thức.  

Quyết đoán bằng quyết định để làm chính trị là nhận vai trò chủ thể 100%, làm 

lảnh đạo là nhận vai trò chủ thể hơn100%, vì định nghĩa của chủ thể là: tác nhân 

nhận trách nhiệm trước cộng đồng, nhận bổn phận trước tập thể qua tự do để xây 

dựng tự chủ cho chính mình, từ đó lấy sáng kiến để sáng tạo, dùng kết quả tích 

cực của sáng tạo của cá nhân mình để phục vụ cộng đồng, để thăng hoa tập thể. 

Quyết đoán để quyết định tôn trọng quy trình thông minh của dân chủ: đề nghị-

đối thoại-quyết định-hành động trong đó lý luận qua dữ kiện thắng các hành vi 

cực đoan, lập luận bằng chứng từ vượt các thái độ quá khích, giãi luận với minh 

chứng lấp các phản xạ bảo thụ, diễn luận dựa tri thức xóa các thói quen thủ cựu. 

Những kẻ lãnh đạo «sống lâu lên lão làng» nhờ «cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối» 

thì nên xem lại và nên rút lui sớm. Những kẻ «ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau» 

dùng manh xảo «gà què ăn tựa cối xay» lại càng nên rời các ghế lãnh đạo càng 

sớm càng đỡ khổ dân. Nhất là bọn «cố đấm ăn xôi» trong manh trá «thượng đội 

hạ đạp», thì đừng cho chúng một chỗ đứng, chỗ ngồi nào cả trong lãnh đạo. 
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Quyền để hành 

Quyền để hành để hành động qua chính sách, để hành xử theo đạo lý thương 

nước- yêu dân, theo luân lý vì dân-vì nước, trong đạo đức giữ nước-dựng nước, 

chớ không phải để lập ra độc đảng để độc tôn, độc tài, độc quyền, để sinh ra 

chuyên quyền để bám quyền, tham quyền, lạm quyền. 

Quyền để hành có lý trí của biết thời để giữ thế, đưa quyền lực vào thực tiễn, 

chống lại tính sơ cứng của mọi ý thức hệ, với mục tiêu là làm thay đổi các quy 

luật cứng, các tiêu chí cằn, các chỉ tiêu bất di bất dịch không tạo được phát triển, 

không giải quyết được chuyện “cơm no, áo ấm”, trong hoài bão “trong ấm, 

ngoài êm”, với ý nguyện “dân giàu nước mạnh”. 

Quyền để hành để thay đổi nhân sinh quan hạn hẹp của nhân tình mù quáng 

theo nhân thế, để thế vào đó là nhân tình phải có nhân tính, dựa vào nhân tri để 

nâng nhân trí, từ đó có nhân văn, nhân bản qua nhân đạo và nhân nghĩa. Nhân 

vừa là thượng nguồn của quyền, vừa là hạ nguồn của hành, cũng vừa là cầu nối 

để liên kết giữa quyền và hành. Hệ nhân phải có mặt trong mọi tư duy, sinh 

hoạt, đời sống chính trị của lãnh đạo 

Quyền để hành để chuyển đổi thế giới quan của nhân dân, giúp dân chúng thấy 

được nhân dân trong nhân loại, trong tương quan sống còn giữa dân tộc và thế 

giới, trong đó chính trị tỉnh-lãnh đạo thức làm được chuyện giãi luận thương 

đồng bào thì phải thương đồng loại cùng trong hệ nhân với mình, biết đồng hội-

đồng thuyền trong nhân chủng, thấu đồng cam-đồng khổ để bảo vệ nhân loài. 

Quyền để hành để chuyển hóa vũ trụ quan của xa hội, trong đó môi trường là 

môi sinh, làm được chuyện môi giới để nhân dân dụng nhân lý-nhân tri-nhân trí 

bảo vệ 3S (chất sống-sự sống-quyền sống) của mọi sinh vật, trong đó con người 

biết chăm sóc, cứu vớt động vật, thực vật như chăm lo, cứu rỗi chính nhân loại 

trong vũ trụ quan nhân bản mà nhân dân nhận diện được trong mọi chính sách 

của chính quyền. 
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Quyền nâng dân 

Quyền nâng dân là một thực tế trong các nước văn minh tức là các quốc gia hiện 

nay có nhân quyền nhờ dân chủ, thực tế này có được là nhờ chính thể của họ có 

chính quyền dùng quyền lực để nâng nhân dân của họ lên về mọi mặt, nhất là về 

nhân tri và nhân trí. Đây là mối lo, “mất ăn mất ngủ”, của các chế độ độc tài 

hay độc đảng đang chứng kiến rất rõ mối quan hệ gắn bó giữa nhân quyền qua 

dân chủ và nhân tri qua nhân trí. 

Quyền nâng dân không những nâng mực sống của nhân dân, mà hùng lực của 

nó tại quốc gia hiện nay có nhân quyền, dân chủ tức là có văn minh là chuyển 

hóa các cá nhân, trước hết thành các cá thể phải được chính quyền tôn trọng, để 

thực sự có vị, có thế, có lực của chủ thể. Định nghĩa của chủ thể là quyền giành 

tự do cho mình để lấy sáng kiến trong sinh hoạt xã hội. Trong đó sinh hoạt chính 

trị qua tuyển cử, đầu phiếu luôn làm tăng sức sáng tạo của chủ thể để càng ngày 

càng có nhiều tự do hơn, chính đây là sự khác biệt sâu xa giữa hai hệ: hệ độc 

(độc tài, độc đảng, độc quyền, độc tôn) và hệ đa (đa nguyên, đa trí, đa tài, đa 

năng, đa hiệu). Chính sự khác biệt sâu xa giữa hai hệ này đã biến thành sự mâu 

thuẫn, rồi trở thành xung đột, để xung kích lẫn nhau trong quan niệm cũng như 

trong chuyện thực thi quyền lực. Hệ độc thì tìm cách loại, tiêu, hủy, diệt sáng 

kiến và sáng tạo; còn hệ đa nâng, cõng, đở, đấy sáng kiến và sáng tạo của cá 

nhân, không còn là những cá thể lẻ loi, mà thực sự là chủ thể có vị, có thế, có 

lực trong sinh hoạt xã hội cũng như trong sinh hoạt chính trị. 

Quyền nâng dân là quyền nâng sáng kiến của cá nhân để cá nhân có cơ hội mà 

nâng tập thể, cộng đồng, dân tộc, là quyền nâng sáng tạo của chủ thể qua phát 

minh dùng thông minh của mình để đóng góp trực tiếp vào nguyện vọng “cơm 

no, áo ấm” cho dân tộc. Sức mạnh của chủ thể hiện diện luôn trong ý nguyện 

“nước giàu, dân mạnh”, vì chính các chủ thể được chính quyền tạo điều kiện 

thuận lợi từ giáo dục tới xã hội để dễ dàng vào quy trình của khám phá, tạo ra 

các phát minh để đẩy mạnh phát triển, thực sự đóng góp vào chuyện “thay đời, 

đổi kiếp” của dân tộc theo hướng thăng hoa. 

Quyền nâng dân cụ thể là để đảm bảo sáng kiến của chủ thể biết dụng tự do của 

mình để sáng tạo, từ đó nhận trách nhiệm trực tiếp với đất nước, từ đó nhận bổn 

phận tức khắc với dân tộc. Đây là nhiệm vụ của chính quyền, là “thiên vụ” của 

kẻ lãnh đạo, và nếu muốn lãnh đạo mà không có một ý niệm gì về chuyện dùng 

quyền lực của mình để nâng dân tộc mình lên thì đừng lãnh đạo! Thì đừng 

chiếm chổ của người khác, nhất là khi họ là những chủ thể chính thống!  
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Quyền đẩy lòng tin dân chủ 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ khi mà lãnh đạo chính trị có quyền lực trong tay, 

chính là lòng tin vào nhân phẩm, nhân đạo, nhân nghĩa, làm nên nhân bản, 

nhân văn để bảo vệ nhân tình, nhân sinh bằng nhân tri và nhân trí. Chính lòng 

tin này bảo đảm tuổi thọ cho một chính quyền, tuổi trọng cho một chế độ, tuổi 

dầy cho chính trị tỉnh-lãnh đạo thức. Thức vì thông minh để hiểu thấu được cái 

cao, sâu, xa, rộng của lòng tin, cái hay, đẹp, tốt, lành, của dân chủ. 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ là một chỉ báo để nhận định chế độ độc (độc đảng, 

độc quyền, độc trị, độc tài, độc trị) hiện nay của ĐCSVN đang áp đặt lên số 

phận của Việt tộc là quái thai đối với hệ luận chính trị tỉnh-lãnh đạo thức. Cụ 

thể là hành vi “đảng cử, dân bầu”, để dân chỉ có thể bầu cho đảng viên, với đại 

đa số dân biểu quốc hội đều là đảng viên, cùng lúc tổ chức mọi định chế và cơ 

chế từ hàng dọc tới hàng ngang đều là đảng viên, chia quyền lẫn nhau để chia 

chác với nhau qua độc quyền-lạm quyền-tham quyền, rồi đi thi thẳng vào hệ ma 

đạo tham quyền-tham nhũng-tham ô. Nội chất quái thai sinh ra các ung thư liên 

đới, trước nhất là ung thư này ăn mòn chất xám trong hệ của hệ thức (kiến thức, 

tri thức, trí thức, ý thức,nhận thức), sau đó là ăn nạo hệ sáng (sáng kiến, sáng 

tạo), để cuối cùng là nạo rổng hệ phát (phát minh, phát tiển). Quái thai loạn trí 

song hành cùng nhiều ung thư loạn tuệ: số phận của Việt tộc thật bi đát! Nhưng 

số kiếp Việt tộc có thật đáng bi quan hay không? 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ để lập lại lòng tin dân tộc với chính trị, chính giới, 

qua chính tri, chính lý mà phải bắt đầu bằng sự xuất hiện của một người, một 

nhóm ngay trong nội bộ của ĐCSVN đại diện cho luân lý chính trị của tổ tiên, 

mà Việt tộc xếp vào hệ minh (minh đạo, minh vương, minh quân, minh chúa, 

minh chủ, minh sư...) để sáng tạo ra hoặc sáng tạo lại hệ đa (đa tri, đa trí, đa tài, 

đa năng, đa hiệu...) qua đa nguyên. Và, nhờ nó rút ra các nọc độc quá độc hại 

của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn). Không có dân chủ 

nếu không có đa nguyên, trước hết là để bảo vệ nhân quyền qua hệ nhân (nhân 

phẩm, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn, nhân tri, nhân trí). Không có 

dân chủ thi cũng đừng mong có công bằng để chống bất công, lại cũng đừng 

chờ có công pháp để bảo đảm tự do và bác ái!  
Quyền đẩy lòng tin dân chủ được thể hiện qua thành tâm của chính trị tỉnh-lãnh 

đạo thức, xem mỗi cá nhân Việt là một chủ thể Việt được tham gia trực tiếp vào 

vấn đề Việt, trước mắt là chủ quyền Việt trong đó có toàn vẹn lãnh thổ Việt với ít 

nhất ba đòi hỏi Việt: “cơm no, áo ấm”, “trong ấm ngoài yên”, dân giầu nước 

mạnh”, ba đòi hỏi rất tối thiểu trong thông minh Việt, vì Việt tộc không vô 

minh! 
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Quyền tạo chủ thể 

Quyền tạo chủ thể, là thử thách mà cũng là quyết tâm của các lãnh đạo các quốc 

gia văn minh hiện nay nhờ có dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đây chính là liêm 

sỉ của kẻ lãnh đạo có lương tâm trong chính trị, thấy rõ qua lương tri các chính 

sách liêm chính, trong đó cá nhân, không những là cá thể phải được tôn trọng, 

mà chịnh trị tỉnh-lãnh đạo thức phải giúp họ chuyển hóa thành chủ thể. Và, cá 

tính của chủ thể là yêu dân chủ vì quý nhân quyền, trọng công bằng vì yêu bác 

ái, nâng niu tự do để sáng tạo trong tất cả sinh hoạt của xã hội, lấy phương 

hướng “nước giầu, dân mạnh” của dân tộc để định hướng “nhân loại thái hòa” 

cho thế giới. Chính quyền do ĐCSVN dẫn dắt chưa hề có hành động chính trị 

này, vì ngày ngày họ luôn tìm cách tiêu diệt tất cả các sáng kiến về phương trình 

chuyển tiếp cá nhân-cá thể-chủ thể. Chính quyền của ĐCSVN là chính quyền bị 

xếp vào “hạng tồi” trong bảng xếp hạng các chính quyền bảo vệ các chủ thể dân 

chủ. 

Quyền tạo chủ thể là thông minh lãnh đạo chính trị, nếu muốn có tuổi thọ cao 

trong chính trường, có tuổi trọng trong chính giới, có tuổi dày trong chính kiến, 

chính thông minh lãnh đạo chính trị này là năng lực chuyển một xã hội quần 

chúng bị tuyên truyền “đưa đường dẫn lối” trở thành xã hội chủ thể với các cá 

nhân có cá tính tham gia vào việc “ích nước, lợi dân”. Quyết tâm chuyển hóa 

một xã hội quần chúng qua một xã hội chủ thể mà mọi người dân đều có bổn 

phận và quyền lợi trực tiếp, có trách nhiệm và tư quyền tức khắc, dựa vào hiến 

pháp, phát luật, định chế, cơ chế... để chủ thể hóa cá nhân. Chính quyền do 

ĐCSVN dắt díu chưa hề có lập luận chính trị này, vì giờ họ luôn tìm mọi cách 

truy diệt tất cả các sáng tạo về quy trình chuyển tiếp chủ thể hóa cá nhân, với 

thực tâm cá nhân hóa các hành động dân chủ. Chính quyền của ĐCSVN là 

chính quyền bị xếp vào “hạng bét” trong bảng xếp hạng các chính quyền bảo vệ 

các hành động dân chủ. 
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Quyền yêu luật 

Quyền yêu luật là nền của nhân quyền, gốc của dân chủ, rễ của công bằng, cội 

của công lý, và các chính quyền liêm khiết phải dùng quyền lực của mình để 

thực hiện được lòng tin vào luật của nhân dân, từ đó tạo ra hiến pháp, công 

pháp, có liêm chính trong sinh hoạt xã hội, có liêm minh trong hành động chính 

trị, để có liêm sỉ trong mọi chính sách của lãnh đạo. Hãy bắt đầu bằng cách tôn 

trọng luật từ chính các lãnh đạo để có giáo lý trong mọi hành tác lãnh đạo, vì 

mỗi sinh hoạt xã hội đều có nguồn máy tổ chức đặc trưng, có quy luật vận động 

và vận hành đặc thù. Tại đây, tất cả mọi sinh hoạt xã hội đều phải được pháp 

luật định vị qua “sân chơi, trò chơi, luật chơi” mà mọi thành viên của cộng 

đồng sinh hoạt đó công nhận và thừa nhận. Không có chuyện độc đảng để độc 

quyền, độc quyền để chuyên quyền, chuyên quyền để bám quyền, bám quyền để 

lạm quyền, từ đó lách luật, không lách luật được thì tráo luật, không tráo luật 

được thì xé luật. Đó là quá trình phạm luật, thường xuyên và thường trực của 

ĐCSVN từ khi thành lập đảng này, ngày càng khinh luật từ các năm qua, trắng 

trợn nhập nội vào tham nhũng, tham ô để vơ vét trong không gian bất chấp luật!   

Quyền yêu luật trong phương trình nhân quyền-dân chủ-công bằng-công pháp, 

từ lãnh đạo chính trị cầm đầu chính quyền cho tới thường dân chính là cột xương 

sống của đạo lý dân tộc, luân lý xã hội, đạo đức chính trị, vì sao? Vì tất cả các 

khúc mắc, các khó khăn, các ngõ cụt của một đất nước, nếu không giải quyết 

thỏa đáng bằng đạo lý dân tộc, luân lý xã hội, đạo đức chính trị, thì sẽ được xử 

lý qua pháp luật. Chính pháp luật là tác nhân chính để minh bạch hóa, liêm 

khiết hóa, trong sạch hóa mọi chính sách, chính thể trong sinh hoạt và hành 

động chính trị. Đó là cách lý giải trực luận để giải quyết dứt khoát nhiều khổ 

nạn của Việt tộc hiện nay, nơi mà bất công ngày ngày đào sâu, đạo rộng các hệ 

lụy bất bình đẳng trong xã hội Việt bây giờ. 

Quyền yêu luật là quyền chủ thể hóa cá nhân song hành cùng tự do hóa chủ thể 

trong khung chung của luật pháp hóa xã hội, từ chính quyền tới dân chúng, từ 

lãnh đạo tới mọi cá nhân trong xã hội; trong đó luật pháp hóa xã hội phải song 

đôi với luật pháp hóa chính quyền, nơi đây mọi lãnh đạo phải nhận, phải chịu, 

phải tuân luật pháp trong quy luật công bằng được bảo trì bởi công pháp là được 

bảo vệ mà cũng được xét xử qua luật pháp. 
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Quyền nhận thức sử tính 
Quyền nhận thức sử tính của chính trị tỉnh-lãnh đạo thức là nhận thức lịch sử qua 

sử học, có nghiên cứu, có điều tra, có kiểm định, có sát quyết để sử liệu phải có 

đủ dữ kiện kiểm chứng thực được, để được thừa nhận là chứng từ để thành sử 

kiện, trong đó lãnh đạo sáng suốt nhờ tỉnh táo tìm ra được sử luận để hiểu được 

sử Việt, nhờ nắm được sử tính một cách khách quan. Trong sử này, có công trạng 

của các vì khai quốc công thần, nhưng cũng có bọn “sâu dân, mọc nước”, chúng 

bán nước vì tư lợi, Việt tộc đã xếp chúng vào loại: “cõng rắn cắn gà nhà”, 

“mang voi dầy mồ tổ”, cha ông ta có công “dựng nước, giữ nước”, riêng bọn nảy 

“bán nước như chơi”, để dân tộc bị lâm vào nạn vong quốc “một sớm một chiều” 

cũng “như chơi”! 

Quyền nhận thức sử tính là minh quyền của lãnh đạo, vì biết số kẻ “bán nước, 

buôn dân” không phải là hằng số mà là biến số tùy thuộc không những vào lòng 

yêu nước của mỗi con dân, nhất là của mỗi lãnh đạo, mà còn tùy thuộc vào 3C 

(bối cảnh-hoàn cảnh-thực cảnh) tạo ra tâm cảnh giữa tư quyền và tư lợi trong đó 

hệ lý của đạo đức (luân lý, đạo lý) trong giáo dục, hệ này phải được giáo dưỡng 

qua một hệ lý khác của lý trí (lý luận, lập luận, diển luận, giãi luận) để làm tròn 

bổn phận của kẻ lãnh đạo, vì “quốc thái, dân an” trong việc giữ toàn vẹn lãnh 

thổ, giữ trọn vẹn cơ đồ của tổ tiên. Nếu chúng ta yêu quý, tôn vinh Ngô Quyền, 

Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung... đã xử lý trọn vẹn 

hai hệ lý trên; lý của đạo đức và lý của lý trí, thì chúng ta cũng phải hiểu thật rõ, 

thật đúng, thật sâu về “bọn bán nước” qua 3T (tâm địa-tâm tà-tâm lý) của chúng, 

như Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, mà không quên Hoàng Văn 

Hoan, ủy viên Bộ Chính trị của ĐCSVN... nơi mà tướng Hoàng Trương Long thố 

lộ là “bọn bán nước” hiện nay trong bộ máy lãnh đạo là “từ trăm này sinh ra 

trăm kia!”, chúng ngày càng nhiều hay ngày càng ít thì là hoàn toàn tùy thuộc 

vào khả năng của lãnh đạo hiện nay. 

Quyền nhận thức sử tính là trí quyền của lãnh đạo, luôn dựa trên kinh nghiệm của 

cha ông để“lột mặt nạ bọn bán nước buôn dân”, dụng sử tính để hiểu sử xưa 

trong thông minh lãnh đạo để nắm sử nay, biết chuyển hóa thành chính quyền 

hiện đại để sử nay phải hay, đẹp, tốt, lành hơn sử xưa. Đó chính là sử luận để 

thấu hiểu sâu, xa, cao, rộng được sử Việt. Chính quyền hiện đại có kiến thức sử 

tính, có ý thức sử nay, có tri thức sử luận là chính quyền biết phối hợp tất cả 

ngành khoa học, từ khoa học kỹ thuật, thông tin, truyền thông cho tới khoa học xã 

hội và nhân văn, không những để hình sự hóa bọn bán nước mà còn tỉnh táo và 

sáng suốt để giúp các con dân không rơi vào vực thẳm bán nước, làm bụi đời 

rổng nhân phẩm, làm oan hồn trống nhân nghĩa! 
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Quyền chủ hóa nhân quyền 

Quyền chủ hóa nhân quyền là lằn ranh phân chia làm ra mức phân định giữa một 

chính quyền vì văn minh của xã hội, vì phát triển của đất nước, vì đạo lý của dân 

tộc, luôn ngược lại với loại chính quyền lấy độc quyền để lạm quyền, lấy độc tài 

để diệt đa tài của nhân dân. Chính nhân quyền khi được tôn trọng sẽ có các cá 

nhân trở thành chủ thể lấy tự do của mình để sáng tạo ra các phát minh “ích 

nước, lợi dân”, sẽ có các tập thể lấy tự chủ của mình để chế tác ra các sáng kiến 

mới vì “dân giàu, nước mạnh”, sẽ có các cộng đồng lấy tự giác của mình để bảo 

trì các giá trị, các di sản, các đạo lý của tổ tiên qua “cha truyền, con nối” theo 

nghĩa đẹp. 

Quyền chủ hóa nhân quyền, khi nhân tình được nhân tính nâng lên, khi nhân thế 

được nhân tri đẩy lên, khi nhân loại được nhân lý đề cao, thì chính nhân quyền 

này sẽ có nhân bản, nhân văn, tạo ra ý thức tập thể, sinh ra nhận thức cộng 

đồng, giúp chế tác ra tâm thức cá nhân, biết tôn trọng công lợi để bảo vệ tư lợi. 

Từ đây, lãnh đạo chính trị sẽ làm cầu nối để nhân quyền gặp được chủ quyền 

(cho dân, vì dân), trong đó nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát, phê chuẩn các 

kết quả qua hiệu quả và hậu quả của các chính sách, trực tiếp sử dụng chủ quyền 

của mình trong pháp luật để đầu phiếu, để tuyển cử, tạo ra tranh cử, để có được 

lãnh đạo thực tài và liêm chính trong sạch. 

Quyền chủ hóa nhân quyền để văn minh hóa xã hội, văn hiến hóa dân tộc, mà cụ 

thể là có chính sách minh bạch để kẻ xấu không lấy được danh nghĩa của tôn 

giáo để “buôn thần, bán thánh”, biến chuyện “xây chùa, lập miếu” thành 

chuyện làm thương mại, trong đó bọn “buôn chùa, bán Phật”, được thu tiền 

trắng trợn qua xảo thuật: mua lộc, mua sớ... Chúng lại còn tổ chức với bọn tham 

những trong chính quyền địa phương để lập các trạm thu phí gần chùa ngay trên 

núi, trên đồi, đối với các con tin mê tín, dị đoan của chúng, thí thân đến các nơi 

này để thiêu tiền sẵn sàng thiêu thân để thiêu đạo, trực tiếp cho bọn ma giáo 

nhưng lại mặc áo cà sa bỏ túi bạc tỷ hàng tuần, hàng tháng. 

Quyền chủ hóa nhân quyền có lý trí, biết tách nếp sống văn minh ra khỏi thói 

quen mê tín, tách lý tính ra khỏi cuồng tín, chuyện tách ra để trực diện đấu tranh 

với cái xấu, tồi, tục, dở của ngu dân, lý trí này bắt buộc phải có trong tư duy của 

người lãnh đạo. Họ phải biết bảo vệ vốn liếng của tổ tiên mình, qua sự thật của 

lịch sử, qua chân lý của niềm tin, qua các giá trị đạo lý làm nên lẽ phải, để dân 

tộc được khai sáng và thực sự làm chủ lòng tin của mình, như làm chủ số phận 

của họ. Từ đó, biết khai thác sức mạnh của mình không để cái ma đạo của mê 

tín, dị đoan quyết định số kiếp họ. Quyền chủ hóa nhân quyền là vinh dự của các 

kẻ lãnh đạo biết trao, biết tặng, biết dâng lên cho tổ quốc mình, cho dân tộc 

mình quyền làm chủ chữ nhân qua chữ lý! 
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Quyền dân chủ hóa nhân tính 

Quyền dân chủ hóa nhân tính trong nhân tình để nhân thế sống có nhân bản, đối 

xử với nhau có nhân văn, xử thế với nhau có nhân nghĩa, khi đó nhân tính này 

chắc chắn sẽ được bảo đảm không những bởi nhân đạo và nhân từ, mà còn được 

bảo hành bởi nhân lý, nhân tri, nhân trí. Cả hệ nhân này nằm gọn trong luật 

nhân quả chính trị, khi nhân của lãnh đạo sẽ sinh ra quả của chính sách, tạo ra 

hệ quả để nhân dân thấu rõ được các lãnh đạo có biết “ăn ở có hậu” hay không, 

vì “ăn ở không có hậu” sẽ bị “triệt hậu”, sẽ thành “vô hậu”, sẽ bị “người đời 

rủa trong truyền kiếp”! 

Quyền dân chủ hóa nhân tính không phải chỉ là một tên gọi, một quyết tâm, một 

chính sách nhất thời, nó chính là nhân học nằm giữa trung tâm của chính trị học; 

nơi mà lý thuyết luận nhân tâm của nó chính là phương pháp luận nhân trí của 

nó; nơi mà khoa học luận nhân lý của nó chính là tri thức luận nhân nghĩa của 

nó. Nó không lý thuyết, nó chẳng mơ hồ, nó thoát mông lung, nó thắng xảo 

thuật trong hành động chính trị: vì nó là nó! Vì nhân tính biết mình là ai? Vì 

nhân tính là nhân tính. Nên nó không bao giờ sợ nhân thế, nó còn có sung lực 

làm nên nhân bản, có tiềm lực làm ra nhân văn, có mãnh lực tạo ra nhân từ. Vì 

nhân tính hiển hiện khuyên, dìu, dẫn, dắt, để nhân tình biết sống chung trong 

nhân loại. 

Quyền dân chủ hóa nhân tính chống nghèo đói vì hạnh phúc “đủ ăn, đủ mặc”; 

chống chiến tranh vì “quốc thái, dân an”; chống thế chiến vì “nhân loại thái 

hòa” có trong lý, trong ngôn, trong từ của lãnh đạo các quốc gia văn minh vì dân 

chủ, khôn ngoan vì nhân quyền, thông minh nhờ nhân lý của nhân tính, mà 

chúng ta được nghe hàng ngày, hàng tháng, hàng năm trên diễn đàn của Liên 

Hiệp Quốc. Trong những lúc đó các lãnh đạo của các chế độ độc tài, độc đảng, 

độc quyền, độc tôn lấy tham quyền để đẻ ra quái thai tham quan, sinh ra bao ung 

thư tham nhũng, bao hoạn bịnh tham ô, thì chúng ta thấy chúng cúi đầu, lặng 

thinh... để nghe và... để nhục!  Các loại lãnh đạo này đừng tiếp tục “nhục nước, 

nhục dân” của họ trên chính trường quốc tế nữa!
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“Tất cả các chế độ công sản hay cộng sản  

đều thất bại trong lịch sử loài người  

cũng chỉ vì chúng không tôn trọng tự do sáng tạo của cá nhân”. 

M.Gauchet 
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Tự... tại 

(tự lập-tự chủ-tự cường) 

Tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng tự chủ, cả hai tương tác lẫn nhau, với thời gian, 

với thành công sẽ tạo ra tự cường, trong đó quyết tâm dứt khoát, thật mới và thật 

mạnh là: bỏ thói quen xin viện trợ, gạt thói xấu đi ăn xin quốc ngoại, giữ tự 

trọng để khi vào các đàm phán quốc tế không cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, mà 

ngược lại phải thẳng lưng-ngẩng đầu-mạnh bước. Đừng tự hào mình cần cù, 

thông minh, cùng lúc cứ ngửa tay đi xin của người, các đàn anh lãnh đạo hãy 

làm gương cho đàn con, đàn cháu, đàn em sẽ lãnh đạo đất nước này: bỏ xin để 

làm, làm để tự lực, tự lực để nắm tự chủ, để giữ tự lập, nhất là tự lực vì tự trọng! 

Hãy học người, chứ đừng xin người, học để bằng người, xin người chỉ để người 

khinh! 

Tự chủ mang theo ít nhất là sáu ý lực khi tạo dựng ra chính sách: tự chủ về sáng 

kiến, tự chủ về quyết định, tự chủ về phương tiện, tự chủ về mục đích, tự chủ về 

hành động, tự chủ về cách ứng dụng vào thực tế. Tại đây, viện trợ quốc tế về 

khoa học kỹ thuật để tăng sức tự chủ, viện trợ quốc ngoại về chất xám, về tư vấn 

để nâng lực tự lập, ta không tự chối, vì một chính sách chính trị đứng đắn luôn 

tạo ra tự cường, không lạc lối vào lệ thuộc, vì lệ thuộc bắt kẻ ăn xin phải đi ăn 

xin suốt kiếp! 

Tự lập mang theo ít nhất là hai nội lực khi chế tác ra chính sách: sáng kiến và 

sáng tạo, đây là chuyện rất cụ thể sáng kiến trong đề nghị và sáng tạo ra sản 

phẩm, làm nên năng suất, hiệu suất để tăng sản xuất. Tại đây, kinh nghiệm quốc 

tế, tài năng của các nước văn minh, tiên tiến được vận dụng tích cực một cách có 

ý thức vào thực tế của xã hội nước nhà, vào thực tại của dân tộc, không viển 

vông để bị lạc lối, cũng không bừa bãi để bị “rút ruột” đầu tư lẫn nguyên liệu 

bởi bọn tham ô. 

Tự cường khai thác tính chủ động tương tác của tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng 

tự chủ, được phân tích qua một chuyên ngành mới là kinh tế tri thức dạy ta là sẽ 

có một phương trình mới sinh ra trong quá trình lãnh đạo: tự chủ về phương tiện 

phải đi đôi với tự chủ với thích ứng, cùng lúc tự lập về công cụ phải song hành 

với tự lập về sáng kiến, tất cả luôn bị thu gọn vào một hệ số mà kẻ lãnh đạo phải 

làm “đầu tầu” để nhân dân và quần chúng luôn đóng vai tích cực trong “hệ 

sáng tạo thường xuyên”, để vượt qua khó khăn! Nếu muốn làm lãnh đạo mà 

không ở thế, ở vị, ở vai, ở lực của “hệ sáng tạo thường xuyên” thì đừng nên 

lãnh đạo! vì sẽ không có tự chủ và tự lập để tự cường, và sẽ đánh mất tự tin, từ 

đấy sẽ không còn là lãnh đạo chính trị mà chỉ là ăn xin, ăn mày, ăn bám, ăn mòn 

chính trị.
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Tự... lên 

(tự tin-tự tạo-tự trọng-tự hào) 
 

Tự tin luôn là động cơ mà cũng là hằng số trong lãnh đạo, chính lãnh đạo tự tin 

trên đường lối của mình qua xây dựng qua chính sách, từ lý luận đến phương án, 

từ lập luận đến công trình, dựa trên giãi luận của tiềm lực của dân tộc, các tiềm 

năng của đất nước. Nhân dân tự tin vì lãnh đạo tự tin! Và chính trị thức-lãnh 

đạo tỉnh là nội lực lãnh đạo luôn có một giáo khoa chính trị từ đề nghị đến đám 

phán, tự quyết định đến hành động, một giáo khoa chính trị tạo được niềm tin 

rộng rãi trong xã hội; Nhật Bản đã làm được điều này ngay trong thảm bại của 

họ sau đệ nghị thế chiến. 

Tự tạo, lấy tự tin làm nền, nhưng cũng lấy đạo lý lao động (thức khuya dậy sớm) 

làm gốc, lấy tự tin để tra sáng kiến tìm sáng tạo, nhưng cũng lấy đạo đức lao 

công (một nắng hai sương) làm cội. Có nền, có gốc, có cội vững và bền vì có rễ 

sâu, và mạnh của cần lao dựa trên cần kiệm (ăn bữa sáng lo bữa tối), biết chắt 

chiu để làm đại sự, cùng lúc biết học các kinh nghiệm hay, các gương sáng tài, 

các tri thức cao để: góp gió thành bão, Hàn Quốc đã làm được chuyện này, chỉ 

non nửa thế kỷ, khi biết học không những phương Tây, mà cận kề là Nhật Bản.  

Tự trọng, là gốc, rễ, cội, nguồn cho mọi ý chí đi lên của một dân tộc, mọi ý 

nguyện thăng hoa của một giống nòi, mà lãnh đạo chính trị biến thành ý lực 

trong chính sách của mình, rồi chế tác ra thành thực lực trong hành động lãnh 

đạo. Hãy gạt ra chiến thuật ngu dân biển người trong chiến tranh kiểu Trung 

Quốc, xua ra luôn kiểu giải thích thành công của Trung Quốc qua lao động với 

lương bổng rẻ... để thấy cái cao cũng là cái sâu của dân tộc này là họ có lòng tự 

trọng, quyết tâm thực hiện được những thành tựu, thành quả, thành đạt, thành 

công của hai quốc gia láng giềng là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mà không quên vai 

trò lãnh đạo của Đặng Tử Bình vừa có sáng suốt để đưa Hán tộc thăng hoa qua 

bốn hiện đại, vừa tỉnh táo thay đổi triệt để chính trị quan khi tới thăm Hoa Kỳ 

lần đầu, trực diện để trực quan, từ đó có đủ sáng suốt và tỉnh táo để thay đời, đổi 

kiếp cho bằng được số phận của Trung Quốc. 

Tự hào chỉ có khi có cơ sở của tự tin-tự tạo-tự trọng, cụ thể hóa qua cơ ngơi của 

thành tựu, thành quả, thành đạt, thành công qua nhiều sinh hoạt của xã hội, nếu 

không có hai cơ sở-cơ ngơi này thì tự hào cái gì? Đó chỉ là tự hào liều-tự hào 

hảo-tự hào xuẩn vì nó bị dựng lên bởi tự hào rổng-tự hào trống-tự hào điêu! 

Các lãnh đạo chính trị từ trước đến nay của ĐCSVN đã và đang dựng lên qua 

tuyên truyền loại tự hào ảo này: xin ngừng lại ngay! Mà phải bắt đầu xem lại 

phương trình tự tin-tự tạo-tự trọng-tự hào; tiếp theo là học gương sáng của: 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và không quên đường đi nước bước của Đài 

Loan, Singapour trong thế kỷ qua, vì đây mới chính là chính trị quan tỉnh thức 

từ hệ tự. 
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Tạo 

(sáng kiến-sáng tạo-sáng lập) 

Tạo, qua các quá trình: chế tạo, sáng tạo trong tự tạo, được hiểu như khám phá, 

như phát minh, như sáng chế, và trong đó vai trò lãnh đạo có rất nhiều cửa ngỏ 

để vào nhiều hành động lãnh đạo, tạo ra sức bật cho xã hội, sức tăng trưởng cho 

kinh tế. Có sáng kiến trong đề nghị, trong đối thoại... để sáng tạo ra sản phẩm, 

công trình, từ đó sáng lập từ hạ tầng tới thượng tầng các quy trình, quy mô mới 

làm thay đổi bộ mặt xã hội, cùng lúc nâng mức sống của nhân dân. 

Sáng tạo trong lãnh đạo chính trị khởi nguồn qua sáng kiến dưới dạng đề nghị 

các chính sách, và trong mọi chính sách có ít nhất là hai mức độ khác nhau dựa 

trên ba chỉ báo: sân chơi, trò chơi, luật chơi để quyết định hành động lãnh đạo. 

Thứ nhất là cải cách, trong đó lãnh đạo giữ sân chơi, trò chơi, mà chỉ đổi luật 

chơi cho hợp hơn, hay hơn, hiệu quả hơn. Thứ nhì là cách mạng, tại đây lãnh 

đạo xóa sân chơi, dẹp trò chơi, thay luật chơi, làm lại hết, có khi phải làm lại từ 

đầu, với tốn kém, với hao tổn, với hy sinh. Nếu không phân biệt được cải cách 

và cách mạng qua mức độ đầu tư sức người, vốn liếng để phân định được biên 

giới giữa cải cách chỉ là thay đổi tường và vách mà vẫn giữ nền và móng. 

Ngược lại, cách mạng là đổi đời (tuyệt đối trong biến đổi) theo nghĩa tích cực 

cho thành phần này và tiêu cực cho thành phần kia; không biết phân biệt để hiểu 

phân định giữa cải cách và cách mạng thì đừng nên lãnh đạo! Nếu lãnh đạo 

trong vô tri thì chỉ gây ra đổ vỡ, chết chóc, suy vong đất nước, suy kiệt giống 

nòi. 

Sáng tạo trong lãnh đạo chính trị có thể huy động qua công trình, tại đây điều tra 

cơ bản song hành cùng kiểm tra thống kê, để khi chính sách đi vào quy trình thì 

trên thượng nguồn vốn người sẽ đi cùng với vốn của, chất xám hài hòa cùng vật 

liệu, hậu cần trợ lực cho tiền phương, đây không những đúng chỉ trên mặt trận 

quân sự, ngoại giao mà đúng cả trên lĩnh vực kinh tế và sản xuất. Mỗi sáng tạo 

luôn có cái giá phải trả, mỗi giá đòi hỏi lãnh đạo phải sáng suốt trong đầu tư, 

phải tỉnh táo trong quyết định. 

Sáng tạo trong lãnh đạo chính trị có thể thể hiện qua cải tổ, qua cải tiến, qua 

trùng tu, nơi đây thông minh của lãnh đạo chính trị là không “tham đó, bỏ đây”, 

mù quáng vì tiên tiến mà quên cội nguồn, ngược lại biết đều chế để đều hòa giữa 

hiện đại và truyền thống. Đưa cái mới hay để hòa với cái cũ tốt, đưa cái đẹp mới 

khám phá để song hành cùng cái lành xưa đã có sẵn. Mọi chính sách đều bắt 

lãnh đạo trả một cái giá nào đó, trong đó thành công sẽ tạo uy tín cho lãnh đạo, 

thất bại sẽ hủy diệt niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo, vì chữ tin làm nên 

chữ tín. 
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Đồng 

(Đồng cảm-đồng giao-đồng lòng = đồng hội, đồng thuyền) 

Đồng bào, tiếng gọi thiêng liêng giữa người Việt với nhau, luôn mang theo ý 

thức của một dân tộc sinh ra trong cùng một bào thai, đây cũng là hằng số cơ 

may của các lãnh đạo chính trị trong lịch sử Việt, chỉ vì nó có hùng lực tập hợp 

tức khắc khối đại đoàn kết dân tộc mỗi khi đất nước bị ngoại xâm đe dọa, mỗi 

khi tiền đồ tổ tiên bị xâm phạm từ lãnh thổ tới văn hóa. Trong khi đó, các lãnh 

đạo Tầu thì gọi nhân dân họ là: thiên hạ, bá tánh... vừa xa lạ, vừa thờ ơ, so với 

từ đồng bào. 

Đồng cảm, chính là thử thách thường xuyên của lãnh đạo chính trị, trước các thử 

thách của thời cuộc, trước các thăng trầm trong thời thế, nơi mà đồng bào nếu có 

lòng tin với chính giới, sẽ có sự đồng cảm với lãnh đạo, nếu những kẻ nầy có 

công tâm để bảo vệ sự liêm chính của họ, có công lý để bảo trì sự liêm sỉ của họ 

trong chính sách cũng như trong hành động chính trị hằng ngày của họ. 

Đồng giao, biến niềm tin của nhân dân thành tâm giao với lãnh đạo chính trị, 

nếu họ biết yêu nước-thương dân, làm việc và hy sinh vì nước-vì dân. Đây là 

thất bại xem như lớn nhất của ĐCSVN trong gần một thế kỷ qua với hành vi độc 

đoán vì độc tài, độc tôn vì độc đảng, dùng chuyên chính để chuyên quyền, từ đó 

bạo lực đi đôi với tham ô, bạo quyền song hành cùng tham nhũng. 

Đồng lòng, khi vận nước lâm nguy, lấy đồng tâm giữa nhân dân và lãnh đạo để 

xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đây là tinh thể của chính trị, vì nó bất chấp 

mọi kẻ thù, dù lớn, mạnh cỡ nào. Nơi đây, Việt tộc đã có châm ngôn luân lý, 

ngạn ngữ đạo lý để sẵn sàng hành động: “cả nước một lòng”, ngữ pháp của 

sung lực-nội công-bản lĩnh Việt tộc có thể đẩy lùi, đánh văng mọi ngoại xâm. 

Đồng hội, đồng thuyền, chính là phương châm của lãnh đạo chính trị, nơi mà 

chính thể chính là chính nghĩa của chính sách cứu nước, giữ nước, làm thăng 

hoa dân tộc. Tình hình hiện nay của các lãnh đạo ĐCSVN, qua hối lộ đã vơ vét 

bao tiền của của nhân dân, một số đã có thẻ xanh, quốc tịch ngoại, sẵn sàng 

“cao chạy, xa bay” thì chắc chắn sẽ không có chuyện đồng hội, đồng thuyền, 

mà chỉ có chuyện mà Nguyễn Du đã có lần dặn con cháu nên cẩn trọng: “Trong 

khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẻ rúng đã dành một bên”.  

Bọn lãnh đạo nào đã giựt của-vét tiền của dân, lén lút để có thẻ xanh, quốc tịch 

ngoại trong túi, nếu muốn hiểu chữ đồng, thì cũng chưa muộn, hãy ngồi thật yên 

để ngẫm giáo lý Việt dầy nhân tính, không oán thù, qua ái ngữ: “Nắng ba năm 

ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta”.
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Chí 

(ý chí-quyết chí-bền chí) 

 “Có chí”, là câu trả lời của Dala Lama, lãnh tụ tinh thần kháng chiến Tây Tạng, 

trả lời với các người Việt đã gặp được ngài và hỏi ý kiến ngài về tương lai đen 

tối đang bị Tầu tặc đe dọa, có thể sẽ chịu số phận mất nước như nhân dân của 

ông. Ngài trả lời là tin người Việt “có chí”, đó chính là hằng số của Việt tộc, giữ 

cho bằng được độc lập tổ quốc Việt, ngài trả lời như vậy với tất cả sự sáng suốt 

của ngài. 

Ý chí, là gốc của chuyện “có chí”, ngay trên thượng nguồn ý chí của một dân tộc 

được thấy qua chuyện quyết tâm của một giống nòi giữ cho bằng được đất nước 

của tổ tiên, như giữ bản sắc, văn hóa, văn minh, văn hiến của dân tộc như tin vào 

bản lĩnh của độc lập, nội công của chủ quyền, như giữ chính nhân phẩm của 

mình. 

Quyết chí, là mài thật sắc, dũa thật nhọn ý chí để nó vừa bén, vừa bền với thời 

gian, trong đó quyết tâm song hành cùng ý chí sẽ tạo ra bền lòng trước thử thách, 

chuyện này lại thấy rất rõ trong lịch sử của Việt tộc, sau một ngàn năm nô lệ, 

nhưng Ngô Quyền đã cởi trói, chặt xiềng nô lệ bằng một chiến thắng thật vẻ 

vang. Thấy rất rõ trong đời Trần, ba lần đánh quỵ sụp bọn hung hăng nhất là 

Nguyên Mông, thầy càng rõ hơn trong chuyện bền gan của Lê Lợi, Nguyễn Trãi 

trong trường kỳ kháng chiến tại Chí Linh. 

Bền chí, nuôi quyết chí qua thời gian, làm nó vững bền trong không gian kháng 

chiến cũng như xây dựng, nơi mà lãnh đạo luôn có niềm tin vào Việt tộc luôn 

bền chí vì bền lòng trong khó khăn, bền tâm trước các thăng trầm, nếu không 

hiểu chữ chí trong hằng số Việt: thì đừng lãnh đạo! Chính bọn “mang voi dày 

mồ tổ”, chính kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” đã không hiểu nên chúng chóng chầy 

cũng mang số phận ma bùn, ma xó, trước khi thành oan hồn trong cảnh “chết 

bờ, chết bụi”, trong khi Việt tộc luôn tồn tại để giữ chủ quyền và độc lập của 

mình. 

Chí nguyện, là một ẩn số của thử thách hiện nay đối với các lãnh đạo trong thời 

gian tới, vì chính ý chí làm nên ý lực chế tác ra ý nguyện của nhân dân, nơi ý 

nguyền của Việt tộc chính là nhân phẩm Việt trong độc lập dân tộc với toàn vẹn 

lãnh thổ Việt. Nếu không hiểu phương trình ý chí-ý lực-ý nguyện-ý nguyền làm 

lên khối đại đoàn kết dân tộc, qua hội nghị Diên Hồng, qua bao lần quyết chí để 

quyết chiến và quyết thắng thì đừng lãnh đạo, lãnh đạo mà không có tư duy 

quyết chí-quyết chiến-quyết thắng thì chỉ làm nhục nước-hèn dân thôi! 
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Thành 

(thành tựu-thành quả-thành đạt-thành công) 

Thành tựu, trong cần mẫn trong lao động dẫn tới tích của-tụ vốn để nới ngõ-mở 

cửa cho xuất khẩu, để tìm thêm các thành tựu khác trong thương mại, mà luôn 

không quên là chúng ta có những hàng xóm đi buôn rất giỏi, quản lý xuất nhập 

khẩu rất tài, có tầm cỡ lớn không những trong châu Á mà trên cả thế giới hiện 

nay: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour, mà không quên 

Thái Lan, Mã Lai, lại càng phải chú ý các bước tiến gần đây của Campuchia, 

Lào. 

Khi nghiên cứu đặc biệt về thành tựu, các chuyên gia tìm ra được ít nhất là ba 

nguyên nhân: thành tựu trên vốn liếng sẵn có từ lâu (như nông nghiệp của Việt 

Nam), thành tựu trên sở trường vừa tới từ địa dư-đại lý-địa phận của một đất 

nước (như thuận lợi trong chuyên môn hóa trồng trọt và xuất khẩu cà phê của 

Việt Nam), nhưng yếu tố quan trọng hằng đầu vẫn là chính trị sáng-lãnh đạo 

thức để có được một chính trị quan thích ứng-thích nghi-thích hợp với tình hình 

hình của thế giới hiện nay. 

Thành quả, là kết quả đạt được trong từng khu vực, vừa được so sánh từng 

ngành nghề, vừa được tổng kết của tất cả các sinh hoạt từ sản suất tới tiêu thụ, từ 

xuất khẩu qua nhập khẩu, từ kinh tế qua thương mại, tạo nên sức bật làm thăng 

hoa giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, trong đó thành tựu của sáng tạo trong khoa 

học kỹ thuật luôn được mở cửa bởi quyết tâm của các chính sách, được thăng 

tiến rồi thăng hoa nhờ quyết tâm của lãnh đạo chính trị. Nơi mà lãnh đạo chính 

trị giỏi biết khai thác thời thế mà không chịu đựng thời thế; nơi mà lãnh đạo 

chính trị tài biết tạo ra thuận thời-mẩn thế; nơi mà lãnh đạo chính trị lớn biết 

biến thất thế thành thuận kế, biết chuyển thất thời thành thuận mưu; các minh 

vương, minh quân, minh sư của các đời Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê... đã có chiến 

tích, chiến công trước các tình huống rất xấu, rất nguy. 

Thành đạt, dùng thành tựu cũ làm ra thành tựu mới, dùng thành quả xưa làm ra 

thành quả mới, hiệu quả năm nay hơn hiệu quả năm qua, tăng trưởng liên tục để 

không ngừng thăng tiến, những gì đã đạt được sẽ làm dàn phóng cho các thành 

đạt sắp tới. Đầu tư thì không “vung tay quá trán”, sản xuất thì “leo thang-nâng 

cấp”, trong xã hội có “trong ấm, ngoài êm”. 

Thành công chính là kết quả thật sự của phương trình tổng thể thành tựu-thành 

quả-thành đạt, không những làm gốc, rễ, cội, nguồn cho chuyện “ăn no-mặc 

ấm”, có cùng lúc với “ăn chắc, mặc bền”, mà lãnh đạo chính trị giỏi-tài-lớn 

không ngần ngại biến hoài bão “ăn ngon, mặc đẹp” thành hiện thực! Đây chính 

là danh dự thành nhân của lãnh đạo chính trị! 
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Tranh 

(tranh tài-tranh đua-tranh đấu) 
Tranh tài luôn có trong quan hệ quốc tế, từ kinh tế, thương mại, xuất khẩu qua 

giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, nó trở thành nỗi bất hạnh của nhân loại trong 

tranh tài để chạy đua vũ trang, nhưng nó là cơ may cho các khám phá kỹ thuật, y 

học vừa bảo đảm tiện nghi, sức khỏe, vừa nâng tuổi thọ, vì trực tiếp phục vụ con 

người và đời sống. Các quốc gia có lãnh đạo chính trị cúi đầu, khoanh tay, quỳ 

gối trước hiện thực tranh tài quốc tế đều -trực tiếp hoặc gián tiếp- đưa dân tộc 

của mình vào hố sâu! 

Tranh đua, theo nghĩa tranh tài thường xuyên vừa là động cơ chính, vừa là sự 

vận hành thường trực của toàn cầu hóa hiện nay, nơi đời sống xã hội thay đổi 

hằng ngày với mạng truyền thông toàn cầu, trực tiếp, tức khắc, tạo ra không khí, 

bối cảnh tranh đua từng ngày trong kinh tế, thương mại, xuất khẩu, khoa học, kỹ 

thuật, y tế, giáo dục, nghệ thuật… Tại đây, chính trị tỉnh-lãnh đạo thức phải có 

chính trị quan mở để học các phát minh hay, các nghệ thuật đẹp, các kinh tế tốt, 

các kỹ thuật lành. Nhưng không mở vô điều kiện, vô tội vạ, mở để chấp nhận 

tranh đua, để biết người, biết ta, không bị lỗi thời trong kiến thức, lạc đường 

trong tri thức, lầm hướng trong nhận thức. 

Tranh đấu, không hề vắng mặt trong lãnh đạo chính trị, đấu tranh chống bất 

bình đẳng để chống bất công, để tìm tới công bằng. Tranh đấu vì «cơm no, áo 

ấm» để có «trong ấm, ngoài êm» là đấu tranh trực tiếp hay gián tiếp cho nhân 

quyền. Tranh đấu vì tự do để có dân chủ là đấu tranh mà không quên lấy đoàn 

kết và tương trợ để phục vụ cho bác ái, có đạo lý «một con ngựa đau, cả tàu 

không ăn cỏ», vì có đạo đức «bầu ơi thương lấy bí cùng». Tranh đấu chống vô 

cảm, vô giác để chống luôn vô tri, vô minh. Tranh đấu để giữ lương tâm, để 

vững lương tri, để làm người lương thiện! 

 

Tranh tài-tranh đua-tranh đấu, hoàn toàn ngược lại với «tranh của» tới tự các 

động cơ xấu, tồi, tục, dở của lòng tham lam muốn lấy của người thân, người nhà, 

người  dân; lại khác hẳn với «tranh quyền» thường mang theo các ý đồ thâm, 

độc, ác, hiểm để truy diệt động chí, đồng đội, đồng đảng. Vì tranh tài-tranh đua-

tranh đấu thăng hoa nhân trí, thăng tiến nhân tri, để phục vụ trực tiếp cho nhân 

bản và nhân văn; trái ngược với «tranh của» làm thấp nhân nghĩa, với «tranh 

quyền» hạ thấp nhân đạo. Bi kịch của Việt tộc hiện nay mà nguyên nhân là sự 

độc đảng trong tranh quyền-tranh của, đã hủy diệt bao cơ hội tranh tài-tranh 

đua-tranh đấu của bao thế hệ không có cơ hội vận dụng tài năng, năng khiếu để 

so tài cùng láng giềng và thế giới! 
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Hiệu 

(hiệu quả-hiệu năng-hiệu suất) 
Hiệu quả tạo ra kết quả tích cực theo hướng đi lên trong chức năng, vài trò của 

lãnh đạo, đo lường được qua định chất và định lượng trong công việc hằng ngày 

dựa trên các chỉ tiêu của chính sách được chính lãnh đạo đặt ra. Đo lường được 

qua quy trình làm ra các sản phẩm mới, đo lường được qua khả năng xử lý các 

công việc đã và đang bị tồn đọng từ bao lâu nay; nhưng đo lường thông minh 

nhất về hiệu quả lãnh đạo là: nhờ sự sáng suốt của lãnh đạo mà tập thể tăng năng 

xuất, nhờ sự thông thái của lãnh đạo mà cộng đồng tăng sản xuất. Chính nhờ 

lãnh đạo giỏi mà dân tộc biết “thức khuy dậy sớm”, nhận chuyện “một nắng, hai 

sương” với tất cả ý thức muốn đi lên, có lúc chấp nhận luôn chuyện “thắt lưng, 

buột bụng”, để cùng với lãnh đạo làm được chuyện”ăn bữa sáng, lo bữa tối”, 

với tất cả ý thức của “đồng hội, đồng thuyền” cùng lãnh đạo. Các láng giềng của 

Việt Nam: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapour đã làm được các việc này 

với lòng quả cảm, với nhận thức của tự trọng của dân tộc họ. 

Hiệu năng, mang mức độ đi lên, mang cường độ đi xa trong hiệu quả, tăng hiệu 

suất trong lao động, nâng sản suất đi lên, tại đây kẻ lãnh đạo và người dân 

không lãnh đạo khác nhau ở chỗ là làm lãnh đạo thì phải hiểu thời-biết thế, 

muốn thấu cả thời lẫn thế thì phải biết khai thác phương trình 3C (bối cảnh-

hoàn cảnh-thực cảnh). Trong đó bối cảnh, bó buộc kẻ lãnh đạo phải nhận định 

sắc bén các dữ kiện của bây giờ và ở đây để “cái khó (không) bó cái khôn”, nếu 

lãnh đạo chính trị mà cứ ra rả nhắc đi nhắc lại như phản xạ“cái khó bó cái 

khôn” thì đừng lãnh đạo, để vai trò đó cho người khác làm! 

Tiếp theo là hoàn cảnh, mang những biến số thời cuộc nơi mà chính trị, kinh tế, 

thương mại, giáo dục, văn hóa... mang những ẩn số riêng của mỗi khu vực, có 

cơ cấu riêng, có sự vận hành riêng, thậm chí có những tiến độ, khủng hoảng và 

suy thoái riêng của nó. Trên đây, định lượng trong kinh tế và thương mại được 

hiệu suất hóa dễ hơn trong giáo dục và văn hóa. Từ đó lãnh đạo phải rành mạch 

là: đầu tư vào con người luôn là chiến lược dài hạn và hữu hiệu hơn là đầu tư 

vào máy móc, vào công cụ, vì chính con người sẽ đủ tâm, đủ lực để hiện đại 

hóa, để hiệu năng hóa máy móc và công cụ. 

Cuối cùng là thực cảnh, thực tế của xã hội, thực tại của dân tộc chính là hằng số 

cụ thể để lãnh đạo làm ra chính sách, tại đây “có thực (tế) với vực được đạo”, 

chính phương trình thực cảnh (thực tế-thực tại) bó kẻ lãnh đạo phải tìm ra quỷ 

đạo thực dụng tích cực (ít tốn kếm nhất, ít chi tiêu nhất, ít hao tổn nhất, ít đau 

khổ nhất...). Hiệu quả của thực dụng tích cực sẽ kết hợp với hiệu năng lãnh đạo 

một cách hữu hiệu nhất để tạo ra thành công cho lãnh đạo.  
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Chống... đứt ruột 

Chống... đứt ruột là từ ngữ được sử dụng như châm ngôn của chính giới các 

nước văn minh, giữ được dân chủ vì nắm được nhân quyền, luôn dặn dò nhau 

khi làm lãnh đạo; một ngữ pháp chính trị được dụng như phương châm lãnh đạo 

hàng ngày: quyết tâm không để mất tiền đồ mà tổ tiên, cụ thể là không để mất di 

sản lẫn văn hóa, không để mất chất xám trí thức lẫn hệ thống huấn luyện và đào 

tạo các thế hệ tương lai, với các hằng số chống đứt ruột như chống các ý đồ 

bành trướng xăm lăng muốn bứng gốc-nạo rễ vốn liếng của dân tộc mình, xin kể 

vài lãnh vực then chốt phải bảo vệ cho bằng được sau đây: 

1. Không để đối phương mua bán 

hoặc thao túng hệ đào tạo chuyên môn, trong đó phải bảo vệ cho bằng 

được hệ thống đại học của nước nhà. Bi kịch hiện nay của trí thức và sinh 

viên Việt là chính quyền đang nhắm mắt để Trung Quốc mua các đại học 

dân lập của Việt Nam, hậu quả sẽ không lường hết được. 

2. Không chấp nhận đối phương 

quậy nát rồi ô nhiễm môi trường của đất nước, vì môi trường của đất 

nước là môi sinh của dân tộc, chuyện sống còn của bao thế hệ là đây. 

Thảm kịch đã diễn ra với ô nhiễm môi trường trầm trọng gây ra bởi 

Formossa, ô nhiễm môi trường trầm trọng sẽ là ô nhiễm môi sinh trầm 

kha; hậu nạn không ai thẩm định được, chưa kể oan nạn sẽ tiếp tục xẩy ra 

với cách khai thác bô-xít, cây rừng của Tầu trên Tây nguyên, cùng với 

bao nhà máy dầy độc chất rải đầy trên các vùng miền của đất nước. 

3. Không cho ngoại xâm quyết định 

cơ sở hạ tầng của mình, từ quốc lộ tới đường cao tốc, từ nhà ga tới sân 

bay, từ đô thị hóa tới tổ chức giao thông không, thủy, bộ. Thảm kịch đang 

xảy ra trước mắt Việt tộc với bao doanh nghiệp và doanh nhân Trung 

Quốc đã thành đa số trong tất cả các đầu tư quốc tế tại Việt Nam, họ 

đang quyết định cơ sở hạ tầng của đất nước mà ý đồ xâm lược vừa lén lút, 

vừa quy mô, sẽ gây ra một loại ung thư địa dư kinh tế và quân sự, mà ta 

không sao trở tay đúng lúc khi âm mưu xâm lược thành hiện thực ngay 

trên cơ ngơi của ta. 

Gây đứt ruột trong tâm địa của đối phương là làm hai chuyện cùng lúc: cắt ruột 

và nạo ruột; trước hết là cắt ruột để cắt toàn vẹn lãnh thổ của một dân tộc; nạo 

ruột là đào cho rổng mọi tài nguyên, mọi tiềm năng của một đất nước. 

ĐCSVN với các lãnh đạo hiện nay đã nghiên cứu đầy đủ về bài toán thâm, độc, 

ác, hiểm gây đứt ruột-cắt đứt ruột-nạo rổng ruột của Tầu tặc chưa? Không tỉnh 

táo và không sáng suốt với 3 ẩn số ruột này thì đừng lãnh đạo!  
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Tam thuật lãnh đạo: 
3 Đ= đề nghị+đối thoại+đàm phán 

3 C = bối cảnh+hoàn cảnh+tâm cảnh 

3 Ư = thích ứng+linh ứng+diệu ứng.  

Kỹ thuật lãnh đạo luôn được thao tác như nghệ thuật lãnh đạo trong chính trị 

cũng như trong quản lý, qua một quá trình hành xử với thái độ có văn minh, 

cùng các hành vi có văn hóa, thể hiện bằng hành động mang sự thông minh sắc 

sảo: sự thông minh biết tôn trọng lẫn nhau. Đây là một quá trình giáo dục mà 

các lãnh đạo độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc đảng) phải học nhiều của các 

nước có nhân quyền, biết dân chủ, tổ chức theo đa (đa nguyên, đa tài, đa năng, 

đa hiệu). 

3 Đ= đề nghị+đối thoại+đàm phán, quá trình này đưa mọi sáng kiến, mọi sáng 

tạo vào khung các phướng án hướng về tập thể, trong đó đề nghị là khả năng 

làm sáng ý muốn, làm rõ ý định để khi vào đối thoại thì dữ kiện song hành cùng 

chứng từ, để lý luận trong đối thoại thành lập luận phục vụ tập thể. Và, khúc 

quanh là đàm phán -để đấu giá và trả giá- nơi làm rõ quyền lợi và quyền lực của 

mỗi bên, tạo tiền để cho giai đoạn tiên quyết là: quyết định tập thể, sẽ là gốc, cội, 

nền cho chung kết tức là hành động cụ thể của tập thể đó. 

3 C = bối cảnh+hoàn cảnh+tâm cảnh, là thượng nguồn của quá trình tạo ra 3 

Đ= đề nghị+đối thoại+đàm phán. Chính bối cảnh của môi trường thực tế điều 

kiện hóa mọi hoàn cảnh cụ thể của cả tập thể, bó kẻ lãnh đạo phải nắm tình hình 

thực tiễn để xây chính sách, tạo đề án, lập chương trình. Từ bối cảnh được nhận 

định tổng quan dựa trên hoàn cảnh được nhận thức bởi lãnh đạo, thì chiến lược 

để thực hiện các phương án đã mang tính thực tiễn (bám thực tế, hiểu thực dụng 

để sáng tạo qua thực thi), trong đó sự sáng suốt của kẻ lãnh đạo là thấu suốt tâm 

cảnh của quần chúng, thấu đáo các diển biến tâm cảnh đó qua quá trình thực thi 

các chính sách. 

3 Ư = thích ứng+linh ứng+diệu ứng, là quá trình dùng tri thức lãnh đạo để vào 

thực hành lãnh đạo, khi biết thích ứng là «cái khó bó cái khôn», thì không bó 

tay, vì làm lãnh đạo là để giúp tập thể vượt qua cái khó, nếu bó tay thì đừng lãnh 

đạo. Linh ứng, được cụ thể hóa bắng các hành động: linh động thích ứng, linh 

động xử lý, linh động giải quyết. Khi đó kẻ lãnh đạo đã biết «cởi trói, thoát rào» 

để tìm diệu ứng từ tất cả các đồng minh gần xa giúp cho đường lối lãnh đạo 

thăng hoa, hòa giải các khó khăn trong đó vai trò của tri thức luận (tìm tri thức 

mới để củng cố tri thức đã có) nơi mà khoa học, kỹ thuật, truyền thông… giúp 

kẻ lãnh đạo tiếp nhận linh diệu các tiềm năng mới vừa được tri thức mới khai 

thác để đưa vào thực tiễn của cuộc sống. 

Hãy lãnh đạo với phản xạ tri thức đi tìm tri thức, để kiến thức vững đã có tạo 

nên kiến thức mới làm khôn lãnh đạo: khôn ra để khôn lên… Mỗi ngày lãnh đạo 

quần chúng mà không khôn ra để khôn lên thì nên từ chức, càng sớm càng đỡ 

làm khổ dân! 
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Hành 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác biệt sinh ra khoảng cách,  

đừng sợ khoảng cách: chính khác biệt làm giầu kiến thức 

 và khoảng cách làm giầu cho đối thoại”. 

F.Jullien 
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Hành 
Hành vi của kẻ lãnh đạo phản ảnh ít nhất hai cốt lõi trong thực chất của con 

người lãnh đạo: khả năng lãnh đạo và đạo đức lãnh đạo, hai cốt lõi vượt xa và 

vượt ngoài các khẩu lệnh tuyên truyền: hồng và chuyên, rổng về diễn luận và 

trống về giải luận. Khả năng lãnh đạo có nền là giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo 

trình, giáo án), quyết định khả năng của học, nơi mà học vị và học hàm luôn 

được căn cứ vào học lực, cấm tuyệt đối chuyện học giả, thi giả, bằng giả. Chính 

học lực, tức là học thật, thi thật, bằng thật, kết tinh ra phương trình học lực-học 

thật để bảo trì cho thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm 

thức). Ở đây, tất cả đều thật về tiềm năng, đều thực về khả năng lãnh đạo, 

phương trình giáo-học-thức không có chỗ cho chuyện “đánh lận con đen”. 

Chính liêm chính trong giáo-học-thức nên có liêm sỉ trong đạo đức lãnh đạo, 

nếu được làm việc trong các cơ chế công minh, trong một chế độ liêm minh, 

dụng công bằng qua công lý để thực hiện được chuyện so ra mới biết ngắn dài 

trong vai trò, chức năng lãnh đạo. Tại đây, phương trình gian lận quan hệ-tiền 

tệ-hậu duệ không hủy diệt được trí tuệ lãnh đạo. Nhân dân luôn có thẩm quyền 

để so sánh các khả năng giữa các lãnh đạo, và sau này lịch sử sẽ làm tiếp chuyện 

cân, đo, đong, đếm này khi các lãnh đạo rời cõi đời này. 

Hành động của kẻ lãnh đạo nói lên cũng ít nhất ba chuyện: “biết người, biết ta”, 

vì không hồ đồ trong phản xạ “suy bụng ta ra bụng người”, lại càng cẩn trọng 

trong chuyện “được mắt ta ra mắt người”, tựu trung là lãnh đạo sống với người 

(nhân tình, nhân thế, nhân loại), lãnh đạo vì người (nhân tính, nhân nghĩa, nhân 

đạo), bằng mong muốn phục vụ người (nhân tri, nhân trí, nhân văn), chớ không 

phải lãnh đạo vì mình, phục vụ lợi ít riêng tư của mình. Đây là thất bại lớn nhất 

của ĐCSVN (từ sau 1975 khi hòa bình được lập lại) đã tư hữu hóa quyền lực và 

quyền lợi công sức lao động của đồng bào và tài nguyên của đất nước để làm 

chuyện “đi buôn riêng”, và khi đã biến công lợi thành tư lợi thì bị mù quáng 

hóa ngay trong việc tranh giành giữa các phe nhóm lãnh đạo, như các mafia 

đang trừ khử nhau, mà quên nhiệm vụ phải thăng hoa Việt tộc như bổn phận 

chính của mọi lãnh đạo. 

Hành xử của lãnh đạo trong chuyện “đối nhân xử thế” qua việc “yêu nước 

thương dân”, đòi hỏi phải tổ chức lại hành trang của lãnh đạo trong đó quy trình 

giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án), chế tác ra học, nơi mà học lực 

quyết định học vị và kiểm nhận học hàm, trong quá trình học thật. Khi hành xử 

được dựa vào hành trang, thì hành trình của kẻ lãnh đạo chính là thức (kiến 

thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức), chính trị thức với lãnh đạo 

tỉnh! Thức tỉnh ngược lại với ngu si, ngu muội, ngu mê, trong bi kịch vô tri, vô 

minh, vô giác, cội nguồn của bao bi nạn cho Việt tộc. 
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Tốt 

Tốt, là kết quả cụ thể của mọi hành động, tốt thiết thực là: khá hơn, tốt đi theo 

hướng tích cực: giỏi hơn. 

Tốt, luôn có bối cảnh của một thượng nguồn: một xã hội tốt là một xã hội có một 

định chế tốt, một định chế tốt là kết quả của một chính sách tốt, một chính sách 

tốt là hiệu quả của một chính trị tốt, một chính trị tốt tới từ lãnh đạo tốt và giỏi. 

Tốt, luôn có thực cảnh của một hạ nguồn: một xã hội tốt làm ra một đời sống tốt, 

với những cá nhân tốt, tập thể tốt, cộng đồng tốt. 

Thực trạng của xã hội của Việt Nam hiện nay là đời sống không tốt, xã hội 

không tốt, vì định chế không tốt, chính sách không tốt, chính trị không tốt, chắc 

chắn là lãnh đạo không tốt và không giỏi! 
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Lao 

Lao trong ngữ pháp luôn mang theo hai nội nghĩa, tích cực và tiêu cực, cả hai 

đều phải được các kẻ muốn lãnh đạo phải suy ngẫm, suy càng sâu thì nghĩ càng 

cao, vì nếu tích cực sẽ có hiệu quả tốt, nếu tiêu cực sẽ tạo hậu quả xấu. 

Lao chỉ đạo lao động biết “thức khuya, dậy sớm”, biến hiệu năng thành hiệu 

quả; biết “một nắng hai sương”, lấy hiệu quả làm hiệu lực; biết “lấy công làm 

lời” lấy hiệu lực làm thực lực, thì liêm sỉ nghề nghiệp sẽ tới, lương tri công việc 

sẽ rõ, vì lương tâm lao động đã có. Câu chuyện này càng đúng hơn và rất dễ 

thấy trong giới lãnh đạo của các nước tiên tiến, văn minh, nơi mà dân chủ và 

nhân quyền hiển hiện trong: người thật, việc thật và lao động thật. Tất cả hệ lao 

đều có thể so sánh được, và trong bối cảnh của chính trị nội đảng để nội quyền, 

nơi mà tiền tệ và hậu duệ tạo ra quen biết, quen biết tạo ra quái thai của nó là: 

quên việc! Với người giả, việc giả, lao động giả, dẫn tới dối trá trong thống kê, 

dối gian trong tổng kết. 

Hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực chế tác ra thực lực đã được khách quan hóa, với 

các chỉ báo chính xác về định chất và định lượng trong lao động hằng ngày của 

mỗi dân tộc. Nếu lãnh đạo đã biết là Việt tộc cùng một nôi văn hóa, văn minh 

trong tam giáo đồng nguyên với Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, 

và họ đã đóng vai trò làm chủ từ lao động qua sáng tạo khoa học kỹ thuật, trong 

khi đó dân ta vẫn phải đi làm công, với quy chế lao động tồi, với điều kiện 

chuyên môn thấp, để nay trong nước và ngoài nước rơi vào cảnh lao nô. Nếu 

lãnh đạo đã biết mà để dân mình tiếp tục sống trong sự khinh miệt này thì đừng 

lãnh đạo nữa! Liêm sỉ lãnh đạo có trong sự tự trọng khi lãnh đạo, phải biết rút 

lui để nhường chỗ cho hiệu năng mới, hiệu quả mới, hiệu lực mới chế tác ra thực 

lực mới. 

Lao trong lảnh đạo chính trị có đặc tính riêng là lao tâm vì dân tộc, vì đất nước, 

có luôn đặc thù riêng là lao trí vì tương lai của bao thế hệ trẻ, vì nhân trí, nhân 

tri phục vụ cho nhân lý, nhân sinh. Nó khác hẳn và không dính dáng gì tới lao 

nô là nhục hình, chướng kiếp của một số đồng bào mình không có lối ra trong 

một xã hội quá bất công hiện nay, với bọn tham quan “cướp ngày là quan”, 

tham ô “ăn cổ đi trước, lội nước đi sau”, tham nhũng “ngồi mát, ăn bát vàng”. 

Chúng không hề biết mực thước của lao động, không hề có chuẩn mực của lao 

tâm, lao trí, chúng chỉ biết vơ vét rồi tẩu tán tiền của dân tộc, để khi luật pháp và 

công pháp vạch mặt chỉ tên chúng, thì chữ lao lúc đó đã trở thành lao lý! 
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Chủ  

Chủ là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi lãnh đạo chính trị, dù kẻ lãnh đạo mang 

bất cứ hình thức bề ngoài bằng một chế độ, bằng một ý thức hệ, bằng một tuyên 

truyền, bằng một khẩu lệnh. 

Chủ qua tự chủ trước hết trên số phận dân tộc mình, bằng cách làm chủ vận 

mệnh đất nước mình, làm chủ trong lao động, làm chủ luôn trong sáng kiến lao 

động để biến sáng kiến thành sáng tạo, dụng sáng tạo để thay đời đổi kiếp mình, 

trước làm công sau làm chủ. Các láng giềng gần xa, cùng một nôi văn hóa, văn 

minh trong tam giáo đồng nguyên với Việt tộc, như Đài Loan, Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Nhật Bản đã thành công. Chúng ta tại sao không thành công? Tại sao ta 

không làm được? Trong đó câu trả lời có trong vị thế của lãnh đạo chính trị, với 

vai trò lãnh đạo chính trị phải được xem là tất yếu! Chức năng lãnh đạo chính trị 

phải được xem là thiết yếu! Trên đó tài năng lãnh đạo chính trị chính là giãi 

luận cho nhiều ẩn số. 

Ẩn số thứ nhất có trong định nghĩa về chủ thể cho mọi công dân, trong đó chủ 

thể có hoàn toàn tự chủ để thăng hoa tự do của mình, dùng tự do của mình để 

sinh hoạt trong xã hội. Tự chủ ngay trong sáng kiến trước thể chế chính trị, có 

đầu phiếu thật, với ứng cử viên giỏi, từ đó làm cho cơ chế xã hội đi lên theo 

hướng bình đẳng và công bằng, không những qua các hội đoàn mà còn qua đa 

nguyên, trong đó đa tài, đa trí, đa hiệu được mọi định chế công nhận. Không có 

chủ thể thì chính lãnh đạo chính trị sẽ chột, què, ngọng, lãng. 

Ẩn số thứ nhì là nhận định về chủ quyền của dân tộc, của đất nước, trong quan 

hệ quốc tế, trước các cường quốc, trong đó đối xử tử tế với láng giềng, đối đáp 

chỉnh lý trước các ý đồ xấu của ngoại xâm. Trong chủ quyền có chủ tri về chính 

lịch sử của mình nơi mà tổ tiên kiên cường không sợ và không chấp nhận bất cứ 

một cuộc ngoại xâm nào. Trong chủ quyền có chủ trí về chính dân tộc nơi mà 

bản sắc Việt tộc chính là nhân phẩm Việt tộc, không chấp nhận bị khống chế vì 

không muốn bị khuất phục, bị thuần hóa. 

Ẩn số thứ ba là tổng kết qua tổng lực của phương trình chủ thể-chủ quyền-chủ 

tri- chủ trí làm nên chủ lực trong lao động, trong đấu tranh, trong ngoại giao, 

trong quân sự, trong các đối nhân xử thế trong nhân sinh, trước nhân loại.  

Không có ý thức chủ thể để tự chủ, để làm chủ thì đừng lãnh đạo!
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Giáo... thoại 

Giáo thoại là giáo dục bằng đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, trên đạo 

lý của công bằng giữa quyền lực của kẻ lãnh đạo và quyền lợi của người chấp 

nhận người khác lãnh đạo mình. Đối thoại này dựa trên giáo khoa của kẻ lãnh 

đạo: “nói có sách, mách có chứng”, từ dữ kiện qua chứng từ, từ lý luận qua lập 

luận, làm ra giáo khoa của kẻ lãnh đạo chính trị có giáo án vì “ích nước, lợi 

dân”, của kẻ lãnh đạo chính trị có giáo trình hoàn chỉnh trong chính lý “đầu 

xuôi, đuôi lọt”, tất cả dựa trên giáo dục của kẻ lãnh đạo chính trị là “người khôn 

chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”. 

Giáo thoại là lộ trình thông minh của mọi chính sách, trong đó mọi công đoạn 

quản lý được tổ chức theo phương trình giáo khoa-giáo án-giáo trình, nơi mà 

mọi giai đoạn giáo thoại, quần chúng thấy rõ mức độ của chính sách qua trình 

độ của kẻ lãnh đạo. Chính phương trình mức độ-trình độ xác nhận khả năng lãnh 

đạo của kẻ đang lãnh đạo, không có chuyện “lấy vải thưa che mắt thánh”, mắt 

thánh đây là mắt của tổ tiên, mắt của dân tộc. Hành vi độc (độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc tôn) với phản xạ “cả vú lập miệng em”, chỉ là chuyện trống mức 

độ-thiếu trình độ; ngược lại với giáo thoại tôn trọng phương trình tiềm năng-khả 

năng-kỹ năng lãnh đạo, mà quần chúng rất rõ khi phán đoán kẻ lãnh đạo: “so ra 

mới biết ngắn dài”. 

Ba phương trình song hành: phương trình giáo khoa-giáo án-giáo trình, phương 

trình mức độ-trình độ, phương trình tiềm năng-khả năng-kỹ năng lãnh đạo, đúc 

kết: nội công, bản lĩnh, tầm vóc của kẻ lãnh đạo; làm gốc, làm nền cho giáo 

thoại, bảo đảm kết quả tích cực cho phương trình thứ tư đồng giao-đồng cảm-

đồng tâm-đồng hành giữa lãnh đạo và quần chúng. 

Thật tiếc và thật lạ là bốn phương trình trên chưa bao giờ là phản xạ của các 

lãnh đạo (độc đảng) hiện nay khi ban hành các chính sách của ĐCSVN; cả bốn 

phương trình này cũng chẳng bao giờ vào giáo dục, giáo khoa, giáo án, giáo 

trình trong quy trình đào tạo lãnh đạo trong tổ chức và quản lý; cả bốn phương 

trình này rốt cuộc sẽ không bao giờ trở thành: sự thông minh tôn trọng lẫn nhau 

giữa lãnh đạo và dân tộc! 
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Đối... nghịch  

Đối đầu với thử thách, với thăng trầm trong lãnh đạo là chuyện “cơm bữa” 

trong chính trị, kể cả với những lực lượng có chính kiến khác ngược, chống, 

phản lại lãnh đạo cũng là chuyện “đi chợ” để nuôi thân, nuôi trí, nuôi tâm, nếu 

không chấp nhận chuyện đối đầu để hiểu thêm tình hình, để có nhận định tổng 

quan, để hiểu tâm lý và tính toán của các kẻ khác ta thì đừng nên lãnh đạo. Đối 

đầu chính là trực diện với khó khăn để tìm đáp số, cũng là để “thử lửa” các lý lẽ 

của chính mình trước thực tế của vấn đề, thực chất của hoàn cảnh. 

Đối phương, luôn có mặt trong đời sống chính trị, luôn hiện diện mỗi lần ban 

hành một chính sách, thường trực xuất hiện trong cuộc sống xã hội vì khác biệt, 

vì đối nghịch về quyền lợi và quyền lực với lãnh đạo chính trị đương nhiệm. 

Nhưng lãnh đạo chính trị mà khôn ngoan thì không bao giờ biến đối phương 

thành kẻ thù, tránh tối đa biến đối phương thành tử thù. Chỉ vì diệt, trừ, khử, giết 

đối phương chính là đang diệt, trừ, khử, giết thông minh của chính mình, vì đối 

phương thấy, hiểu, thấu, sống những dữ kiện, những kinh nghiệm, những vốn 

liếng mà lãnh đạo chính trị không có, không biết, không hiểu; nếu không thấu 

chuyện phải học đối phương thì đừng lãnh đạo chính trị! 

Đối lập, triệu tập đối kháng, mời gọi đối trọng để tạo ra cán cân lực lượng thuận 

lợi để đề kháng, để chống đối lãnh đạo chính trị, đây cũng là chuyện “cơm bữa”, 

“đi chợ”, “thử lửa”, mà lãnh đạo chính trị phải công nhận để cẩn trọng hơn, để 

nhìn rộng hơn, để thấu suốt sau hơn. Tại đây, tuyên truyền một chiều, áp đặt ý 

thức hệ, thần thánh hóa cá nhân lãnh đạo chỉ là chuyện dìm dân trong ngu dân, 

xuẩn động trong bị động, lãnh đạo chính trị là phải nhận đa luận (lý luận, lập 

luận, giãi luận, diễn luận), cội nguồn của đa nguyên, cũng là gốc rễ của thông 

minh chính trị! 
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Đối... thoại 

Đối kháng, sẽ có mặt trước, cùng lúc và sau khi ban hành một chính sách, rồi 

kéo dài theo năm tháng, nơi đây chữ nhẫn (nhẫn nại, nhẫn nhục, nhẫn nhịn) sẽ 

dạy cho lãnh đạo chính trị bài học “đá mòn nhưng dạ chẳng mòn” để cùng đối 

kháng hiểu ra chân lý: “có (sự) thực mới vực được đạo”. Có chân lý, có sự thật 

mới có lẽ phải. 

Đối trọng, qua lý luận về thực tế, qua lập luận bằng chứng từ, qua giãi luận bằng 

phương pháp, qua diễn luận bằng chính sách, có chiến thuật và chiến lược, cùng 

lúc lãnh đạo khôn là lãnh đạo luôn nghe, luôn nhận, luôn tiếp, luôn đón đối 

trọng như chào, nhận, đón, tiếp các phản biện khách quan, các phản đề có trách 

nhiệm vì có cùng một công lợi. 

Đối tác, khác hẳn với đối phương, vì đối tác khai minh, ít nhất là hai cái minh 

mà lãnh đạo chính trị phải biết để nắm, phải nắm để hành động: liên minh tức 

khắc bây giờ và ở đây và nếu lãnh đạo chính trị mà khôn ngoan thì biến thành 

đồng minh rộng trong không gian, dài theo thời gian, để phục vụ trực tiếp hoặc 

gián tiếp các chính sách của lãnh đạo chính trị. Phương trình liên minh-đồng 

minh chính là phương pháp luận của “thêm bạn-bớt thù”. 

Đối thoại, chính là thực hành thông minh chính trị, nó tổng kết thông minh của 

đối phương, đối kháng, đối lập để mở cửa cho các phương trình chính trị mới, 

cởi mở hơn vì cao, sâu, xa, rộng hơn ý định-ý muốn-ý đồ ban đầu của lãnh đạo 

chính trị. Đối thoại chấp nhận đối đầu để nhận diện đối trọng, để hiểu thêm về 

đối kháng, để liên kết chặt chẽ hơn với đối tác. Đối thoại để xem lại bản lĩnh, 

tầm vóc chính trị của lãnh đạo có đủ lực hóa giải đối phương, đối kháng, đối lập 

hay không? Đối thoại để xem lại tiềm năng, tiềm lực của lãnh đạo chính trị có 

đủ sức khai thác tối đa đối trọng, đối tác hay không? 
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Phản... (không) động 

Phản động, là loại ngữ vựng độc tài, ngữ văn độc đoán, ngữ pháp độc quyền, 

càng được lãnh đạo chính trị độc đảng lạm dụng như phản xạ để buộc tội cùng 

lúc lách tránh đối thoại để tìm ra đáp số; như phản ứng để thóa mạ cùng lúc 

tránh né đàm phán để tìm ra cách giải quyết, đó là phản ngữ của kẻ lãnh đạo 

đuối lý, cạn luận. Nó là loại phản cảm trong bạo hành chính trị, nó được dùng 

rộng rãi qua tuyên truyền để gieo sợ hãi trong xã hội, cùng lúc để đe dọa quần 

chúng đang trên hai quỹ đạo thông minh: đa luận (lý luận, lập luận, giãi luận, 

diễn luận) và đa nguyên (đa tài, đa năng, đa sắc, đa hiệu, đa trí). Lạm ngữ phản 

động chỉ nói lên chuyện chột, què, ngọng, điếc trong tư duy chính trị, chỉ khơi 

lên chuyện xấu, tồi, tục, dở trong hành động chính trị “cả vú lấp miệng em” của 

các kẻ lãnh đạo bất tài, vô trí. 

Phản kháng là chuyện “thường tình” trong lãnh đạo chính trị, là chuyện 

“thường nhật” trong sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế... 

không hiểu chuyện “thường tình”-“thường nhật” trong lãnh đạo chính trị thì 

đừng lãnh đạo! Một chính sách khi ra đời, nếu nó có lợi cho đa số, thì chắc chắn 

nó có hại cho một thiểu số, và chính sự liêm minh của chính quyền, sự liêm 

chính của lãnh đạo là nguồn gốc làm nên giáo khoa chính trị để giải thích, để 

thuyết phục quần chúng. Bản lĩnh chính trị là phải liêm khiết hóa đối kháng, nội 

công chính khách là phải trong sạch hóa (mà không thanh lọc hóa) các lực lượng 

đối kháng qua 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán). 

Phản bác, có thể là thượng nguồn, có thể là hạ nguồn của phản kháng, xuất hiện 

trước hoặc sau, có khi cùng lúc khi lãnh đạo chính trị ban hành một chính sách. 

Phản bác trong thông minh lãnh đạo chính trị, ngược lại với phỉ báng, trái chiều 

với thóa mạ, lại càng không “cùng mâm, cùng chiếu” với chụp mũ, vu khống, 

nếu phản bác công nhận hai quy trình tích cực của thông minh chính trị: đa luận 

(lý luận, lập luận, giãi luận, diễn luận) và đa nguyên (đa tài, đa năng, đa sắc, đa 

hiệu, đa trí, được thực hiện và kiểm soát bằng 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán). 
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Phản (để)... tỉnh 

Phản hồi, không những là khả năng trực diện với quần chúng đang bức xúc về 

chính sách hoặc đường lối của lãnh đạo chính trị, mà còn là năng lực của lãnh 

đạo chính trị biết phản hồi ngay, như một phản ứng nhanh nhẹn, bén nhạy trên 

chính đường lối lãnh đạo do mình đề ra. Nếu phản hồi tổng kết được tất cả các 

phản kháng, thống hợp được tất cả các phản bác một cách tích cực qua 3Đ (đề 

nghị-đối thoại-đàm phán), sẽ tạo ra bản lĩnh thuyết minh, sẽ nâng lên tầm vóc 

thuyết phục của lãnh đạo chính trị. Muốn lãnh đạo chính trị mà không biết, 

không tạo ra được phản hồi, cứ để mặc các hồ sơ chất đống, cứ bỏ qua các vụ 

oan án, cứ nhắm mắt trước các đề nghị hoàn thiện của các chuyên gia, của quần 

chúng thì đừng lãnh đạo nữa! Vì tránh né phản hồi thì chỉ “hao cơm, tốn của” 

của dân, chóng chầy trở thành “sâu dân, mọt nước”, một loại ký sinh trùng 

chính trị “ăn đậu, ở nhờ” trong sinh hoạt chính trị. Nếu nhận ra mình là như loại 

“ăn trên, ngồi trốc” để “ăn bám, ăn hại” thì nên rút lui càng sớm càng hay, để 

chỗ cho người khác có lý lịch thông minh chính trị: đa luận (lý luận, lập luận, 

giãi luận, diễn luận) và đa nguyên (đa tài, đa năng, đa sắc, đa hiệu, đa trí) thể 

hiện qua 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán) thay thế mình! 

Phản biện, luôn tích cực nếu nó khách quan, khoa học, hợp lý, trọn tình, nó lại 

càng tích cực khi nó nêu được khuyết điểm, nhược điểm, nhất là khuyết tật của 

lãnh đạo chính trị, nó lại càng có ích khi chính kiến của nó thực sự hiệu quả 

chống lại tà kiến, được che phủ bởi tà ngữ của ma đạo lẫn xen vào sinh hoạt 

lãnh đạo để tha hóa, để biến chất, để lũng đoạn chính sách của lãnh đạo. Biết 

nhận, đón, tiếp, nghe tất cả các phản biện luôn là đức của chức, chính là đạo của 

trị, vì biết nghe nên biết trị! 

Phản tỉnh, luôn là nhu cầu tư duy của lãnh đạo chính trị biết sửa sai, biết chỉnh 

cái xấu, tồi, tục, dở, để đưa cái hay, đẹp, tốt, lành vào chính sách (vì dân-vì 

nước), cùng lúc loại, khử, trừ, bỏ mọi cái thâm, độc, ác, hiểm của địch luôn tạo 

chiến trường đôi để làm ta suy kiệt sớm: “thù trong, giặc ngoài”. Không giành 

thời gian đầy đủ cho phản tỉnh để tỉnh thức, lấy thức (kiến thức, tri thức, ý thức, 

nhận thức) để biết thao thức, thì đừng lãnh đạo! Thao thức là đau đáu qua việc 

nước-việc dân. Nếu không biết phản tỉnh-tỉnh thức-thao thức thì nên chọn nghề 

khác mà làm, vì lãnh đạo chính trị vượt lên chuyện nghề, nó là nghề của thương 

dân-yêu nước, nó là nghiệp của vì dân-vì nước! 
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Kết 

Kết quả, bằng hiệu quả, cùng lúc giới hạn tối đa các hậu quả, trong đó hiệu 

năng lảnh đạo chính là khả năng lãnh đạo, đây chính là mục đích của mọi hành 

động chính trị, nơi mà lãnh đạo chính trị phải cân, đo, đong, đếm tận tường khi 

thực hiện các chính sách, tại đây lãnh đạo chính trị luôn đóng vai trò trung tâm 

để đảm nhận các trách nhiệm chính thức. Làm sai thì phải xin lỗi và từ chức, hãy 

bỏ ngay loại văn hóa chính trị độc tài, vô trách nhiệm vì vô minh, vô tri vì 

không biết bổn phận với nước-với dân, chỉ xin lỗi mà không chịu từ chức, xin lỗi 

rồi làm tiếp mà không bị công lý qua công pháp, không bị tra, hỏi, vấn, xét bởi 

luật pháp, bởi tư pháp độc lập với hành pháp.  

Kết nối ngược hẳn với kết nạp để tạo bè, lập đảng; kết nối là khả năng của lãnh 

đạo chính trị biết tập hợp các sức mạnh đã có sẵn từ mọi nơi, biết tập trung các 

tiềm năng đã có rồi từ mọi phía, biết kết hợp để đưa tiềm năng, tiềm lực vào 

thực tế tổ chức và quản lý, để biến nó thành nội công, nội lực để tạo nên sức 

mạnh tổng hợp. Tại đây phải hiểu cho tường tận công lực của đa (đa tài, đa 

năng, đa sắc, đa hiệu, đa trí, đa nguyên). Nếu chưa tìm được đa thì phải tìm cho 

ra minh, với minh vương (Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tôn...), minh 

quân (Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo...), để tạo được một mặt 

trận rộng rãi như Việt tộc đã từng thấy qua Hội nghị Diên Hồng.  

Kết đoàn, biến các sức mạnh rời rạc thành một sức mạnh đại thể, làm nên hiệu 

quả của kết tụ trong đó sức mạnh của một dân tộc là một khối hoàn chỉnh, vững 

chắc với thời gian, chính sức mạnh đoàn kết keo sơn tạo ra: kết chặt nhận thử 

thách để bảo vệ đất nước, nhận bổn phận và trách nhiệm đầy đủ, kể cả hy sinh 

để dân tộc được thăng hoa.  

Kết lủy mang phẩm của chất, lực của lượng để kết tinh ra khối đại đoàn kết, nơi 

mà tất cả tinh hoa của dân tộc, tinh nhuệ của giống nòi làm nên thành quả lớn 

nhất trong lãnh đạo chính trị! Đây là sức mạnh khai thị và khai minh trong lời 

trăn trối của Trần Hưng Đạo đã dặn dò Trần Anh Tông: “không sợ Nguyên 

Mông, vì nhân dân sẽ là “rễ sâu, gốc chắc” cho lãnh đạo!”. 
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Việt 

 

 

 

 
 

 

 

 
«Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, 

Lấy trí nhân thay cường bạo». 

Nguyễn Trãi 
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Việt gốc 

(Ta là ai?) 

Muốn biết mình có phải là lãnh đạo chính trị Việt gốc hay không? (theo nội 

dung yêu nước thương nòi, với ý nghĩa thiêng liêng nhất của định nghĩa «đồng 

bào», chớ không phải chỉ cần có quốc tịch Việt hay tổ tiên Việt là đủ), thì phải 

tự khẳng định rằng ít nhất ba việc mình chính là con dân của một dân tộc: 

 Không bao giờ khuất phục bất cứ ngoại xâm nào, tới từ bất cứ phương trời 

nào, dù chúng có to nhất, có giầu nhất. 

 Không bao giờ chịu phận mất nước, làm thân nô lệ, dù phải trả những giá 

rất đắt để giữ độc lập. 

 Nhận quyết tâm độc lập dân tộc như tiếp cùng lúc hai hệ vấn đề: một là 

bản sắc Việt tính bất di bất dịch, hai là về nhân phẩm Việt lực của mình. 

Ba khẳng định chính kiến chính là ba xác nhận chính trị để kẻ lãnh đạo trước hết 

biết mình là ai? Sau đó để biết mình sẽ lãnh đạo một dân tộc nào? Một dân tộc 

kiên cường, chớ không phải một dân tộc cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối. Như vậy, 

những kẻ không có, hoặc không muốn có ba chính kiến này thì đừng lãnh đạo 

chính trị, vì họ sẽ nhận thất bại và chóng chầy sẽ bị kết án là phản dân, hại nước! 
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Việt chính 
(5C = chính đạo-chính nghĩa-chính lý-chính khí-chính ngôn) 

Việt chính, ngược hẳn với Việt gian, có chính đạo nhờ có chính nghĩa, có chính 

tâm song hành cùng chính lý, có chính khí nên có chính ngôn, trước sau như 

một, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, muốn làm lãnh đạo thì sẵn sàng hy sinh 

vì dân tộc, chết vì nước. Chắc chắn không phải là loại lãnh đạo, vừa vơ vét, vừa 

có thẻ xanh, có quốc tịch ngoại quốc, để khi Tàu tặc tới, vật đổi sao dời trong 

thời cuộc lại bỏ chạy qua phương Tây, rồi lẩn lút như đám ma bùn, ma xó. 

 

Vật đổi sao dời trong đời người là có thật, vật đổi sao dời lại càng đúng trong 

chính giới với «nắng sớm, mưa chiều», «sớm nở, tối tàn»; trong đó nếu có bọn 

xấu thì chuyện «lừa thày, phản bạn» đối với chúng là chuyện «cơm bữa»! 

Chúng đang là đám tham quan hiện nay đang làm giầu nhờ tham nhũng. Chúng 

sẵn sàng lúc chúng mượn giọng lưỡi cách mạng, để mạt sát các người yêu nước, 

các kẻ thương dân, không là bè đảng với chúng, chúng thóa mạ họ là: Việt gian. 

 

Hãy dùng định nghĩa Việt chính để lật trần ngược ngữ Việt gian, cùng lúc lột 

mặt nạ bọn Việt gian hiện đại đang nghênh ngang trong vai trò lãnh đạo chính 

trị, đó là bọn luồn từ phương trình xoay quyền lực qua quyền lợi qua phương 

trình chuyển công lợi qua tư lợi, bằng cách khai thác tận tủy phương trình tham 

quan-tham quyền-tham ô-tham nhũng, biến không ít một bộ phận dân tộc thành 

dân đen, dân oan! 
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Việt rễ 

(“rễ sâu, gốc chắc” của niềm tin) 

Rễ làm cội chắc, gốc vững, khi Trần Hưng Đạo bên giường bịnh vào giờ trăn 

trối mà Trần Anh Tông vẫn luôn lo lắng bọn quân Nguyên dù thua thảm bại ba 

lần trên đất nước Việt dưới triều Trần, nhưng vẫn không bỏ mộng xâm lược của 

chúng; Hưng Đạo vương chỉ khuyên: nếu có dân là có“rễ sâu, gốc chắc” thì 

không có gì phải lo! 

Bài học “rễ sâu, gốc chắc” này, Trần tướng quân dặn dò cho nhiều đời sau phải 

hiểu là dân tộc và lãnh đạo: một lòng trong quyết tâm, quyết chí, để quyết đoán 

và quyết định trước mọi thử thách, mọi thăng trầm đang đe dọa Việt tộc. Dân 

chúng và chính trị một lòng thì làm được chuyện “dời non, lấp bể”, cụ thể là 

“châu chấu đá xe” được lập đi lập lại nhiều lần trong Việt sử: nhỏ nhưng thắng 

được lớn, không sợ cường quốc và không sợ cường bạo, chỉ sợ là không có 

chính nghĩa. Sử liệu giờ đã thành sử luận, không hiểu được sử luận này thì đừng 

lãnh đạo chính trị!  

“Rễ sâu, gốc chắc” từ chuyện cả nước một lòng có thượng nguồn là niềm tin, 

như đất nuôi rễ, như nền giữ gốc, tin vào chính, có chính nghĩa sẽ có chính tâm, 

có chính tâm sẽ có chính lý, có chính lý sẽ có chính ngôn, có chính ngôn sẽ có 

chính khí, tạo nên sung lực để vận động khí thế của dân tộc, trong chiến tranh 

cũng như trong phát triển. 

Niềm tin hiện nay rõ ràng là không có, bề trên lãnh đạo độc quyền nên độc đoán, 

độc đảng nên độc tài, từ lộng quyền tới tham quyền, thì làm gì có chuyện một 

lòng, trong thực cảnh dân chúng một bộ phận lớn đang thành dân đen. Lãnh đạo 

biến quyền lực thành quyền lợi, cướp đất, đoạt nhà, biến một bộ phận không nhỏ 

dân tộc thành dân oan. Chuyện một lòng hiện nay là chuyện hão, chuyện mất 

lòng mới là chuyện thật. Mất lòng tin vì mất niềm tin, và mất luôn cả thông tin 

chân thật bởi một chế độ chỉ biết tuyên truyền một chiều, sợ đa tin như sợ đa 

luận! Sợ chính luận như sợ chính nghĩa! 

Không tạo được “rễ sâu, gốc chắc”, vì không có ý thức chính trị về chuyện một 

lòng, vì không có tri thức lãnh đạo về chuyện niềm tin, thì đừng lãnh đạo chính 

trị, lãnh đạo thì chỉ làm khổ dân, chỉ làm tăng lượng dân đen và dân oan trong 

dân tộc như hiện nay.
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Việt hiền minh 
(3Thực = thực tại-thực cảnh-thực tế + 3Thức = tri thức-ý thức-nhận thức) 

Hiền minh, chọn hiền triết để lãnh đạo, chọn minh triết để quản lý, tạo ra chính 

sách không qua định kiến và chỉ đạo không bằng tà kiến. Có chính kiến (chính 

thống trong liêm chính), nhưng cũng có luôn trung dung để tránh cực đoan, có 

trung đạo để không sa vào quá khích. 

Hiền minh có chính lý trong trung dung, có chính tâm trong trung đạo, loại được 

cực đoan, xóa được quá khích, nên tiếp nhận thực tế trong tỉnh táo, chọn ra 

đường lối đúng trong sáng suốt, luôn linh hoạt trong các biến đổi của tình hình. 

Biết chọn trung dung đa của đa chiều (ngã tư, ngã sáu, ngã bẩy...) chứ không 

ngu dại mà chọn độc của độc đạo, vì quá khích của độc đảng sinh ra cực đoan 

của độc quyền, dẫn tới thui chột của độc tài, và chóng chầy sẽ rơi vào: ngõ cụt! 

Hiền minh, có hiền ngoan nhưng luôn có thông minh, luôn hiểu sự thật qua 

nhiều nguồn, thấu chân lý qua nhiều gốc, nhận lẽ phải qua nhiều rễ, tiếp đón 

cuộc sống qua đa tri của đa trí, nên không tự sát trên độc lộ của độc đảng vì độc 

thân. Hiểu thực tại sâu xa của cuộc đời nhờ nắm được thực cảnh tức khắc bây 

giờ và ở đây, không bị ý thức hệ viển vông làm lầm đường lạc lối, luôn lấy thực 

tại-thực cảnh để hiểu thực tế, không bị ý thức hệ tung hỏa mù, không bị độc thị 

đầu độc độc não. 

Hiền minh trong chính trị không phải là thái độ sinh hoạt hiền lành, phong cách 

làm việc ngoan ngoãn, mà cụ thể là sự tinh khôi trong khi dụng phương trình 3T 

(thực tại-thực cảnh-thực tế) để chống lại vô tri, vô minh, vô tri của 3Đ (độc tài 

vì độc thị đầu độc độc não). Lãnh đạo hiền minh thì nắm chắc 3 thực (thực tại-

thực cảnh-thực tế) nhờ có 3 thức (tri thức-ý thức-nhận thức). 

Hiền minh, không giả vờ thong dong, không đóng kịch ung dung, mà sáng suốt 

trong thư thái, tỉnh táo trong thư thả, nên khoan thai trong lãnh đạo vì nắm mỗi 

tay một phương trình: 3 thực (thực tại-thực cảnh-thực tế) song đôi cùng 3 thức 

(tri thức-ý thức-nhận thức). 
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Việt tri 

(4T = tổng quát-tổng quan-tổng thể-tổng cộng) 

Tri, nơi mà tri thức làm ra chính tri, nơi mà hiểu thấu có được nhờ hiểu đúng dữ 

kiện và hiểu trúng kiến thức, không có thái độ “ba phải”, không có hành vi 

“chung chung”, chắc chắn sẽ không có chuyện hiểu giả-giảng giả-dạy giả trong 

giáo dục chính trị cũng như trong truyền đạt khi lãnh đạo. Cái giả giết cái thực, 

truy diệt cả lẽ phải, thủ tiêu luôn niềm tin; câu chuyện một bộ trưởng Bộ Giáo 

dục Phùng Xuân Nhạ, đạo văn là chuyện giết chết kiến thức, truy diệt cả giáo lý, 

thủ tiêu luôn đạo đức; một chuyện chỉ có thể xẩy ra trong một đất nước bị áp chế 

và bưng bít bởi độc đảng sinh ra quái thai độc quyền-chuyên quyền-tham quyền, 

đẻ ra loại ung thư thâm tối mua quyền bán chức, giữa các lực lượng tham quyền 

để tham nhũng. 

Tri, có vai vóc của phân tích tổng quát, có tầm vóc của giải thích toàn bộ, chống 

cục bộ, nó chống lại chuyện lấy cây che rừng, lấy tay che mặt trời, lấy vải thưa 

che mắt thánh, trong lãnh đạo chính trị phải hiểu thánh đây chính là dân! Phân 

tích tổng quát để có nhận định tổng quan, nơi mà quyết định chính trị để làm ra 

chính sách luôn là một lý luận tổng thể, nơi mà tổng cộng tri thức tới từ tổng 

công (tổng cộng của công mọi vốn liếng, tiềm lực, tài nguyên...) của dân tộc. 

Hiểu và thực phương trình 4T (tổng quát-tổng quan-tổng thể-tổng cộng) chính là 

tài trí của kẻ lãnh đạo. 

Tri, có phân chia để phân tích, có phân tách ra để phân loại, nhưng không rơi 

vào cục bộ để bị rơi vào chia rẽ, chia năm sẻ bẩy sẽ diệt đoàn kết, chia bè sẻ 

phái thì sẽ giết tương trợ. Minh tri để minh trí, lấy cái công để điều chế cái 

riêng, luôn chống lại cái phiến diện, nhất là chống lại chuyện lấy riêng rẻ của tư 

lợi để điều hành cái tổng thể của đất nước, đây chính là lỗi lầm lịch sử của 

ĐCSVN. Khi họ đã chọn tư quyền chỉ cứu đảng mà không cứu nước, họ đã rơi 

vào cái bẫy của Hội nghị Thành Đô, 1991, nơi mà ĐCSTQ-Đảng cộng sản 

Trung Quốc chính là: kẻ cầm cần câu, kẻ móc lưỡi câu, kẻ đưa mồi câu, để 

ĐCSVN là cá đã cắn câu, để rồi một ngày nào đó Việt tộc sẽ như: cá nằm trên 

thớt! 
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Việt đẹp 

(đẹp chống tục, chống ngu, chống nhảm) 

Việt đẹp là một đất nước đẹp từ địa lý tới cảnh quan, là một dân tộc đẹp từ tâm 

hồn đau khổ vì chiến tranh tới đạo lý yêu hòa bình, nhưng không chấp nhận xâm 

lăng, không cúi đầu trước ngoại bang dù là cường quốc. Cái đẹp này người ta 

thấy trong lịch sử rồi nhận ra được trong văn hóa, để nhận rõ hơn văn minh Việt 

chính là nhân phẩm Việt, tạo nên bản sắc Việt: luôn bất khuất để giữ độc lập, 

không khuất phục trước mọi bạo quyền. Đây là chuyện phải rõ trong mọi tư duy 

bình thường cho mọi lãnh đạo chính trị. 

Vậy mà, đầu năm nay 2018, nhân dân Việt “rùng mình” khi nghe thủ tướng 

chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ví đất nước Việt như một cô gái đẹp, với các từ 

ngữ của hình thể, không có lý luận nên chẳng có lập luận, tới từ một thủ tướng 

vô tri trong lập ngữ và vô minh lập ngôn. Chưa xong, dân Việt lại “rởn óc” khi 

nghe có một phó chủ tịch quốc hội, tiếp tục ví đất nước Việt như một cô gái đẹp, 

với các động từ (rờ, sờ, mó...) loại thô ngữ tục ngôn, tà lý với lời tồi, vô giác với 

hồn thiêng sông núi vì vô tri với tiền đồ tổ tiên của Việt tộc: thật là từ sỉ nhục 

qua điếm nhục! Những kẻ lãnh đạo này, vô luận nên vô tri đã lăng nhục đất 

nước Việt! 

Những loại lãnh đạo này vô minh, vô tri, vô giác, họ đã quên là tổ tiên dạy con 

cháu mỗi lần miệng ra lời, trước đó phải uốn lưỡi nhiều lần; chúng không hề biết 

uốn lưỡi với mỹ ngữ, mà chỉ biết cong lưỡi để thô ngữ, tục ngôn. Nếu không 

được giáo dục về đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, vì không được giáo dưỡng đàng 

hoàng từ gia đình tới học đường, vì không được giáo huấn tử tế từ học đường tới 

xã hội; thì phải biết tự giáo dục, không khó, rất dễ, họ chỉ cần nghe thật kỹ ca từ 

các ca khúc tự tình dân tộc của Phạm Duy (tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra 

đời). Nghe thật rõ các ca từ về của đất nước Việt của Trịnh Công Sơn: 

Rừng núi dang tay nối lại biển xa 

Tay đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà... 

Bàn tay ta nắm nối trọn một vòng Việt Nam... 

Biển xanh sống gấm nối liền một vòng tử sinh... 

(Nối vòng tay lớn). 

 Nếu không hiểu hồn thiêng sông núi do tổ tiên để lại thì đừng lãnh đạo! 
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Việt hóa 

(3H=hóa-hòa-hợp) 
 

Hóa giải để hòa giải đã có nhiều lần trong Việt sử, từ minh quân tới minh chúa, 

từ Trần Nhân Tông qua nhiều nguồn xung đột nội chính, trước đại họa xâm lăng 

của Nguyên Mông, cho tới Quang Trung khi đã tống quân Thanh ra khỏi bờ cõi, 

lấy lại Thăng Long với những năm tháng dài chia rẽ thâm sâu của nội chiến 

Trịnh-Nguyễn. Đây là sự thông minh của kẻ lãnh đạo luôn lấy khối đại đoàn kết 

dân tộc làm nên sức mạnh cho chính lãnh đạo.  

Hóa giải để hòa giải có bài học đầu tiên trong lãnh đạo qua đúc kết của thi hào 

Nguyễn Du: “phải dung kẻ dưới mới là lượng trên”, mà trong tình hình của hơn 

40 năm qua, từ khi hòa bình được lập lại, có thống nhất đất nước, 1975, vậy mà 

các lãnh đạo của ĐCSVN không biết chuyển câu trên thành phương châm mới: 

phải hòa giải với kẻ bại để hóa giải mọi hậu quả của chiến tranh, để tạo được 

hòa hợp dân tộc. 

Hóa giải để hòa giải luôn là cử chỉ đầu tiên đưa tay-dang tay-nối tay của kẻ 

thắng trước kẻ bại, không cần bắt đầu bằng xin lỗi, tha tội, mà qua thực tế của 

đất nước, bằng những hành động cụ thể của mọi người, mọi phía, cùng nhau xây 

dựng lại quê hương, cùng nhau đưa dân tộc đi lên, đẩy giống nòi thăng hoa với 

thế giới văn minh. 

Hóa giải để hòa giải trong phương châm đa chiều để có đa trí, cùng lúc đa tri 

để tạo ra đa hiệu, dựa trên đa tài để có đa năng, lấy cái đa để xa cái độc hại của 

độc quyền qua độc đảng, đây chính là hành động thông minh của lãnh đạo chính 

trị, biết biến tiềm lực của mọi nơi thành hiệu lực tổng hợp từ mọi phía, tạo ra 

hiệu quả thống hợp từ mọi tiềm năng của mọi người, mọi tập thể, mọi cộng 

đồng. 

Hóa giải để hòa giải có rễ trong hóa, trong hòa, trong hợp, trong đó hóa giải 

không những mọi hiềm khích mà luôn cả mọi oan khiên, hòa lấy hòa bình trước 

mắt chế tác ra thái bình bền vững; hợp biến tổng hợp mọi tiềm năng để tạo ra 

thống hợp mọi hiệu năng, làm nên thành công của phương trình mà tất cả lãnh 

đạo đều phải biết: phương trình 3H (hóa-hòa-hợp). 
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Việt chung 

(chung chống riêng, chống độc, chống đặc)  

Ngày ngày sống cạnh nhau thì chưa chắc là sống chung, vì đã chung thì không 

có riêng, vì chung là chia sẻ, chính ngữ pháp cộng sản, cũng từ đó mà ra, nhưng 

trong thực tế nó chỉ là một khẩu lịnh để tuyên truyền, để đưa đẩy quần chúng, 

dùng loại ý thức hệ để vận động cộng đồng, rồi dìu dắt quần chúng vào độc đạo 

của độc đảng, trong đó chuyện lãnh đạo “đánh lận con đen” sẽ bộc lộ rất rõ 

dưới ánh sáng của sự thật-chân lý-lẽ phải. 

Thất bại luân lý, thảm bại đạo lý của người cộng sản là trong thực chất, khi cướp 

được chính quyền thì chính các đảng cộng sản luôn tạo ra sinh hoạt riêng, đời 

sống riêng, tổ chức riêng, cơ cấu riêng... chính những cái riêng này mới là thực 

chất để hiểu rõ bản chất: đứng riêng để đứng trên cái chung của dân tộc, đây là 

chuyện lừa đảo, dùng chuyên quyền để tham quyền, dụng tham quyền để tham 

nhũng. Vì cái riêng của họ, dẫn họ vào cái độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, 

độc tôn, độc trị) tạo ra cái đặc (đặc quyền, đặc lợi), dành chỗ đặc biệt để “ăn 

trên ngồi trốc”, để ăn riêng (ngon), ở riêng (rộng), đây là khởi điểm báo hiệu 

ngày tàn của một tập đoàn lãnh đạo (nếu không biết tự thay đổi).  

Thất bại luân lý vì rổng luân lý, là thảm bại đạo lý vì trống đạo lý, vì giọng lưỡi 

“là đày tớ cho nhân dân” chỉ là xảo ngữ, đã làm họ phải “tự lột mặt nạ” họ, khi 

họ tạo ra cái riêng thật ưu đãi cho chính họ. Khi họ lấy hằng trăm mẫu đất cạnh 

thủ đô Hà Nội, với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng để xây nghĩa trang cho cán bộ 

cao cấp! Một hành động bất chính trắng trợn: lấy tiền người sống để phục vụ 

cho họ, kể cả khi họ đã rời cõi đời này! Nếu đúng “là đày tớ cho nhân dân” thì 

tại sao không lấy tiền này để lo cho dân đen, dân oan?  

Từ thất bại luân lý này qua thảm bại đạo lý kia, họ còn tự tạo ra đặc lợi riêng là 

buôn bán cả trên danh nghĩa của các liệt sĩ, bằng cách xây các tượng đài liệt sĩ, 

cũng hàng ngàn tỷ. Họ có thấy là người sống không có nhà phải vào ở trong 

nghĩa trang để sống, họ có thấy là các người dân nghèo đang ăn xin chung quanh 

các tượng đài liệt sĩ. 

Thất bại luân lý trước mắt dẫn tới thảm bại đạo lý mai sau, chính cái riêng, cái 

độc, cái đặc đang nạo diệt cái chung ngay trong tư duy của lãnh đạo ĐCSVN, 

ngày ngày đưa họ xa cái đồng cam-cộng khổ, cái thương nước-trọng dân, cái vì 

dân-vì nước, họ làm lãnh đạo mà quên các phương châm này thì khoa học lãnh 

đạo có thể nhắc họ là: họ đang tự đào mồ mà chôn chính họ! 
 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   199 

 

Việt tri 

(Cộng đồng tương trợ hữu cơ) 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ, nơi mà dân tộc là một cộng đồng khắng khít qua 

đoàn kết chặt chẽ để chế tác ra tương trợ sống trong một xã hội hữu cơ, không 

máy móc một cách thẳng thừng, trắng trợn kiểu “tiền trao cháo múc”, lại còn 

được thô lỗ hóa qua đám từ của một xã hội loạn lạc luân lý như hiện nay: “ăn 

bánh trả tiền”. Ngược lại hoàn toàn, cộng đồng tương trợ hữu cơ mang nội lực 

“một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”, có nội công “máu chảy, ruột mềm”, 

có nội hành liên đới “bầu ơi thương lấy bí cùng”. Đây là một đạo lý hữu cơ, 

không coi nhân dân là công cụ, không xem quần chúng là dụng cụ, mà là các 

chủ thể sống vì nhau, vì biết liên đới nhau, biết bảo vệ nhau, nơi mà trái tim đau, 

thì não cũng đau theo, nơi mà phổi khó thở thì tim cũng không dễ sống. 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ luôn là bài học đôi cho tất cả các lãnh đạo của các 

nước văn minh, tiên tiến, nơi mà luân lý cộng đồng, đạo lý tương trợ, đạo đức 

hữu cơ luôn mang theo hiệu quả sản xuất, hiệu năng quản lý, hiệu suất cho chính 

sách. Tương trợ để tăng hiệu quả chính là thông minh của chính giới. 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ đưa nhân thế vào nhân tính, đưa nhân tình vào 

nhân tính, nơi đây các phản xạ ích kỷ, tư lợi, cá nhân chủ nghĩa không bao giờ 

có được tầm vóc quốc gia, có vai vóc cộng đồng, có gân cốt của lãnh đạo cao 

minh vì biết lấy nhân nghĩa làm nhân tri. 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ đang “dở sống, dở chết” trong xã hội Việt tộc do 

ĐCSVN lãnh đạo đang bị trật hướng, ngược chiều, với các nội tạng không có 

thực chất tương trợ hữu cơ, nơi đây mà não bộ lãnh đạo đang bị ung thư óc vì 

chuyên quyền-bạo quyền-tham quyền, sinh ra cùng với ung thư máu lây lan toàn 

cơ thể tham quyền-tham ô-tham nhũng, ngày ngày hủy diệt các kháng tố 

“thương người như thể thương thân” đưa tính mạng của Việt tộc tới nan bịnh, 

trọng bịnh, bạo bịnh... 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ sẽ có, nếu các lãnh đạo của ĐCSVN biết chế tác, 

biết gầy dựng (như mọi lãnh đạo chính trị thông minh của các quốc gia văn 

minh đã thực hiện được) được ba định đề biến nó thành một chính sách hoàn 

chỉnh với ý chí chính trị kiên cường: dụng tự do để chế tác công bằng, dùng 

công bằng để gầy dựng bác ái. Nếu bác ái là tình thương đồng loại, nhất là tình 

thương dành cho đồng bào, thì chắc chắc bác ái là tiềm năng, động cơ, sung lực 

cho tương trợ.
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Việt tâm 

(Hiện hữu tâm linh-tri thức) 

Hiện hữu tâm linh-tri thức, là sự có mặt qua các giá trị tâm linh dựa trên một hệ 

thống tri thức vừa hợp lý vừa trọn vẹn, nơi mà nhân đạo và nhân tri là một tổng 

thể để đưa nhân tình vào quỹ đạo nhân nghĩa, đây là thử thách tinh thần lớn nhất 

của sinh hoạt chính trị, và nếu làm được thì sẽ là thành công đạo lý lớn nhất của 

kẻ lãnh đạo. 

Hiện nay, các diễn biến trong quyền lực chính trị thì ai cũng thấy là đang diễn 

biến hoàn toàn ngược lại, với các lãnh đạo đang thanh toán nhau qua ân oán 

giang hồ, đang thanh trừng nhau bằng luật rừng, theo phản xạ vô tri thắng làm 

vua, thua làm giặc, không có đạo đức sẽ không có hậu đây là chân lý khách 

quan và lịch sử của đạo đức học làm nền cho mọi hành động chính trị. 

Chính cái bề trên không những bất tín-bội thề với dân tộc trong phương trình tự 

do-ấm no-hạnh phúc, mà lại lấy bạo quyền để chuyên quyền đã làm cho các giá 

trị tinh thần của dân tộc đã bị sa vào bùn bẩn, từ đó các thước đo luân lý cộng 

đồng, các khuôn mẫu đạo lý tập thể bị suy kiệt tới cùng tận, để trong xã hội hiện 

nay cái bạo động của cường quyền công an đánh giết quần chúng, làm chất xúc 

tác xấu cho chuyện phát triển bạo hành trong học đường, trong gia đình, bạo 

giới của nam đối với nữ. 

Cái độc (độc đảng, độc quyền, đôc tài, độc tôn, độc trị) luôn là ổ rắn cho chuyện 

phát triển cho cái bạo (bạo quyền, bạo động, bạo hành, bạo giới), liên minh giữa 

độc và bạo sinh ra lầm than trong nhân dân, làm đảo lộn mọi bậc thang tâm linh 

và tri thức có thể truy diệt được nếu lãnh đạo có bản lĩnh của minh quân, có tầm 

vóc của minh chúa, có nội công của minh chủ (trong lúc chờ đợi dân chủ rồi 

nhân quyền thực sự tới với Việt tộc). Chuyện này đã có trong Việt sử qua Đinh 

Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tôn... biết lấy tâm linh để 

chỉ đạo, biết dụng tri thức để lãnh đạo. 

Các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN đừng ngụy biện là không có gương sáng, 

không có mô hình hay, không có khuôn mẫu đẹp để lãnh đạo, hãy học kỹ ba 

điều có thực trước mắt: học tổ tiên, học láng giềng đã thành công, học thế giới 

văn minh đang đặt tiền đề cho hiện hữu tâm linh-tri thức cho một nhân loại tốt 

lành giữa toàn cầu hóa hiện nay. 
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à  

Frédéric MANTIENNE, 
à une longue amitié du Master Asie de l’Université de Lille aux 

Editions Les Indes Savantes, en passant par Anthropol-Asie. 
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Kính, trọng, quý, thương, nhớ  

chủ thể THANH TÂM TUYỀN 

 
Tôi chờ đợi lớn lên cùng giông bão 

Hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai 

Hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai 

Tìm cánh tay nước biển 

Con ngựa buồn lửa trốn con ngươi  

Đất nước có một lần tôi ghì đau thương trong thân thể 

Những giòng sông, những đường cày, núi nhọn 

Những biệt ly, những biệt ly rạn nứt lòng đường 

Hút chặt mười ngón tay, ngón chân da thịt 

Như người yêu, như người yêu từ chối vùng vằng 

Những giòng sông, những đường cày, núi nhọn 

Những biệt ly, những biệt ly rạn nứt lòng đường 

Tôi chờ đợi cười lên sặc sỡ…mái ngói thành phố ruộng đồng 

Bấu lấy tim tôi thành nhịp thở 

Ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh 

Cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng chảy máu tiếng kêu. 
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Chủ giác ?  

 

Có khi phải khoanh tay tủi hờn trước sự thật 

Vì bao lần nhân tâm để xẩy thai chân lý! 

 

Có khi phải cuối đầu nhìn lại nhân dạng 

Vì bao lần nhân tri để đánh mất tự do! 

 

Có khi phải quỳ gối thấp hơn nhân dạng 

Vì bao lần nhân tai đã giam cầm chủ thể!
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Mục 
Chủ thể Việt 
(từ lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận 

tới nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã) 

Sự thật: chân lý của chủ thể 
(Định nghĩa, định đề, định luận) 

Tự do: chủ lực của chủ thể 
(Định nghĩa, định đề, định luận) 

Chủ thể & chủ trị  

Chủ thể & chủ quyết   

Chủ thể & chủ kiến 

Chủ thể & chủ luận  

Chủ thể & chủ lý 

Kết 
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Chủ thể Việt 
(từ lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận 

tới nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã) 
 

 

 

Triết học 
Trong truyền thống triết học, từ cổ triết Hy Lạp Socrate, Platon, Aristote tới triết 

cận đại với Hursselle, Heidelgeur, Sartres cho tới tận triết hiện đại Deleuze, 

Derrida, Badiou... các tác giả lẳng lặng tôn trọng một quá trình lý luận có mặt 

vừa trong sáng tác, tác phẩm, công trình, sự nghiệp của mình ba hàm số, có lúc 

là hằng số, có lúc là ẩn số, đó là quy trình học thuật: sự thật, tự do, chủ thể. Tiểu 

luận này, cũng xin tuân thủ theo truyền thống tốt đẹp này và đưa hiện cảnh Việt 

trong thảm trạng Việt trước họa thù trong giặc ngoài, có nội xâm tham nhũng 

đang bòn rút tận xương tủy Việt tộc, từ tài nguyên tới tiền của, có ngoại xâm 

cướp biển, cướp đảo trước sự ươn hèn phản chủ thể của tập đoàn độc đảng-toàn 

trị. Chủ thể Việt tộc có chân dung của nhân quyền trước bạo quyền, nhân phẩm 

trước tà quyền, nhân bản trước ma quyền, nhân lý và nhân tính để đi tìm nhân tri 

và nhân trí, có nhân vị và nhân văn để tiếp nhân tâm, nhân đạo, để hiểu nhân từ, 

thấu nhân nghĩa… 
 

Sử học 
Tiểu luận này đi từ cổ sử tới hiện sử, các chủ thể Việt tộc xem như các vị khai 

quốc công thần, anh hùng dân tộc, vì dân vì nước, vì quốc vong thân… có nhiều 

trong sử Việt. Sử liệu cùng sử học làm rõ sử tính, nơi mà Việt tộc đã là một 

minh tộc, sáng suốt trong công cuộc chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước, đã là 

một dũng tộc, anh dũng trong kiên cường, dũng mãnh trong chiến đấu. Chính 

Việt sử sẽ tổng hợp lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận để tạo sức 

phản chiếu, mà thuật ngữ của thuật học phương Tây đặt tên là jeu de miroir, 

thuật chơi trước gương, thấy người để soi mình. Để hiểu và thấu tại sao tiền 

nhân Việt lại có nhiều những chủ thể lấy minh tính, dũng tính của họ để sẵn sàng 

hy sinh cứu quốc, rồi soi và xét tại sao lực lượng lãnh đạo độc đảng toàn trị hiện 

nay lại hèn với giặc, ác với dân, đặt vận mệnh dân tộc trước vực thẳm của Tàu 

tặc, Tàu tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn… 
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Chính trị học 
Chính trị học chủ thể hoàn toàn trái ngược với chính trị học xảo thuật, vì chủ thể 

được định nghĩa như cá thể nhận vai trò công dân như cá nhân có cá tính, có 

trách nhiệm với đất nước, có nghĩa vụ với đồng bào, có bổn phận với đồng loại. 

Chủ thể hoàn toàn ngược lại với các loại mua chức bán quyền. Chủ thể tuyệt đối 

trái chiều với các loài sâu dân mọt nước, chủ thể trực tiếp đối kháng để đối đầu 

với phường buôn dân bán nước. Chủ thể trong tiểu luận này có nền của hệ chủ:  
 Chủ động từ đề nghị tới thảo luận, từ quyết định tới hành động. 

 Chủ đích từ mục đích tới mục tiêu, từ ý định tới ý lực. 

 Chủ quản từ quản lý tới quản trị, từ sáng kiến tới sáng tạo. 

 Chủ trị từ chính kiến tới chính trị, từ chính ngôn tới chính luận. 

 Chủ phận từ số phận hiện tại tới số kiếp trong tương lai. 

Xã hội học 
Xã hội học chủ thể là xã hội học hành động với sáng kiến của chủ thể trong 

quyết tâm thay đời đổi kiếp trước họa cảnh địa ngục của một quê hương, nơi mà 

cá nhân, tập thể, cộng động, dân tộc đang là nạn nhân của bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham tiền, nhưng chúng lại nhắm mắt-cúi đầu-

khoanh tay-quỳ gối trước Tàu tặc, Tàu tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn… Xã hội 

học chủ thể của hành động dụng sáng kiến và luôn đi thêm một bước tiên quyết 

nữa là: sáng tạo các phương án, các đề nghị, các áp dụng… có gốc, rễ, cội, 

nguồn của tự do để lập lại công bằng, để tổ chức lại bác ái trong quy luật của 

cộng hòa. Chính quy định của Cộng hòa đưa sáng tạo của chủ thể tới sáng lập 

các định hướng vì nhân quyền qua dân chủ luôn biết dựa vào đa nguyên để có 

đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu. Sung lực của chủ thể là sự thật, tự do vì 

công bằng và bác ái, hùng lực của chủ thể là nhân quyền trong dân chủ luôn có 

đa nguyên. 
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Chủ luận & chủ thể 
Tiểu luận này mở ra không gian triết học, sử học, chính trị học, xã hội học để tới  

các ngành khoa học xã hội và nhân văn đã có những đóng góp cụ thể về nghiên 

cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về ba hàm số học thuật này: sự thật, tự do, chủ 

thể. Các ngành khoa học nhân văn: ngôn ngữ học, văn học… có nền tảng là văn 

bản, cũng như các ngành khoa học xã hội: nhân học, dân tộc học có cội rễ trong 

điều tra thực địa, cả hai đã cống hiến những công trình chủ đạo về ba hằng số, 

có lúc cũng là ba ẩn số trong sự khai phá học thuật về: sự thật, tự do, chủ thể. 

Như vậy, chủ thể trong tiểu luận này dựa vào lý thuyết luận, phương pháp luận, 

khoa học luận không riêng của các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Tại đây, 

lý thuyết luận, mang nội hàm lấy lý thuyết để hỗ trợ cho lý thuyết; nhận phương 

pháp luận, mang nội hàm nhận phương pháp để trợ lực cho phương pháp; tiếp 

khoa học luận, mang nội hàm tiếp khoa học để trợ luận cho khoa học. Tiểu luận 

này vừa giới thiệu hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận), vừa giới thiệu 

hệ cảnh (bối cảnh, hiện cảnh, thực cảnh, hoàn cảnh) mang thảm cảnh của xã hội 

Việt, dân tộc Việt, đất nước Việt hiện nay.  
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Sự thật là chân trời của chân lý, từ nghiên cứu qua điều tra, từ điền dã qua 

kiểm tra, từ so sánh qua tổng kết, nơi mà mỗi khám phá, mỗi phát minh, mỗi kết 

quả đều có giá của nó, và sự thật chỉnh chu trong chân lý: “có thực mới vực 

được đạo”, là sự thực (sự thật) của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, 

nhận thức). Chính sự thực là gốc, rễ, cội, nguồn của khoa học, luôn chứng thực 

để chứng minh, và sự thực là nền, cột, trụ, móng cho chân lý được ra đời và 

được công nhận. 

Sự thật vô điều kiện trước ánh sáng của chân lý, sự thật học để hiểu, khi ta có 

thiện chí để học, có công cụ của tri thức đúng để tìm ra kiến thức mới và đúng 

về sự thật, thì sẽ hiểu mọi điều kiện cần thiết để nhìn, để thấy, để nhận và để 

hiểu ra sự thật. Cụ thể là ta phải biết tách chủ thể đi tìm sự thật và đối tượng 

đang ẩn chứa sự thật, từ đó chủ thể có thể tái tạo từ đầu tới cuối sự hình thành 

của đối tượng để thấy được sự thật. Nơi sự thật của con người chỉ biết vụ lợi để 

bảo vệ tư lợi của mình trong xung đột về quyền lợi, nơi mà mỗi tư lợi bám vào 

chỗ đứng cùng lúc muốn lớn lên và đe dọa các tư lợi khác thì chính tại đây xuất 

hiện sự thật để chỉ rõ sự xung đột đã có và thúc đẩy các lực lượng tốt trong xã 

hội liên kết chống lại các lực lượng xấu chỉ biết bám vào tư lợi của mình mà “thí 

mạng” các lực lượng khác. 

Sự thật có hành trình ngay trên lộ trình chân lý, chúng ta phải biết là lẽ phải 

không nằm trong ý thức hệ luôn lấy ý đồ để vo tròn bóp méo sự thật. Con người  

phải có đầy đủ ý thức để biết là lẽ phải tới cùng với chân lý qua sự thật của sự 

kiện, khi sự kiện đã trở thành sự cố với tất cả tin tức, dữ kiện, chứng từ để từ đó 

dựng lên chân lý. Chính sự cố làm lộ ra sự thật và không hề tùy thuộc vào nhận 

xét chủ quan là chuyện này không thể có, chuyện kia không khả thi, chuyện nọ 

mang tính không thực tế, để làm thay đổi tình hình: tất cả đều là một loại ngụy 

biện trá hình trước sự bất lực. Tính ngụy biện tạo ra tính bao biện để kẻ có ý đồ 

tồi muốn chặn phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải, thì luôn luôn sử dụng gian 

lý để ngoa luận: không thể có vì không khả thi và không thực tế. Lịch sử con 

người thì dạy cho chúng ta rất rõ là: sự cố xuất hiện để nói rõ là sự thật là sự có;  

biến cố hiện lên để nói lớn là chân lý rất khả thi, và biến động sẽ tới để nói mạnh 

lên lẽ phải rất thực tế! 

Sự thật mở cửa mời lẽ phải, từ đạo lý qua đạo đức, từ luân lý qua giáo dục, từ 

kinh nghiệm qua trải nghiệm, nhưng kẻ đòi tự do cho lẽ phải phải trả giá cho sự 

liêm chính của mình. Mỗi hành vi liêm sỉ, mỗi hành động liêm minh, mỗi hành 

tác đều có cái giá của nó, và tự do chân chính luôn chu đáo trong chuyện: được 

mắt ta ra mắt người, trong đó tư lợi cá nhân không được thủ tiêu công lợi của 

tập thể. Chính lẽ phải đưa công bằng vào công lý, giao pháp lý cho pháp luật. 

Chính phương trình công bằng-công lý-pháp lý-pháp luật là phương pháp luận 

hỗ trợ cho định nghĩa về tự do, để tự do này không được đập, phá, thiêu, hủy các 

tự do khác! 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   212 

 

Sự thật biết đứng về phía nước mắt! Sự thật trong mạng xã hội qua internet, 

trong đó các tin tức truyền thông, các sự cố ngoài vòng kiểm soát của chế độ độc 

đảng, của thể chế độc quyền, trước bị xem là ngoài lề, nhưng giờ đã trở thành 

chính thống, vì sự thật này ngược lại với bưng bít, với tuyên truyền, với tráo 

luận, với giả dối. Mạng xã hội qua internet lại còn đi xa hơn tin tức và truyền 

thông về sự thật của sự cố, nó còn là nơi hội tụ các đòi hỏi, các phong trào, các 

đấu tranh vì tự do, muốn tự do. Chính quyền độc đảng ngăn chặn internet, cấm 

đoán nó, truy hãm vì nó đứng chung không những phía sự thật, mà còn biết 

đứng về phía lẽ phải để bảo vệ các nạn nhân của bạo quyền: sự thật biết đứng về 

phía nước mắt! 

Sự thật xuất hiện ngay trong hiện tượng, nơi mà cái thật được nhận ra qua trực 

quan, chính trực quan khi tổ chức lại lý trí, trao truyền cho ta một trí tuệ mới để 

ta tiếp cận ngày càng sát với sự thật. Sự thật là sự liên đới của các chủ quan để 

cùng công nhận là cái biết đã mở cửa cho cái thật xuất hiện, để sự thật tới như 

một chân lý có rễ sâu, gốc chắc mà không ai bứng được. Sự thật đã có từ lâu, đã 

có sẵn, đã có trước câu hỏi sự thật là gì? Chính cái biết là chìa khóa để mở ra 

không gian của sự thật để cái thật được nhập nội vào cái biết. Khi chủ thể muốn 

tìm ra sự thật, thì chủ thể phải là chủ thể mở: mở để sống, mở để nhận, mở để 

biết, mở để đón sự thật, để được sống thật, sống đúng. Sự thật mang bản thể 

không ở trong cái giới thiệu, cái tuyên truyền, sự thật của bản thể chính là sự vận 

hành mà ta thấy-nhận-hiểu qua hiện tượng.  

Sự thật có trong lý luận khách quan qua tổng hợp các chứng từ để xây dựng 

lên tri thức khách quan, đặt sự thật vào kiến thức khách quan để chân lý được 

khai sáng. Trong sinh hoạt xã hội, văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế… kiến 

thức khách quan không như trong khoa học chính xác (toán), không như trong 

khoa học thực nghiệm (lý, hóa, sinh). Kiến thức khách quan trong sinh hoạt xã 

hội, văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế… được giải thích qua ngôn ngữ bình 

thường hàng ngày, mà không qua công thức toán, không qua thí nghiệm làm nên 

kinh nghiệm cho kiến thức; mà sự thật trong đời sống con người chỉ được giải 

thích bằng ngôn ngữ chính xác nhất: nói thật để nói đúng. Khi ta đi tìm sự thật 

thì đừng quên tính hỗ tương, như là lực bổ sung của hai loại rất khác nhau, đối 

diện nhau để bổ túc cho nhau trên lộ trình nhận ra sự thật.  

Sự thật xuất hiện trong sự ngẫu nhiên, nhưng khi sự thật ra đời thì chính sự 

thật sẽ loại đi sự ngẫu nhiên, để trở thành sự thật của phổ quát, của vĩnh hằng, 

được chấp nhận mọi nơi, mọi hướng. Sự thật thường tới sau một sự cố, chính sự 

cố tạo cho sự thật xuất hiện. Sự thật cần kiến thức khách quan để xây dựng lại 

quá trình làm nó xuất hiện. Sự thật hiện hình như sự tái tạo lại cái thật để chúng 

ta kiểm chứng được tính trung thực của nó. Sự thật khi thì cần các kiến thức qua 

thực nghiệm của khoa học, có khi thì nó cần đạo diễn, cần kịch bản để tổ chức 

lớp lang thứ tự các dữ kiện, các chứng từ làm nên nó, để xã hội và truyền thông, 

để tòa án và pháp luận kiểm tra mọi phần tử, mọi chi tiết đã làm nên sự thật. Sự 
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thật thường xuất hiện như là một sự cố ngoại lệ, phổ quát ngay trong tư duy của 

con người. Sự thật tới từ sự ngẫu nhiên nhưng là sự có thể, nó tới để xóa đi sự 

chủ quan tạm thời của con người, nó xuất hiện dẹp hẳn sự chủ quan để dựng lên 

sự khách quan. Sự thật mang thực chất đặc thù, ngược với thói quen, trái với 

phản xạ. Sự thật khi được công nhận sẽ trở thành phổ biến với kết quả tất nhiên 

của nó. 

Sự thật của sự vận hành vừa ngầm vừa nhanh, nửa hữu hình nửa vô dạng của 

thân phận Việt hiện nay. Với Tàu tặc đã chiếm đất, đảo, biển của ta; với Tàu họa 

đang ô nhiễm môi trường, đang hủy diệt môi sinh của ta; với Tàu hoạn đang 

ngày ngày đầu độc dân tộc ta qua thực phẩm bẩn, hóa chất độc, đang tổ chức  

trên quê hương ta một mạng lưới buôn ma túy dầy đặc để truy diệt các thế hệ trẻ 

của Việt tộc; với Tàu nạn đang giật dây chính trị qua lãnh đạo của ĐCSVN, thao 

túng qua kinh tế, biển lận qua thương mại, tha hóa qua giáo dục… Tất cả song 

hành cùng với các làn sóng di dân Tàu ào ạt vào đất Việt để định cư lâu dài, 

trong quỷ thuật trai Tàu lấy vợ Việt, sinh con lai Tàu theo cha, tạo ra một lực 

lượng lai đang lan tỏa sâu rộng ngay trong giống nòi Việt. Sự thật này đã cho ta 

nhìn thấy là số phận Việt đã là đang lâm vào tử lộ của diệt vong! 

Sự thật khi nhận diện được thủ phạm trong bạo quyền qua độc tài, tham nhũng 

qua tham quan, nhận diện chân lý để chứng minh các phong trào dân oan là hậu 

quả của chuyện trộm, cắp, cướp, giật của bọn bạo quyền thông đồng với bọn 

thầu đất. Chính nạn nhân giờ đã trở thành chủ thể tự do dầy cá tính bảo vệ sự 

thật để bảo toàn chân lý, bảo hành lẽ phải. Phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải 

là rễ của đạo lý, gốc của luân lý, cội của đạo đức, giờ đã đứng về phía nạn nhân, 

đã đứng về phía nước mắt, đã đứng về phía nhân quyền! 

Sự thật lột mặt nạ sự xảo trá, chẳng hạn như chuyện chống tham nhũng, được 

mệnh danh là chiến dịch đốt lò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của ĐCSVN, 

nhưng thực chất chỉ là chuyện tranh giành quyền lực để thu tóm quyền lợi giữa 

các nhóm lợi ích, mà thực chất chỉ là những mafia, sống theo phản xạ đám, đàn, 

bầy như âm binh, chọn lãnh địa đảng để thao túng toàn xã hội, bòn rút tới cạn 

kiệt tài lực của quốc gia, nguyên khí của Việt tộc. Chúng cướp quyền lực trước 

để cướp của dân sau, thanh trừng nhau trước trong nội bộ để dễ dàng thanh toán 

chuyện trộm, cắp, cướp, giật tài nguyên đất nước, tiền tài dân tộc, vốn liếng xã 

hội sau đó. Sự thật có mặt trong phân tích, trong giải thích, trong chứng minh là 

độc tài dựa độc đảng để có độc quyền, để tiếp tục được lạm quyền, tức là còn 

độc trị thì không sao diệt được tham nhũng. 

Sự thật vạch mặt nạ các thỏa thuận ngầm, các thỏa hiệp lén, các thông đồng đi 

đêm bất-chính-vì-bất-lương của các mafia đang chia chác quyền lực để chia 

phần quyền lợi, để trục lợi, để nạo ruột các công trình của chính phủ. Với chính 

sách cướp đất giữa ban ngày qua đạo luật quái thai: «đất là sở hữu của toàn 

dân», «do chính phủ quản lý» và tất nhiên là «do đảng lãnh đạo», trong đó 
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người dân chỉ có quyền «sử dụng đất», «theo thời hạn», và đất giờ thành các 

miếng mồi để các dã thú với thú tính của mafia cấu kết với nhau để cướp của 

dân. Sự thật vạch mặt bọn dã thú thứ nhất là các lãnh đạo dùng chiêu đểu «đổi 

đất lấy hạ tầng», sau đó trao các miếng mồi đất qua tham nhũng cho loại dã thú 

thứ hai là các chủ thầu làm hạ tầng trong dối trá, xây dựng cao ốc trong man trá 

với giá gấp hàng trăm lần so với giá đền bù cho dân. Sự thật vạch mặt chỉ tên 

các lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính 

là các dã thú chúa: có quyền lực trong chính sách lẫn trong quy hoạch, có quyền 

lợi trong xóa nhà dân đen lẫn trong xóa sổ dân oan, để được giành phần rồi chia 

lời. Sự thật biết lột trần sự man trá. 

Sự thật là nền của tri thức, chế tác ý thức trong nhân tính vì nhân phẩm, đó là 

tự do của kiến thức liêm chính đi tìm nhận thức đúng về cuộc sống có chọn lựa 

trong sạch. Nhưng quá trình minh bạch này đang bị tha hóa nặng nề về các lãnh 

đạo giáo dục bất tài nhưng có quyền lực qua độc tài dựa trên độc đảng của 

ĐCSVN. Nếu họ sáng suốt thì họ sẽ phải hiểu: đối lập của ngu dân chính là tự 

do. Sự thật là gốc để xây dựng lý tưởng được lý trí quản lý, vì kiến thức khi trở 

thành ý thức mang giá trị của lý tưởng dùng kiến thức phục vụ nhân sinh, chính 

giá trị lý tưởng lấy kiến thức phục vụ đồng loại, thăng hoa nhân loại đang bị thối 

nát hóa đến cùng cực trong một nền giáo dục đã rơi xuống vực sâu của bóng tối 

tráo, lừa, lận, gian với hệ giả: học giả, thi giả, điểm giả, bằng giả. 

Sự thật giáo dục tính tự chủ để nhận kiến thức, đưa đạo lý kiến thức tầm sư học 

đạo tới đạo đức tôn sư trọng đạo mà Việt tộc đã đúc kết thành luân lý bền vững: 

công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy cũng đang sa vào bùn lầy. Các tệ nạn giáo dục: trò 

uy hiếp, bạo hành thầy cô, thầy cô cũng tra tấn học sinh, tất cả chỉ vì giáo dục bị 

lãnh đạo bởi một đảng rất sợ, rất ngại một nền giáo dục chân chính có gốc, rễ, 

cội, nguồn từ: sự thực của nhân tính, chân lý của nhân phẩm, lẽ phải của nhân 

đạo, không ngu dân được qua tuyên truyền sống sượng của tuyên giáo man trá. 

Tất cả cái giả tạo, phản sự thật sẽ tạo ra một nền cảnh giáo dục quái thai: vừa tha 

hóa kiến thức, vừa đồi trụy hóa tri thức, mà tội lỗi tới từ các lãnh đạo giáo dục 

độc tài nhưng bất tài nên bất tín, sẵn sàng bất chính ngay trong trách nhiệm trao 

truyền kiến thức trong sứ mạng giáo dục vì sự thật. Sự thật được sống và lao 

động bằng kiến thức và tri thức của mình, được làm trí thức qua ý thức của chủ 

thể có trách nhiệm với giáo dục, có bổn phận với các thế hệ của mai sau, trong 

nhận thức của giáo dục là chỉ có sự thật mới là kiến thức chân chính. Bọn quen 

thói tiền gian bạc lận qua học giả, thi giả, điểm giả, bằng giả không bao giờ có 

chỗ đứng để đối diện rồi trực diện với sự thật, vì sự thật là khoa học của học lực, 

tức là phải học thật để có học vị thật, học hàm thật. Sự thật đến để vạch mặt chỉ 

tên bọn gian lận mua bằng bán cấp, để làm chuyện mua chức bán quyền qua 

bằng cấp giả, có học vị lẫn học hàm mà không có học lực! 

Sự thật chống kiểm duyệt của bạo quyền, bằng lòng quả cảm của mình chống 

lại hành vi tự kiểm duyệt do nỗi lo sợ bị trừng phạt bởi tà quyền. Chống đối để 
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bảo vệ sự thật, đề kháng để bảo trì chân lý, đấu tranh để bảo quản lẽ phải, tự do 

thông tin trong tự do truyền thông không sợ kiểm duyệt, kiểm tra. Sự thật có 

cùng một giòng sinh mệnh với đạo lý truyền thông: đối thoại cho sự thật, đối lý 

vì chân lý, đối luận vì lẽ phải. Sự thật đòi hỏi minh bạch trong đối thoại về dữ 

kiện, minh chứng trong điều tra, minh luận trong chứng từ. Sự thật trong truyền 

thông chống lại quy trình truyền lệnh-tuân lệnh-hành lệnh của bồi bút, của văn 

nô, vì chúng xum xoe chống sự thật để cúi đầu nhận bổng lộc của bạo quyền, 

nhai nuốt đặc lợi để ngấu nghiến đặc ân vung vãi của tà quyền. Từ vong thân tới 

vong nghiệp, bọn ký nô, văn nô viết để tha hóa thông tin, để gian lận tin tức, để 

đánh tráo chứng từ; trong bọn chúng có kẻ còn dùng nghề làm báo, nghề viết 

lách của mình để đâm thuê chém mướn qua bôi nhọ, chụp mũ, vu khống những 

ai lương thiện khi chúng nhận được nhiều tiền của các kẻ bất lương. Làm tay sai 

vì tư lợi, đi ngược lại lương tâm nhà báo khi chúng lội ngược giòng của sự thật 

thì chúng chỉ là loại phản phúc chống lại chân lý. Bọn này đã đánh mất đi một 

nghiệp vụ học quý nhất là: tự do trao tin vì sự thật, truyền tin vì chân lý, đưa tin 

vì lẽ phải! Vì chúng đã rơi vào tà lộ của điếm nghiệp. 

Sự thật sẽ làm nền sự sống, giúp sử học viết đúng, viết trúng, tức là viết thật. 

Viết thật hay nói thật có khi bị trù dập, bị vu cáo, bị hãm hại, bị ám sát, bị tử 

hình… nhưng sự thật là sự thật phải được nói tới nơi, tới chốn. Nếu con người 

sống thật bằng sự thật thì cũng biết chấp nhận cái chết vì sự thật, sự thật là gốc 

của lòng tin biết dựa vào sự thật để nhận ra chân lý, vận dụng sự thật để làm nền 

cho lẽ phải. Lương tâm của trí thức là đây, lương tri của khoa học là đây, cả hai 

là hùng lực lương thiện của kẻ đi tìm sự thật. Sự thật dạy ta sự khiêm tốn, 

Socrate khuyên con người khi đi tìm sự thật, phải đi tìm với chính nhân phẩm 

của mình, đi tìm là đi học, khiếm tốn để khiêm nhường với tâm thức: “Tôi biết 

là tôi không biết gì cả!”. Khiêm tốn rồi khiêm nhường để có thái độ khiêm cẩn 

trước con đường tìm đến sự thật, sẽ có chướng ngại vật vì sẽ có rào cản, sẽ có 

thử thách rồi sẽ có thăng trầm; có quá trình của “lửa thử vàng, gian nan thử 

sức”.  

Sự thật là sự định hình của chân lý, rồi nó trở thành bất di bất dịch, nó sẽ 

không thay đổi, sẽ không chuyển hóa, để được mọi người nhận như một giá trị 

vừa hiển nhiên, vừa vĩnh hằng. Có hai chỉ báo để “đánh dấu” trên sự thật: sự 

thật là tri thức, tới từ kiến thức của con người về một chuyện thật, mà chuyện 

thật này đã tách rời khỏi sự tưởng tượng, tức là đã ra khỏi ý tưởng tới từ cảm 

xúc chủ quan của cá nhân; sự thật hiện hữu bằng logos: sự thông đạt của lý.  

Sự thật có quan hệ với lòng tin, cái thứ nhất thì mang lại chân lý, cái thứ hai có 

khi dẫn con người tới cuồng đạo, vào mê lộ của mê tín lại lấy sự mù quáng để 

nhấn chìm sự thật.  Ta có nội chất sau đây để ta nhận ra sự thật: sự thật xuất hiện 

như sự vén màn bóng tối của sự giả dối đang che lấp sự thật. Khi sự thật tới như 

ánh sáng vừa lan tỏa, vừa xóa đi bóng tối, thì sự thật vén màn tới đâu là nhân 

gian khám phá cái thật tới đó, tại đây có quá trình của vén-lật-nhìn-thấy-hiểu, 
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các động từ này chính là các chỉ báo khách quan để định nghĩa thế nào là khám 

phá sự thật. Sự thật không những đứng giữa ánh sáng lại còn lan tỏa để nhập nội 

vào nhân thế, để đổi nhân sinh quan của nhân tình, mà còn đổi luôn thế giới 

quan của nhân loại, dẫn con người tới nguyên nhân của sự thật. Nguyên nhân có 

khi nằm trong động cơ của kẻ nuôi dưỡng chuyện phản sự thật. Sự thật tới có thể 

làm chúng ta sững sờ khi nó xuất hiện, nhưng khi sự thật đã tới như chân lý hiển 

nhiên, thì sự thật trao cho chúng ta những chìa khóa để mở cửa mọi nhà tù đang 

giam hãm ta, để giúp ta khám phá ra sự thật này.  

Sự thật xuất hiện để tách người ra khỏi sự mê tín không có cơ sở vì không 

được kiểm chứng qua một quy trình khách quan của tri thức; như vậy sự kiểm 

chứng là cặp mắt của sự thật, làm nên quy luật vô trương bất tín (không thấy thì 

không tin). Và xa hơn nữa là khi ta thấy rồi, tin rồi, thì phải để kẻ khác kiểm 

chứng để chuyện thấy và tin, để sự thật trở thành chuyện không chối cãi được. 

Sự thật không đến thản nhiên rồi ra đi trong hồn nhiên, sự thật không chỉ bay 

lướt trên mặt đất mà nó yêu cầu ta phải đào thật sâu, bới thật rộng, cào thật xa 

để biết tại sao gốc, rễ, cội, nguồn của sự thật lại bị che lấp, và nó thường bị che 

lấp với các ý đồ của lòng tham không đáy. Sự thật đưa ra phân tích sâu và rộng 

để giải thích cao và xa, nên sự thật không bị giới hạn bằng biên giới của không 

gian, không bị định hạn bởi thời gian, cụ thể là nó không sợ hãi và không tuân 

thủ bất cứ vùng cấm nào cả. Sự thật khách quan yêu cầu ta tiếp tục điều tra, 

khảo sát, nghiên cứu chỉ như vậy sự thật mới là sự thật trọn vẹn, nhất định 

không phải là loại sự thật chột, què, ngọng, điếc đã bị tà quyền vo tròn bóp méo.  

Sự thật đến như một sự kiện của sự cố để giải thích các biến cố đã, đang, sẽ 

xẩy ra khi sự thật xuất hiện với nguyên vẹn hình hài của nó. Và khi chủ thể 

khám phá ra sự thật nguyên vẹn này, thì chính chủ thể thường có nhận định là 

mình đã đi sau tới trễ đối với sự thật. Chính cảm nhận này sẽ hướng dẫn chủ thể 

thực hiện thêm hai việc: kiểm nghiệm lại mọi quá trình thực nghiệm (thật sự của 

sự thật) và đi thêm một bước hay nhiều bước nữa để được tiếp nhận sự thật đầy 

đủ mà không bị thiếu sót, để tiếp nhận sự thật được toàn diện, không bị phiến 

diện như là một sự thật tật nguyền.  

Sự thật được khai sáng nhờ kiến thức, nhưng trước đó sự thật có thể bị vô 

thức của người trần mắt thịt vì đã quá cả tin vào chế độ đang quản lý sự thật, 

vào chính quyền đang quản trị sự thật; tệ hơn nữa sự thật còn có thể bị vùi lấp 

bởi mê thức, tới từ hậu quả của tuyên truyền, từ hậu nạn của kiểu lưỡi gỗ chỉ biết 

nghĩ, biết nói một chiều làm ra đêm giữa ngày, để ma quyền dễ gạt đi mọi phản 

biện. Khi vô thức song hành cùng mê thức thì sự thật bị coi như một hiểm họa vì 

sự thật có thể đặt lại toàn bộ vấn đề về tổ chức xã hội, trong đó có tư lợi của 

chính kẻ đang là nạn nhân của vô thức hoặc mê thức. Cụ thể là quan hệ xung đột 

giữa kiến thức với vô thức và mê thức là quan hệ trong đó quyền lợi đặt chủ thể 

của nhận thức vào sự tỉnh thức trước sự thật; hoặc ngược lại loại bỏ ý thức tới từ 

kiến thức để bảo vệ tư lợi trong vô ý thức.  
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Sự thật đưa kiến thức ra ánh sáng, mà ngay trong kiến thức cũng có loại kiến 

thức bị giấu giếm, để chỉ được chia sẻ kín đáo trong cùng bè đảng như trường 

hợp của ba lực lượng độc hại cho số phận Việt tộc hiện nay: bạo quyền lãnh đạo 

trong độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, tất cả đều tham tiền. 

Chính chúng là giặc nội xâm, trực tiếp hay gián tiếp mở cửa cho ngoại xâm Tàu 

tặc, chúng sống bất lương để làm giàu bất chính, loại này luôn “mất ăn, mất 

ngủ” vì sự thật sẽ tới để lột mặt nạ của chúng. Vì vậy sự thật không bao giờ 

được chính thức hóa qua hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn). 

Sự thật xuất hiện trong xã hội không đơn thuần như sự chứng minh một định đề 

toán, không thuần chất như giải nghiệm qua thí nghiệm của các ngành khoa học 

thực nghiệm hóa, lý, sinh… Sự thật xã hội là một mạng lưới có dây mơ rễ má 

trong sinh hoạt xã hội, có gốc, rễ, cội, nguồn trong đời sống xã hội, nơi mà quan 

hệ xã hội bị thao túng bởi những tư lợi; người ta giấu một sự thật vì người ta có 

quyền lợi trong sự che giấu đó, là nền cho sự dối trá của kẻ muốn bảo vệ tư lợi 

của mình.  

Sự thật đối nghịch với sự mù lòa, khi người ta thấy một con voi to lớn giữa 

nhà,nhưng người ta giả vờ như không thấy nó, thì đó là kết quả của vô thức đã 

cộng nghiệp cùng mê thức để sinh ra hậu quả của vô ý thức, tức là không tỉnh 

thức trước kiến thức. Tại đây, tri thức của khoa học xã hội và nhân văn sẽ làm 

nên được ý thức để giúp quần chúng có được nhận thức về chính số phận của 

mình: chỉ có sự thật Việt mới nói rõ được số phận Việt, không có một mê tín, mê 

lộ, mê cung, mê chấp nào thay thế được sự thật. Sự thật được tìm ra bởi thiện ý 

như là một ý chí muốn nhập nội vào sự thật để hiểu tới nơi tới chốn sự thật. Tại 

đây, khi ý chí dựa vào thiện ý đã trở thành ý lực thì ý lực này chính là thể lực của 

niềm tin, cái tin này cũng là bước đầu của trí tuệ, giúp ta khởi hành trên lộ trình 

đi tìm ra cái lý để hiểu cái thật. Cả cái tin, cái lý sẽ tìm ra cái thật, nơi mà cái tin 

chọn cái lý để tạo nền tảng đón cái thật được tới.  

Sự thật có thượng nguồn là chỉnh lý, để đi tìm cái đang ẩn sâu trong cái lý, khi 

xem sự thật khi được tung ra như một loại ánh sáng có sức mạnh vô song tới để 

khai phá ý chí của con người muốn biết tận gốc rễ của cái thật. Chính độ sáng 

mãnh liệt này làm ngời cái thật được hiện hữu tròn đầy rồi hiện hình trọn vẹn 

giữa nhân sinh. Nó có lực tập hợp rất lớn đưa cá nhân tới tập thể, đưa các cộng 

đồng riêng rẽ tới chung một số phận của một dân tộc sống để bảo vệ sự thật sáng 

rực này. Ánh sáng sự thật càng lớn thì nó tạo ra được sự thỏa thuận, làm nên sự 

đồng lòng của mọi người thì sức vận hành của nó trong xã hội con người rất 

mạnh. Sự thật xuất hiện để xóa đi sự ngờ vực, sự thật đứng vững với chân lý của 

nó, vừa bằng lý thuyết luận, vừa bằng phương pháp luận của nó, làm nên khoa 

học luận về sự thật, sẽ mang một giá trị tuyệt đối. 

Sự thật được phân tích như một nghệ thuật sống mà con người biết tự thuyết 

phục mình trước cái hiển nhiên vì nó rõ ràng trong tuyệt đối, đó chính là sự thật. 

Mà muốn tới sự thật này thì phải biết yêu cái thật để thấu cái thật. Plaon chắc 
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chắn một điều là cái yêu đi tìm cái thật làm nên cái biết, cái hiểu về cái thật. 

Nhưng sự thật đi giữa tri thức và quyền lực, sự thật luôn bị chi phối bởi hai cực 

này, ông tin là sự thật không vô tư và không vô điều kiện, vì cả hai tri thức và 

quyền lực đều không vô điều kiện. Platon chống lại quá trình của niềm tin khi nó 

đi tìm sự thật,  ông giải thích là khi sự thật nằm giữa kiến thức và lòng tin, thì kẻ 

có lòng cả tin luôn có ảo tưởng đã là người nắm trọn được sự thật, nhưng thật ra 

là người đó đang nhốt sự thật vào lồng của niềm tin.  

Sự thật tuân thủ các nguyên tắc khách quan thì niềm tin phải theo sự thật, chứ 

không phải ngược lại là sự thật phải theo niềm tin. Có ít nhất ba yếu tố cấu tạo ra 

sự thật: cơ cấu lý lẽ của sự kiện tại sao nó xuất hiện trong cuộc sống; sau đó là 

tính biến đổi của nó qua thời gian - đây chính là sử tính của nó; và cuối cùng là 

sự sống còn của nó qua các không gian khác nhau của xã hội con người. Trong 

sinh hoạt xã hội, quyền lực luôn tìm cách chi phối các tổ chức xã hội. Trong khi 

đi tìm sự thật Việt để hiểu số phận Việt, thì ai cũng biết là gần ngàn cơ quan 

truyền thông, dưới độc quyền của tuyên giáo qua độc tài trong độc trị của 

ĐCSVN, thì có chục ngàn bút nô, ký nô, văn nô được trả lương tháng để phục vụ 

cho một hệ thống truyền thông được tồn tại chỉ để viết những chuyện phản sự 

thật. Cái phản sự thật độc hại do độc đảng gây ra, từ nghèo nàn trong lạc hậu của 

xã hội Việt, tới các cuộc đấu tranh vì nhân quyền trong nhân phẩm qua dân chủ, 

thì đều bị vu cáo, vu khống, vu họa. Bọn bút nô, ký nô, văn nô hùa sủa với sự hỗ 

trợ vô điều kiện của bộ máy đồ sộ của tuyên giáo vang danh nhờ man trá. 

Sự thật có cội là vốn liếng của gia đình đó trong quan hệ xã hội. Vốn kinh tế 

tạo nên vốn quen biết, rồi lấy vốn quan hệ xã hội để lợi dụng trên vốn chung của 

xã hội, lợi dụng rồi lạm dụng là động cơ chính để bảo vệ tư lợi; cụ thể là tìm 

quyền để có quyền, và khi có quyền thì lạm quyền. Nên nguồn cội là quyền lợi 

qua tiền tệ-hậu duệ-quan hệ của một nhóm có thể làm giàu cá nhân đó, là con 

ông cháu cha dễ thành đại gia; và ngược lại thì chuyện dân chúng lại nghèo đi, 

chật vật trong nheo nhóc, dễ thành dân đen, và chỉ một sớm một chiều bị cướp 

đất, cướp nhà là thành dân oan. Sự thật của xã hội Việt Nam hiện nay có thể 

nhìn qua các nạn nhân của quyền lực qua đàn áp do công an trị được trợ lực 

bằng bạo động qua các hệ thống truyền thông, báo chí phục vụ ý đồ của tuyên 

giáo. Ta lại càng không quên: bạo động truyền thông với giọng điệu của chính 

quyền bắt buộc dân tộc phải nghe sự dối trá như là chân lý; để từ đó chôn vùi 

thực chất của sự thật, tạo nền tảng để chính quyền này dễ vu khống để vu cáo, 

dễ điêu ngoa để chụp mũ sự xuất hiện của mọi lẽ phải. Sự dối trá bằng phản xạ 

điêu ngoa luôn vùng vẫy trong bùn nhơ phản sự thật. 

Sự thật mở cửa cho lương tri, vì chủ thể có lương tâm trong hành động, làm 

nên tính lương thiện trong lý luận đưa chủ thể đó về hướng: phải nói thật để 

phải thật khi nói, mặc dù có thể bị xử tử bởi bạo quyền lãnh đạo, bị ám hại bởi 

tà quyền tham quan, bị trừng phạt bởi ma quyền tham tiền. Khi nói thật để bảo 

vệ sự thật như chân lý để đi tìm lẽ phải, thì sự thật chính là tiền đề của đạo lý 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   219 

 

biết sống bằng hay, đẹp, tốt, lành trong mọi sinh hoạt xã hội, của luân lý làm 

nên điều hay lẽ phải trong trách nhiệm và bổn phận của một công dân đối với xã 

hội mà mình đang sống. Sự thật của xã hội được sự xếp hạng thứ tự trong những 

giá trị mà xã hội đó tôn vinh, chính sự xếp hạng này cho phép hoặc không cho 

phép một sự thật xuất hiện, tại đây có khen thưởng hoặc có trừng phạt. Sự thật 

chỉ được thuyết phục bởi cái lý, nhưng chính Platon cũng khuyên ta hãy cẩn 

trọng khi sự thật bị chính cái lý thông thường, phổ quát mà thực chất là phản sự 

thật, đang có sẵn trong tín ngưỡng vây bủa, bóp chết sự thật ngay trong trứng 

nước bằng cái lý độc tôn có trong độc quyền để chống lại sự thật đó. 

Sự thật tác động vào lòng tin, nơi mà lòng tin có kiến thức riêng của nó, có cái 

lý riêng để định vị, cụ thể là con người không muốn tin những sự thật mới tới để  

rồi lật đổ các niềm tin đã có trong con người. Sự thật có thể nằm im lìm trong 

quên lãng, trong những gì mà người ta không muốn hiểu, những gì mà người ta 

không muốn biết. Khi sự thật đụng chạm tới tư lợi, đây là chuyện thường tình 

của nhân gian, nên trong khoa học cũng có chuyện tranh giành quyền lực như 

trong chính trị, trong tôn giáo cũng có chuyện tranh giành quyền lợi như trong 

kinh tế… Nếu ta muốn bảo vệ sự thật khách quan, tới với chân lý của sự việc, 

chúng ta không bảo vệ sự thật một cách chung chung, mà trước hết là bảo vệ lý 

trí của sự thật làm nên chân lý cho lẽ phải. 

Sự thật trước quyền lực và quyền lợi, nơi mà sinh hoạt xã hội được tạo ra từ hai 

loại người kẻ thống trị và kẻ bị trị. Kẻ thống trị nắm không những quyền lực, mà 

còn thao túng luôn cả tri thức. Bằng thủ đoạn của mình, qua chính quyền thuộc 

về mình, với mục đích kéo dài chế độ thống trị, nơi mà sân chơi, trò chơi, luật 

chơi được tổ chức rồi giật dây để khống chế rồi áp bức kẻ bị trị. Tại đây, kẻ ăn 

trên ngồi trốc làm giàu qua sự bóc lột những người cày sâu cuốc bẫm; kẻ thống 

trị thì ngồi mát ăn bát vàng sống trên lưng những người lưng đội trời, mặt áp 

đất; kẻ thống trị này đi trên vai những người một nắng hai sương bằng thói ăn 

cỗ đi trước, lội nước theo sau; kẻ thống trị này lại tự cho phép mình nằm chờ 

sung rụng lại còn dẫm lên đầu những người thức khuya dậy sớm qua sưu cao 

thuế nặng- đây chính là họa nạn của Việt tộc hiện nay. Sự thật của xã hội Việt 

hiện nay là kẻ thống trị vừa lạm dụng mọi sinh khí xã hội, vừa bóc lột tới tận 

cùng xương tủy kẻ bị trị. 

Sự thật vạch mặt chỉ tên bạo quyền, nơi mà đời sống Việt hiện nay là kẻ thống 

trị vừa bòn rút, vừa trấn lột kẻ bị trị. Kẻ thống trị quây quần với nhau để lập ra 

những tập đoàn quyền lực, tạo ra bất công tuyệt đối kẻ ăn ốc, người đổ vỏ như ta 

thấy qua thảm kịch của dân đen hiện nay bị lợi tức tàn mạt, ngày ngày sống với 

lạm pháp phi mã. Lực lượng thống trị chung quanh ĐCSVN sống bằng bạo 

quyền độc tài trung ương, bằng tà quyền tham quan địa phương, ma quyền 

chung quanh các nhóm lợi ích, có sân sau, có ô dù, được chống lưng, hít vào 

bằng biển thủ, thở ra bằng gian lận… tồn tại như các ký sinh trùng bòn rút tài 

nguyên của đất nước, tiền tài của dân tộc. Các ký sinh trùng này được “tẩm bổ” 
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để trở thành một tập đoàn tội phạm trong hệ độc: độc đảng để độc tài, độc trị để 

độc quyền, độc tôn để độc quyết, bất chấp mọi độc hại tới với đồng bào, đất 

nước.  

Sự thật có ngay trong sự bất bình đẳng của xã hội; có ngay trong sự bất công 

xã hội đó; có ngay trong sự bất nhân xã hội đó, có ngay trong sự vô luân của kẻ 

thống trị bấp chấp đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên đã làm nên luân lý của 

cộng đồng Việt biết sống có trách nhiệm với đất nước, làm nên đạo đức của dân 

tộc Việt biết sống có bổn phận với đồng bào. Sự thật là vũ khí để chống độc tài 

luôn tìm cách che lấp sự thật. Sự thật cũng là vũ khí chống mỵ dân của độc tài, 

chống đạo đức giả của độc đảng. Sự thật tới để lật mặt nạ của bạo quyền trong 

bất bình đẳng, của tà quyền trong bất công, sự thật giải thích dựa trên các công 

cụ phân tích về số kiếp của kẻ bị trị, để kẻ này thấy rõ số phận mình qua các bẫy 

của kẻ thống trị, khi kẻ thống trị xem kẻ bị trị như công cụ để lợi dụng rồi bóc 

lột. 

Sự thật có mặt trong sự bất công, chính cái bất tín làm nên sự bất công, là cái 

phản sự thật đang xiết cổ sự thật, bất công được tồn tại để bất nhân được che 

giấu. Con người sẽ tìm ra sự thật của số phận mình ngay trong sự nổi dậy chống 

bất công, đây là một mệnh đề mới của học thuật đương đại, vì sự nổi dậy để lật 

đổ độc tài chính là gốc, rễ, cội, nguồn của bất công, và bất nhân đưa ta tới con 

đường của sự thật. Sự nổi dậy luôn dùng tự do của mình để tái tạo lại công bằng  

bác ái làm nên nội chất của Cộng hòa, tạo ra thực chất của dân chủ, đây chính là 

chân trời của sự thật. Không phải chỗ nào có bất công là chỗ đó có nổi dậy, 

nhưng chỗ nào nổi dậy rồi chỗ đó chắc chắn có bất công! Đây cũng là thử thách 

để kiểm chứng Việt tộc có phải là một minh tộc hay không trước cuộc sống hiện 

tại của chính mình? Đây chính là thử nghiệm để xác chứng Việt tộc có phải là 

một dũng tộc hay không trước tiền đồ của tổ tiên, trước vận mạng của đất nước, 

trước tương lai của giống nòi? 

Sự thật thường xuyên bị ngăn chặn bởi bạo quyền vừa là tà quyền thì nó đổi 

trắng thay đen sự thật bằng phản xạ điêu ngoa của nó. Chưa hết, qua bộ máy 

tuyên truyền nhập nội cùng hệ thống công an trị của nó, nó còn dựng lên mọi ý 

đồ để chặn ngăn sự thật không được phát triển thành sự cố. Khi chặn được sự cố 

rồi, chúng còn chặn luôn sự kiện hiển nhiên để sự kiện không vào được quỹ đạo 

của biến cố để thành sự thật. Từ đây, bạo quyền độc đảng luôn ngăn sự phát 

triển của chủ thể là dùng tự do của mình để khám phá sự thật, tà quyền ngăn 

luôn kiến thức đi tìm sự thật, để kiến thức được trở thành tri thức, là nơi bảo vệ 

và giữ gìn sự thật qua thời gian. 

Sự thật có mặt trong nạn nhân oan để giải thích hiện tượng bạo động, đó là 

kiểu giết người của bạo quyền giữa thanh thiện bạch nhật, buộc tội oan một 

người, một tập thể nhỏ, một cộng đồng yếu để quy chụp những tội mà họ không 

gây ra. Hoặc biến một lỗi nhỏ của một cá nhân, một nhóm thành tội đồ với tội 
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trạng được phình to ra để hành quyết các nạn nhân oan, như để làm vật tế thần 

trong một xã hội đang mất niềm tin, đang bị tha hóa. Nhưng chính các nạn nhân 

oan, không đáng tội chết nhưng bị xử oan để phải chết oan, sẽ giải tỏa sự tù hãm 

của một tập thể, của một cộng đồng, của một xã hội đang mất phương hướng. 

Một vài côn đồ, du đãng được công an sử dụng, được bọn ma quyền buôn đất trả 

tiền, có thể bắt cóc và tra tấn cho tới chết một dân oan đang bảo vệ mảnh đất 

của mình, một xã hội cho phép đòn thù để tra tấn cho tới chết, mà lại được một 

độc đảng bạo quyền che lấp tội ác, che giấu tội phạm là một xã hội đang bị nạn 

nhân hóa. 

Sự thật có mặt trong thi thể của nạn nhân, trong sự thật Việt làm nên số phận 

Việt hiện nay đang diễn ra hằng ngày là một vài công an có thể đưa người vô tội 

vào đồn công an và đánh đòn thù cho tới chết, để hôm sau báo với gia đình của 

nạn nhân này là nạn nhân đã tự tử! Nhưng không một tên công an sát nhân nào 

bị điều tra để sau đó được phân xử công minh trước tòa án. Gia đình của nạn 

nhân oan này không dựa được vào pháp luật, vì tư pháp hiện nay không hề liêm 

chính, vì bọn xã hội đen này lại được công an bảo kê, được bọn ma đất trả 

lương. Đây chính là độc lộ của dân chúng trong xã hội ngập bất công mà một 

công dân có thể bị ép vào tử lộ để đi thẳng từ dân oan tới nạn nhân oan, vô tội 

đã trở thành tử tội. Một nhóm lợi ích tham nhũng đang lũng đoạn xã hội, đang bị 

điều tra có thể thủ tiêu một đàn em có vài triệu chứng phản bội chúng, để vừa trả 

thù, vừa để trút giận vào kẻ sẽ là chứng nhân đang tính chuyện bỏ bè rời đảng 

trong một tập đoàn tội phạm. Bè đảng này có thể thủ tiêu chứng nhân này, để 

trút xả mọi cuồng bạo của nó mà bất chấp pháp luật hiện hành, một xã hội có 

mức độ bạo động cao, có cường độ bạo động thường trực như xã hội Việt hiện 

nay, thì chuyện “thí mạng” nạn nhân oan là một chỉ báo để nói lên sự thật: khi 

bạo quyền trở thành tà quyền mà sẵn sàng giết người, thì nó rất dễ dàng giết 

luôn đạo lý lẫn luân lý, diệt luôn giáo dục lẫn văn hóa. 

Sự thật có trong bạo lực của bạo quyền, có trong định nghĩa sự bạo động, thì 

đường đi nẻo về của nó là sự giết hại từ tính mạng tới nhân phẩm của nạn nhân 

của nó. Khi ta nhìn về sự bạo động, ta thường nghĩ là ta không phải là thủ phạm, 

mà kẻ khác mới là thủ phạm, nhưng trên đạo lý làm ra đạo đức khi ta nhắm mắt 

để bỏ qua các tội phạm, thì ta đã đồng lõa với tội ác, và cứ để tội ác tiếp diễn và 

lan tràn, thì luân lý học gọi tên nó là: đồng phạm! Hãy xem xét chuyện đi tìm sự 

thật bằng hành động của mỗi cá nhân thiết tha sống vì sự thật, kết tụ với những 

hiểu biết khác nhau lại để cùng chung sức dựng lại hay dựng lên một sự thật 

đang bị vùi lấp. Sự kết hợp các quan điểm qua các tri thức khác nhau, các kinh 

nghiệm khác nhau, nhưng khi nhập lại làm một tổng hợp đủ lực tạo ra một viễn 

ảnh ngày càng sáng, một chân trời ngày càng tỏ, giúp chúng ta cùng nhau đi tới 

mà nhận diện ra sự thật đó thì Platon gọi là hành động truyền thông liên kết có 

lực kết hợp  
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Sự thật trao quyền sống đúng, không ai là nạn nhân của bất công. Trong một xã 

hội mà bóc lột là vô nhân, mà tham nhũng là vô luân, trên nguyên tắc của nhân 

quyền, con người được quyền sống trong một xã hội đáng sống, không ai là dân 

đen, dân oan của ai cả; và khi con người nhận ra sự thật này tức là con người đã 

biến nhận thức thành tỉnh thức. Sự thật dặn dò ta phải cẩn trọng ngay trong tin 

tức, dữ kiện, chứng từ, vì sự thật luôn bị đánh tráo, đổi trắng thay đen, bị biến 

dạng trong khi ta đi tìm sự thật. Bạo quyền không thể chụp mũ, vu cáo một kiến 

thức toán trong một định đề toán, tà quyền không thể chính trị hóa toán học 

được nhưng bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng có thể vu khống một sự 

thật của khoa học xã hội nhân văn, bằng cách chính trị hóa để lũng đoạn hóa các 

tri thức của khoa học xã hội nhân văn. Và khi khoa học xã hội nhân văn không 

bị bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng khai thác, thì nó lại bị các ma 

quyền truyền thông này giật dây, vu cáo, chụp mũ... Nên từ đây, xã hội học hiện 

đại đã là một kiến thức biết tự phòng vệ để chống lại bạo ngôn của bạo quyền 

lãnh đạo, xảo ngôn của tà quyền tuyên giáo, lộng ngôn của ma quyền truyền 

thông. Một sự thật muốn vững trong không gian để bền với thời gian là một sự 

thật biết tự phòng vệ! 

Sự thật về nhân phẩm nơi mà con người là một cá nhân với đời sống xã hội của 

nó, là thực hành xã hội của cá nhân này trước quyền lợi của nó trong tổ chức xã 

hội nơi mà cá nhân đó đang sống. Từ đây, ta thấy được những mâu thuẫn, rồi 

những xung đột hoặc hợp tác của cá nhân đó trong sự vận hành của các cơ cấu 

xã hội. Khi cá nhân có quyền lực vừa lãnh đạo cả xã hội, vừa chủ mưu tạo ra đặc 

quyền, đặc lợi làm nên đặc khu cho riêng quyền lực thì chính tư lợi đã ngăn 

chặn không cho các cá nhân khác và tập thể thấy hết được sự thật. Chính sự đấu 

tranh ngay trong xã hội đó sẽ làm sáng ra sự thật, để mọi người thấy rõ bạo 

quyền dính tới tham nhũng, tà quyền tham quan dính tới ma quyền trọc phú, tất 

cả bọn này đều là buôn gian bán lận trong không gian âm binh của chúng, và 

chúng biết lách luật để né luật, thậm chí tráo luật để xé luật, để thủ tiêu sự thật 

ngay trên thượng nguồn của nó. 
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Tự do có trong nhân tính có từ khi con người phải tự gầy dựng cho mình một 

chương trình, một dự phóng, một tương lai nếu con người không dựa vào được 

thượng đế, thần linh hay tôn giáo hoặc dị đoan để trực tiếp gánh số kiếp của 

mình. Tự do hiện diện trong chất sống của một cá thể, luôn được cũng cố bởi 

các phương án của cá thể đó trong suốt quá trình sinh tồn của mình: tự thân 

trong tự chọn để tự chủ trong tự tin, là chỉ có mình mới nuôi, mới sống cho 

mình, nghĩa là chỉ có mình mới tự cứu mình được mà thôi. 

Tự do của nhân vị, khi được định vị, định hình, định dạng qua ngữ vựng, ngữ 

văn, ngữ pháp: tự do là tự do, thì tự do không còn cần tới cách giải quyết siêu 

hình (học) là con người sinh ra và số phận của nó thuộc về hoặc nằm trong tay 

đấng tối cao là thượng đế. Bản chất của tự do là vô thần, vì nội chất của tự do là 

vô thánh, nhưng tự do không vô đạo, nếu định nghĩa đạo là con đường, thì chính 

tự do là con đường để nhân sinh đi đúng vào hướng của nhân tính 

Tự do là quyền phán đoán, phán đoán lịch sử để hiểu sử tính, để thấu sử luận để 

không lặp lại sai lầm về sử quan trong tương lai, phán đoán các chính quyền độc 

đảng làm chỗ dựa cho độc tài, độc trị, độc tôn, để chọn lựa và quyết định cuộc 

sống theo hướng đa tài dựa trên đa trí, đa năng, đa hiệu, có cơ sở trong đa 

nguyên để bảo đảm dân chủ vì nhân quyền của chúng ta. Tự do là quyền hành 

động, hành động để nhân cách của chúng ta được tôn trọng trong nhân phẩm của 

một nhân tính trọng nhân quyền, quý nhân tri, yêu nhân trí để nhân thế được tự 

do chọn lựa nhân nghĩa, nhân tự, nhân đạo, tức là nhân bản. 

Tự do đi tìm sự thật từ chính trị qua kinh tế, từ tâm linh qua tôn giáo, từ dấn 

thân qua cách mạng, nhưng kẻ đòi tự do cho sự thật phải trả giá cho sự chọn lựa 

của mình và tự do chân chính luôn đòi hỏi chuyện: đúng giá!. Tự do luôn có tri 

thức sống động để chống lại chuyện: quá giá và phá giá! Vì tự do luôn mang lý 

trí sinh động chống lại tham ô, tham nhũng của bọn tham quan, tham quyền 

sống nhờ quá giá và phá giá, mà nội chất của bọn này là: cờ gian, bạc lận. 

Tự do cận kề nhân phẩm, khi nó nhận ra chính nhân phẩm hay, đẹp, tốt, lành sẽ 

cứu nhân thế còn nhiều điều xấu, tồi, tục, dở, khi chính tự do dùng nhân phẩm 

để xem, xét, khảo, tra nhân loại còn lắm chuyện thâm, độc, ác hiểm, trong đó 

nhân sinh vẫn còn là nạn nhân của nhân tình, khi nó đã mất nhân tính. 

Tự do song hành cùng nhân đạo, khi nó chọn đạo lý để giữ khoan dung, đạo 

đức để nắm rộng lượng, luân lý để nâng vị tha. Khi cái bạo (bạo lực, bạo động, 

bạo hành) còn đang tung hoành bởi cái độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) 

qua độc đảng, đang ngày ngày làm kiệt quỵ sinh lực của hệ hiệu (hiệu năng, 

hiệu lực, hiệu quả) vì cái độc này đã giết ngay trên thượng nguồn hệ sáng (sáng 

kiến, sáng lập, sáng tạo) thì định nghĩa năng động nhất của tự do là: tự do sáng 

tạo! 
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Tự do luôn là tự do có điều kiện, điều kiện nhân phẩm dùng nhân lý, nhân tri, 

nhân trí để củng cố, để thăng hoa nhân nghĩa, nhân từ, nhân đạo, để đưa nhân 

tình, nhân thế, nhân loại vào đúng quỹ đạo của nhân quyền: sống chung vì đáng 

sống. Nếu tự do không có điều kiện sẽ là tự do trong tự sát, vì nó biến cuộc sống 

thành địa ngục, cuộc đời thành âm phủ. Tự do luôn là tự do có điều kiện vì nó 

muốn lánh địa ngục, xa âm phủ, vì nội chất của nó là sống hay, sống đẹp, sống 

tốt, sống lành, chớ không phải sống tồi, sống tục, sống dở, sống nhục. 

Tự do là trụ cột của cá nhân, là cá thể có cá tính, tại đây tự do nâng hệ cá tới 

hệ chủ (chủ động, chủ đạo, chủ quyền) để cá thể thực sự thành chủ thể, sống có 

trách nhiệm với tập thể, lao động có bổn phận với cộng đồng, tiến thân có đạo 

đức với xã hội. Chủ thể đó không ngừng có sáng kiến với dân tộc, có sáng tạo vì 

đất nước, chính tự do là định chất của mọi định nghĩa về chủ thể sáng tạo trong 

mọi xã hội văn minh, dân chủ, nhân quyền hiện nay.  

Tự do dẫn dắt dân chủ, chính tự do sẽ đưa đường dẫn lối nhân quyền, trong đó 

có tự do để tự chọn cho mình một tương lai, một chân trời không có tham quan 

bất tài, không có tham nhũng vô nhân, làm quỵ kiệt mọi tiềm năng phát triển của 

Việt tộc, đó là tự do diệt bọn «sâu dân, mọt nước». 

Tự do là lực để chống ngoại xâm, tức là chống hệ xâm (xâm lấn, xâm lược, xâm 

chiếm) của bọn lãnh đạo Bắc Kinh, không có nhân cách mà ta có thể gọi chúng 

là: Tàu tặc, với ý đồ muôn thủa xâm lăng để đồng hóa Việt tộc. Chỉ có tự do bảo 

trì chủ quyền, tự do bảo đảm độc lập, tự do bảo quản đất nước của toàn dân, ta 

mới đi trên lưng bọn bán nước cho Tàu tặc đang lẩn lách trong giới lãnh đạo 

hiện nay. Chỉ có tự do của chính ta, ta mới đi trên vai bọn lãnh đạo «hèn với 

giặc, ác với dân», vì chúng đã vong thân và đang chờ vong quốc. 

Tự do là rễ của tự trọng,  hệ tự (tự tin, tự lập, tự chủ) không có tự do sẽ không 

có nhân quyền và dân chủ, cụ thể là sẽ không có công bằng và bác ái để có tam 

quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp, không có tự do sẽ không có một 

xã hội dân sự văn minh. Tự do là gốc của hệ công (công bằng, công lý, công 

pháp) trong đó công tâm không hề rời đạo lý và luân lý để tự do cá nhân không 

bị bóp, xiết, ngăn, chặn bởi ích kỷ, tư lợi luôn là mối đe dọa trong đời sống cộng 

đồng, trong sinh hoạt tập thể. 

Tự do là cội của nhận thức, của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức), hợp lưu 

của ý thức, có tâm thức, làm nội lực cho thăng hoa cá nhân, cho thăng tiến tập 

thể, cho thăng chất cộng đồng. Không có tự do thì tập thể chỉ là khuôn khép, 

cộng đồng chỉ là khung kín, và xã hội chỉ là nhà tù không quản giáo. 

Tự do là nguồn của sáng tạo, của hệ sáng (sáng kiến, sáng  chế, sáng lập) trong 

đó tự do sáng tạo của cá nhân là giàn phóng cho tự do tập thể, là dàn nhún cho 

tự do cộng đồng để đưa xã hội vào quỹ đạo trong đó cá nhân làm động cơ cho 

dân tộc, là động lực cho đất nước.  
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Tự do là nền của nhân văn, của hệ văn (văn hóa, văn minh, văn hiến) trong đó 

có tự do sáng kiến của tập thể, có tự do sáng lập của cộng đồng, có tự do sáng 

tạo của cá nhân kích thích văn hóa mở cửa để đón các văn hóa khác, thôi thúc 

văn minh của một dân tộc hội nhập vào văn minh của thế giới, đón chào các văn 

hiến của láng giềng, cùng nhau xây dựng một nhân văn đáng sống cho nhân loại. 

Tự do là trụ của nhân bản, của hệ nhân (nhân loại, nhân sinh, nhân tình) được 

tự do của nhân tri, nhân trí, nhân văn đưa tới những chân trời của nhân đạo, 

nhân tính, trong đó nhân quyền hỗ trợ cho nhân nghĩa có chỗ đứng xứng đáng 

trong nhân cách của mỗi cá nhân qua tự do. Tức là tự do làm người một cách 

liêm sỉ nhất, tự do làm chủ cuộc đời mình một cách liêm minh nhất.  

Tự do đón nhân tri như tự do đón nhận kinh nghiệm tới từ cuộc sống, biến kinh 

nghiệm thành kiến thức, rồi đưa đạo lý vào tri thức để có ý thức về cuộc đời, có 

nhận thức giữa sự sống và cái chết, từ đó chọn sự sống trong cái sống đúng rồi 

biến nó thành cái sống cho đáng. Tự do đón nhân tri như tự do chấp nhận thăng 

trầm, chấp nhận nghèo khổ nhưng luôn phấn đấu để vươn lên, cam chịu tiết 

kiệm để lập vốn, cáng đáng cần lao để phát triển, phát minh để làm cho bằng 

được chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng đi lên. 

Tự do là vốn để chống độc quyền, của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc tôn, độc 

trị) đang truy diệt nội công Việt tộc, đang vùi lấp nội lực trí thức, đang thủ tiêu 

sung lực thanh niên, đang bóp nghẹt mãnh lực của toàn dân trên con đường phát 

triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật... Một hệ độc đang giết lần, giết mòn mọi sinh 

lực xã hội, biến thanh niên là nguyên khí của quốc gia thành kẻ làm thuê, làm 

công với điều kiện lương bổng tồi, với bảo hiểm lao động tục. 

Tự do để giải phóng tư tưởng, tự do không trừu tượng, tự do có hai thế thăng 

bằng: thân thể và tư tưởng, trong thân thể có thể xác của cá nhân mà bản thể là 

sự trao truyền sự sống tới từ cha mẹ và tổ tiên, trong tư tưởng có tư duy và tư 

lợi, tư duy theo phương hướng của tri thức tạo nên ý thức, tư lợi theo định 

hướng phòng thân, thủ thân, lập thân. Tự do không mơ hồ, không tự sát, không 

ai chống một cá nhân được quyền tự sát, nhưng tự do của nhân sinh là để bảo vệ 

thân thể và tư tưởng, như bảo vệ hai thế thăng bằng khác: sự sống và sự tồn tại, 

chính cái quyền được sống là định nghĩa đầu tiên của tự do, chính cái quyền 

được tồn tại là định nghĩa thứ nhì của tự do. Cả hai định nghĩa này làm nên tính 

duy lý, hợp lý và chỉnh lý trong động cơ của tự do: hành động của tự do. 

Tự do qua hành động theo quá trình: hiểu biết-chọn lựa-quyết định để hành 

động vì tự do, tự do được sống, tự do được tồn tại trong cuộc sống, và vận dụng 

cuộc đời, xã hội, cộng đồng, tập thể, gia đình... để ngày ngày thực hiện tự do cao 

hơn, rộng hơn, sâu hơn, xa hơn. Tự do là lãnh thổ của nhân tính, luôn muốn nới 

rộng biên giới, cùng lúc nó muốn phá luôn các ngục tù ý thức hệ, các mô hình 

bảo thủ, các mô thức lỗi thời, để nhân tri nêu cao nhân loại, để nhân trí đào sâu 

nhân tình. 
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Tự do có ý thức, không hề là loại tự do thụ động, “ba phải”, “nửa vời”, “lúc thế 

này, khi thế khác”. Chính ý thức của tự do sản sinh ra ý định thực hiện dự 

phóng, ý muốn tổ chức chương trình, để hình thành ý đồ phải thành công qua 

chiến lược lâu dài, chiến thuật ngắn hạn, kể cả sách lược được dựng lên qua mưu 

lược, tất cả tạo nên ý lực cho hệ quyết (quyết định, quyết đoán, quyết tâm). Tự 

do có ý thức, có dự phóng, có chương trình qua phương trình ý thức-ý định-ý 

muốn-ý đồ-ý lực là điều kiện, là tiền đề, là thượng lưu của tự do muốn thay đời 

đổi kiếp của Việt tộc. Vì có ý thức nên chúng ta thấy cái bất công của xã hội do 

lãnh đạo bất tài dựa độc tài của ĐCSVN với sự xuất hiện của dân đen, dân oan. 

Chính phương trình ý thức-ý định-ý muốn-ý đồ-ý lực này sẽ giúp Việt tộc đón 

nhận nhân tri để có nhân trí mà chống đối, mà đấu tranh, mà phấn đấu cho 

tương lai của đất nước! 

Tự do giáo dưỡng dân chủ ngay trong đấu tranh cho công bằng xã hội, chống 

lại chuyện“con vua thì được làm vua”, với bi hài kịch “thái tử đảng” sinh ra 

như những quái thai vô tài bất tướng nhưng được lãnh đạo theo kiểu cha truyền 

con nối của thể loại“con quan thì được làm quan”, gây một thảm kịch cho cả 

dân tộc: “cả họ làm quan” qua gia đình, hậu duệ, thân tộc, họ hàng... với một cơ 

chế quái vật ma hình quỷ tướng làm trò hề cho các quốc gia dân chủ văn minh. 

Tự do giáo dưỡng dân chủ được chứng minh ngay trong lịch sử của Việt tộc là 

chuyện “con vua thì được làm vua, con sãi chùa thì quét lá đa” là vừa sai trái 

vừa vô minh, vì vừa bất công vừa vô nhân. Hãy nhớ lại trường hợp của Lý Công 

Uẩn (Lý Thái Tổ) là con «sãi chùa» mà cũng là minh sư Vạn Hạnh, đã lập ra 

triều Lý, sáng ngời trong Việt sử, một triều với các khai quốc công thần dụng 

nội lực văn hóa Việt để chế tác ra sung lực cho văn minh Việt, để gầy dựng nên 

hùng lực cho văn hiến Việt. 

Tự do phải biết tự xây, khi đã tiếp nhận đạo lý, đón nhận đạo đức, thâu nhận 

luân lý, để xây lên liêm chính, để dựng lên liêm sỉ, bảo vệ nhân phẩm chống lại 

cường quyền, độc tài, tham nhũng. Từ đó, cụ thể hóa dự phóng đẹp, để hiện thực 

hóa tương lai hay, để thể hiện hóa chuyện thay đời đổi kiếp theo định hướng tốt, 

theo chân trời lành cho nhân sinh. Tự do tự xây, dựa trên ngữ pháp “xây để dựng 

tự do”, vì không ai ban bố tự do cho ta, mà tự do có được qua ý thức không chấp 

nhận bất công, qua nhận thức không dung túng độc tài, qua tâm thức không 

nhượng bộ bạo quyền.  

Tự do phải biết tự sinh, có mặt ngay trong hiện tại để trong hiện sinh trong đấu 

tranh của kiếp người chống lại bạo quyền qua hệ thống bạo lực của nó. Cùng lúc 

tự do là dàn nhún, dàn phóng gửi phương án của sự sống đúng đến trúng tương 

lai tốt đẹp cho nhân sinh. Hơn thế nữa, tự do biết gửi thông điệp tới tương lai, 

luôn nhắn tín hiệu tới mai hậu là: tự do có mặt để giúp con người thăng hoa theo 

hướng chân-thiện-mỹ. Tự do tự sinh để gửi thông điệp, tín hiệu là tự do biết nổi 

giận vì đã chịu quá nhiều bức xúc tới từ bất tín, bất tài, bất trung, đã tạo ra bất 

công, sinh ra bất nhân, đang lũng đoạn luân lý Việt qua tham nhũng của tham 
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quan. Chính tự do nổi giận chỉ là giòng lũ của thượng nguồn, sẽ tạo nên giòng 

thác của nổi loạn tại hạ lưu để chống độc tài, độc quyền, độc trị được chống 

lưng bởi độc đảng, để hình thành hợp lưu của bao giòng lũ, giòng thác tạo nên: 

nổi dậy! 

Tự do của năng động tính, đây là nội công riêng của tự do, vừa biết phòng ngự 

trước các cái xấu, tồi, tục, dở, vừa biết phản công chống lại các cái thâm, độc, 

ác, hiểm. Một thông minh khác của tự do là vừa biết khẳng định nhân phẩm của 

mình, vừa biết vượt thoát các lo âu, sợ hãi tới từ đe dọa, tới từ bạo quyền; cho 

nên tự do sống vì quá trình tự thoát để tự thắng. Tự do để tự thắng, là thông điệp 

đầy hùng lực của tự do: tự do không để bạo quyền, bạo lực, bạo hành giết sự 

thông minh của nó, sự sáng tạo của nó. 

Tự do để tự cứu để chống tận diệt môi trường, để bảo toàn môi sinh, như chính 

bảo vệ tính mạng của mình và của đồng bào, trước các cá nhân lãnh đạo giành 

giật quyền lực để dễ buôn dân, bán nước. Tự do để tự cứu trực diện để kình 

chống loại tự do vô nhân, vô đạo của bọn sâu dân mọt nước, khi chúng tự cho 

phép là chúng có quyền tự do vô biên, vô định, vô hạn để vơ vét từ tài nguyên 

của đất nước tới tiền tài của nhân dân. Loại tự do vô minh, vô tri này của chúng 

được dung dưỡng trong một chế độ độc đảng để độc quyền thâm thủng nguyên 

khí của quốc gia.  

Tự do của tự chủ, biết nuôi nhân đức trong một không gian đức của chung sống 

trong công bằng và bác ái trong đó tự do biết: nội lực của luân lý có ý thức về 

trách nhiệm và bổn phận, sung lực của đạo lý có ý thức về chuyện hay, đẹp, tốt, 

lành; hùng lực của đạo đức: ý thức về nhân phẩm để giữ nhân tính. Tự do trong 

một không gian đức của phương trình thấy-hiểu-thấu-nhận: tự do cùng tự chủ 

của phải hiểu cái tốt để phải làm ra cái tốt cho mình và cho đồng bào, động loại. 

Tự do cùng tự chủ phải thấu cái đức để tiếp nhận cái luận (lý luận, lập luận, 

diễn luận, giải luận); tự do cùng tự chủ phải tiếp thâu cái lý để đón tiếp cái thức 

(kiến thức, tri thức, ý thức).  

Tự do vì công lý của công bằng, tự do cùng tự chủ đề nghị cái lý phải đúng, 

đúng từ định nghĩa tới diễn đạt, cái đức phải tốt, tốt từ định đề tới áp dụng trong 

giáo dục, cái luật phải minh, trong nghĩa công minh cho toàn xã hội. Tự do cảm 

nhận bằng cảm xúc, nhưng được tồn tại bằng lý luận, được lâu dài bằng công 

pháp, nơi mà pháp luật phải công nhận tự do để xóa bất công, để trừ bạo động, 

để loại độc tài. Tự do cùng tự chủ công nhận công lý phải được phổ quát qua 

phong trào, qua đấu tranh, qua hội đoàn... Tự do là năng lực định nghĩa lại trách 

nhiệm để trách nhiệm có những công lý mới đúng hơn, trúng hơn trong không 

gian quyền hạn của trách nhiệm, trong đó trách nhiệm lãnh đạo phải liêm chính 

vì nó rộng hơn, nặng hơn trách nhiệm của công dân. Tự do không tự có để tự 

tồn, tự do có được trong tính tất yếu phải có câu trả lời, qua hành động thích hợp 

với luân lý của công bằng, với đạo lý của sự tôn trọng lẫn nhau. 
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Tự do của quá trình từ lý luận, nơi mà tư duy từ lập luận tới hành động vì công 

lý, dùng lý trí tự kiểm soát hành vi, tự kiểm định hành động của mình qua trí tuệ 

và đạo lý, qua trí lực và luân lý. Tự do có trong khả năng tự điều chế đam mê, 

cảm xúc, xúc động dẫn tới vô tri, thượng nguồn của vô trách nhiệm, có lý trí của 

tự cân bằng các sinh hoạt xã hội, cộng đồng, tập thể theo quy luật công bằng, 

dựa trên công lý, được trợ lực bởi công tâm. Tự do biết tự giáo dục, qua kiến 

thức, qua tri thức để có ý thức biết tự giáo dưỡng đạo lý, đạo đức, luân lý cho 

mình và cho người khác. Tự do biết quyền tự bảo vệ mình trước bạo quyền, bạo 

động, bạo lực, làm nguồn gốc của khổ đau, là nguyên nhân của nghèo đói. 

Tự do của quyền tự bảo vệ đồng bào và đồng loại trước độc tài, độc quyền, độc 

đảng, là gốc, rễ, cội nguồn của bất tín, bất tài, bất lương. Tự do có quyền tự đa 

năng hóa trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, dựa trên đa tài, đa hiệu, đa 

năng của tha nhân, dựa trên đa nguyên, đa lý, đa đảng của nhân quyền và dân 

chủ. Tự do biết bảo vệ môi sinh, trong đó có quyền bảo toàn môi trường sống, 

như chính bảo quản để cuộc sống, chống ô nhiễm môi trường và chống ngay 

trên thượng nguồn các tà quyền, các công nghiệp ngày ngày gây thảm họa môi 

sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn sự sống của bao thế hệ. 

Tự do là trách nhiệm của ý thức, tự do vừa là cơn gió chắn đường chim bay, 

nhưng vừa là lực giúp chim bay, luôn mang ý thức không chấp nhận bất công, 

bằng chính ý thức của mình khi thấy trước mắt mình bạo quyền đẻ ra bất bình 

đẳng, và tà quyền làm tăng bất công hằng này qua bạo lực và qua tham nhũng. 

Tự do có được vì chính bất công, bạo quyền, độc tài làm sáng định nghĩa, vừa 

làm sáng ý chí của tự do, chính tà quyền vô tình tạo điều kiện cho tự do ra giữa 

ánh sáng của nhân sinh, để phản diện rồi phản đề và cuối cùng là phản kháng 

chống bất công. 

Tự do của hành tác, tự do bên trong qua lý luận của tư duy, tự do thể hiện hành 

động ra bên ngoài, tự do bảo vệ tha nhân, như chính bảo vệ nhân tính của mình. 

Và khi tự do bị hiểu sai, rồi lạc hướng, khi tự do biến thành thảm họa cho mình 

và cho người khác, thì tự do phải luôn trở về với ba định hướng, dưới dạng ba 

câu hỏi: tự do muốn gì? Tự do làm gì? Tự do về chuyện gì, trong xã hội nào, 

trong bối cảnh nào? Từ đây, tự do luôn có ba thực chất để thể hiện mình: chủ 

thể, mong cầu và hành động. Khi cả ba vế này được minh bạch thì tự do phải: 

vượt thực tế, thực tại, thực cảnh; vượt trở lực, khó khăn, thử thách; vượt độc tài, 

bạo quyền, tham nhũng. 

Tự do nội chất của sự sống, nơi mà con người quyết định, và chính con người 

hoàn toàn tự do để tìm đường đi nẻo về của nhân đạo, cũng chính con người 

phải vì nhân phẩm trước bạo quyền, độc tài, tham nhũng phải bảo vệ tự do của 

mình như bảo vệ con ngươi của mình để nhìn cho ra nhân tính. Tự do là sự phối 

hợp giữa tự tin của tư duy và độc lập lý luận, không thờ ơ trước bất công, mà 

chọn lựa hành động để thay đổi thực tế không được chính nghĩa của tự do chấp 

nhận nữa. Tự do trong tự tin là thử thách chống lại sự thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm, 
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có thể tới tự thái độ biếng lời của tư duy, chưa được trang bị ý chí làm thay đổi 

tình hình do bạo quyền làm ra. Tự do vừa là quyền hạn, vừa là khả năng của ta, 

để ảnh hưởng thẳng tới cuộc sống, nên tự do chỉ tùy thuộc ta ngay trong tính khả 

thi muốn thay đổi cuộc sống theo hướng thiện. 

Tự do đi theo cái đúng, để làm nên cái tốt, đó là khả năng của tự do chế tác ra 

các quy định mới thuận lợi cho công bằng và bác ái trong không gian chính trị, 

xã hội, văn hóa, giáo dục... Tự do trong không gian của đạo lý và luân lý, có 

khung đạo đức của xã hội, trong lòng tin trước pháp lý của pháp luật vì công lý 

của công bằng. Tự do chỉ của một người, một nhóm, một bè, một phái, một đảng 

là loại tự do sớm nở tối tàn trước nhân lý, chỉ là loại tự do sống nay chết mai 

trước nhân phẩm. 

Tự do chống bạo quyền, độc tài, tham nhũng được kiểm chứng qua các quá 

trình sau đây, nơi mà mỗi chuyên ngành của khoa học xã hội và nhân văn phân 

tích và giải thích được: tự do biết hét lên: không đúng! Không chấp nhận được! 

để chống bạo quyền, độc tài, tham nhũng… để đi tới tìm cái đúng, tìm cái chấp 

nhận được qua công bằng của công lý; triết học luân lý và chính trị học gọi là lẽ 

phải của tự do. Tự do nổi lên trong nổi dậy giữa xã hội, cộng đồng, dân tộc khi 

nhân phẩm bị xúc phạm, tự do này đi từ nhân lý tới nhân trí; tri thức luận và xã 

hội học chính trị đặt tên nó là: nhân tính của tự do. Tự do vượt khoảng cách, đã 

gây ra ngăn cách giữa người với người, dùng tự do để lập lại cầu nối, tạo ra 

phong trào, tái lập lại quan hệ xã hội để tìm sự chia sẻ, sự đồng cảm, từ đó chế 

tác ra đòan kết và tương trợ giữa các nạn nhân của bạo quyền; tâm lý học tri 

thức và sử học chính trị nêu tên nó là: lực bảo vệ quan hệ của nhân loại. 

Tự do gạn đục khơi trong, loại bỏ bạo động có thể hủy diệt quan hệ xã hội, từ 

đó tạo nên một trật tự mới có đạo lý cạnh lý trí, có công lý cùng công bằng để 

bạo vệ sự trường tồn của tự do, mà triết học phân tích và xã hội học giáo dục 

tặng nó tên: trí tuệ của nhân lý. Tự do đúng đưa công lý đúng với công bằng 

đúng tới nơi để bảo vệ công dân trước bạo quyền, đưa pháp lý đúng tới pháp luật 

đúng, biết bảo vệ lẽ phải để bảo vệ nạn nhân của bạo quyền, độc tài, tham 

nhũng, mà luật học cùng giáo dục học gọi nó là: kiến thức của tự do. Tự do đúng 

đưa vào thảo luận để tìm ra cách giải quyết có đạo lý trước các khổ nạn của nhân 

sinh, chính đây là phẩm chất của đối thoại, chống phân biết đối xử, chống 

chuyện loại trừ tha nhân bằng chủ quan của định kiến, và xã hội học đạo lý cùng 

chính trị đàm phán trao nó tên: dân chủ của truyền thông. 

Tự do của quả cảm đẩy cửa, đạp tường, phá rào, chặt xiềng, phá tan nhà tù 
có ngay trong tư duy của mỗi cá nhân, nhưng chính ý thức của tự do gầy dựng 

nên từ ý nghĩa của tự do này, sẽ chế tác ra dàn phóng cho chính nghĩa của tự do. 

Tự do có ngay trong não bộ của cá nhân để dẫn tới hành động cụ thể vì công lý, 

ngay trong xã hội mà quần chúng đang bị lao lý hóa bằng bạo quyền, độc tài, 

tham nhũng. Tự do chặt xiềng, tự tin phá nhà tù, nhiều khi tới từ lý luận về nhân 

quả (nhân nào quả nấy, tức nước thì vỡ bờ), bạo quyền mà bạo ngược quá thì sẽ 
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bị lật đổ, chính dân là kẻ đóng thuyền nhưng cũng chính họ là kẻ lật thuyền, để 

dìm tà quyền, ma quyền xuống đáy sông. Tại đây thì tự do cũng đủ nội lực, đủ 

nội công để khẳng định quyền sống như xác nhận chính bản lĩnh của lý trí biết tự 

tư duy để đấu tranh vì tự do, mà không cần phải là nạn nhân của bạo quyền, độc 

tài, tham nhũng. 

Tự do của quyền công dân, muốn xây dựng một xã hội có công lý vì công bằng, 

lấy pháp lý để hỗ trợ pháp luật. Nhưng trong một chế độ mà bạo quyền, độc tài, 

tham nhũng không những đã áp đặt công an trị để đàn áp quần chúng, mà còn 

thao túng hiến pháp qua độc đảng, giật dây tư pháp qua độc trị; thì tự do chủ 

quan bên trong của lý trí trong mỗi cá nhân phải được hình thành qua tự tin đẩy 

cửa, đạp tường, phá rào, chặt xiềng, phá tan nhà tù ra xã hội bên ngoài. Tự do 

hành động trong phương trình của lý trí-trí tuệ-ý chí để xử lý các trở lực đang 

che chắn cho bạo quyền, độc tài, tham nhũng. Tự do trong đấu tranh có thành 

công và có thất bại, nhưng ngay trong thảm bại, tự do không tuyệt vọng, vì 

chính nghĩa của tự do sẽ làm nội lực cho chính khí của tự do, cụ thể là không 

cúi đầu mà ngẩng đầu, không khoanh tay mà thẳng lưng, không quỳ gồi mà 

thẳng bước đi về phía chân, thiện, mỹ. Phải đứng dậy với sung lực của đi tới, có 

hùng lực để leo dốc, có mãnh lực để thẳng tới nhân phẩm, khi bạo quyền đang 

đe dọa nhân tính! 
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Chủ thể của quyết đoán để quyết chí 

Chủ thể có ý chí để quyết chí làm đời sống khá hơn, làm cuộc sống đáng sống 

hơn, nếu lấy đạo lý và đạo đức làm nền cho luân lý, lấy khuôn quyết tâm thành 

quyết chí trong hành động dài lâu và bền vững trong đấu tranh vì tự do, công 

bằng, bác ái.  

Chủ thể có lý luận biết dựa trên luân lý, có hành động cụ thể bằng ý chí, khi có 

định nghĩa về tự do thì trí tuệ sẽ đưa chủ thể vào hành động. Chính phương trình 

lý luận-luân lý-ý chí là gốc, rễ, cội, nguồn cho mọi hành động của chủ thể, được 

thể hiện không những trong thực tế hằng ngày mà còn là lý tưởng của chủ thể 

trong đấu tranh. 

Chủ thể có lý trí và ý thức, trong đó nhân lý phát huy kiến thức, trong đó nhân 

tri biết dựa vào nhân trí để có sung lực bảo vệ tính tự chủ của cá nhân, của cộng 

đồng, của tập thể, của dân tộc… Tất cả quá trình này đều được nhận diện trong 

các phong trào đấu tranh của dân oan tới các phong trào đòi hỏi dân chủ và nhân 

quyền trước bạo quyền độc đảng.  

Chủ thể có lý trí để hiểu tình thương, hiểu từ nguồn gốc của tình thương đồng 

loại tới hiệu quả cùng hậu quả trong tình thương này. Chính là năng lượng của lý 

và thức trước các điều kiện của nhân sinh (có khổ đau và có hạnh phúc), từ đó 

hiểu nội chất của hai thái cực này trong nhân thế để tạo hạnh phúc và xa rời khổ 

đau.  

Hãy cùng nhau nhận ra chân dung chủ thể của Đinh Tiên Hoàng, với tầm vóc 

quân sự của ngài lớn vì tầm nhìn tổ quốc của Ngài xa, có được là nhờ tầm cỡ 

chính trị của Ngài cao, dẹp được thập nhị sứ quân, để thống nhất đất nước - đó 

chính là bản lĩnh vời vợi của Ngài. Chuyện loạn lạc bởi đám sứ quân này nằm 

trong quy luật khủng hoảng của các triều đại phong kiến, mỗi lần có một ông 

vua suy đồi là cả xã hội bị suy thoái, có nội chiến vì vô chính phủ, có bạo động 

vì đầy bất công, cá lớn nuốt cá bé.  
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Ngài dẹp lũ sứ quân này cho đất nước được trở lại thanh bình, ngừng hẳn mọi 

giết chóc của một thời cuộc mà người với người xem nhau như lang sói. Sự bất 

tài của một vương triều, vương triều đó phải nhận trách nhiệm như bọn sứ quân, 

cả hai phải chịu lỗi trước dân tộc, nếu không nói là tội! Tội thì chắc chắn nặng 

hơn lỗi, không những về hậu quả nhân sinh mà về cả hậu quả nhân đức, với sự 

suy sụp của giáo lý. 

Với bối cảnh loạn lạc của các sứ quân là có mầm mống trong xã hội Việt hiện 

nay, với người dân luôn “ngắn cổ, bé họng” trước bạo quyền, từ xã, thôn, làng, 

xóm lên tới vùng, miền, thành phố, chịu cảnh “ngậm bồ hòn làm ngọt” trong 

một hệ thống công an trị, nơi mà tham quyền song hành cùng tham nhũng. Với 

các câu ngạn ngữ mới của cường quyền ác bá thời nay: “ở đâu ăn đấy”, làm 

tướng tá thì ở biệt thự, biệt phủ giữa cái nheo nhóc của dân đen.  

Với các câu châm ngôn mới của quan lớn, quan bé, lạm quyền nhờ bạo quyền 

“ở trên ăn nhiều, ở dưới ăn ít”. Bọn “sâu dân, mọt nước” này còn nghĩ là 

chúng có lối thoát mà thời của Tiên Hoàng không có là: “vơ tới cùng, vét tới 

tận” cho đầy túi, đến khi sơn hà nguy biến thì chúng sẽ “cao chạy, xa bay” ra 

ngoại quốc! Chúng lầm, những quốc gia phương Tây dân chủ mà chúng chắc 

bẩm là sẽ yên thân để dung thân tà kiếp của chúng là những quốc gia luôn đấu 

tranh cho nhân quyền.  

Cho nên, ông bà ta nói gọn trong ẩn số kiếp người là: “lưới trời lồng lộng”, tức 

là “chạy đằng trời chẳng thoát”! Vì “trời có mắt”, tức là “nhân quyền có thần 

nhãn”, sẽ mang chúng ra xử tội (tội hình sự) với công pháp quốc tế, lúc đó 

chúng mới hiểu rõ câu của ông bà ta: “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. 
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Chủ thể biết thẳng lưng, ngẩng đầu trước địch 

Chủ thể mang tính năng động để được nhập cuộc trên con đường đạo lý được 

chọn lựa bởi cá nhân, bởi tập thể, bởi cộng đồng, bởi dân tộc, bởi nhân loại. 

Nhưng đạo lý phải chỉnh lý và hợp lý để nhân đạo có sức mạnh của nhân lý. Có 

lý sáng suốt để có luận tỉnh táo, để mà đi về các chân trời hay, đẹp, tốt, lành. 

Chính lý luận thông minh vì lập luận thông thái của chủ thể mang tính tất yếu 

được chọn lựa bởi nhu cầu cần thiết, bởi mong muốn bức thiết, để cá nhân, tập 

thể, cộng đồng, dân tộc, nhân loại được sống tốt hơn trong nhân sinh, sống đẹp 

hơn trong nhân thế. 

Chủ thể dụng tự do để khẳng định quyền tham gia vào công cuộc chung đi tìm 

hạnh phúc, bằng thể lực, trí lực, tâm lực của chủ thể, đây là định nghĩa cụ thể và 

minh bạch của thế nào là chủ thể. Và, chủ thể luôn được xác thực vừa bằng ý 

chí, vừa bằng quyết tâm, biến chí nguyện đã thành nội lực, thành ý nguyền, 

thành sung lực, để hành động bằng hùng lực của nhận thức, chủ thể xác định để 

minh định bằng can đảm của dấn thân. 

Các tiêu chí nêu trên để định vị chân dung có đầy đủ trong nhân trí và nhân tâm 

của Lê Đại Hành, thập đạo tướng quân, và Việt tộc biết Ngài qua ít nhất là ba 

phẩm cách, thứ nhất là võ tướng bẩm sinh, thứ hai là sáng danh phận trai thời 

loạn, thứ ba là công tướng trí dũng. Nhưng phải thống hợp cả ba để lấy ra hằng 

loạt bài học cho hậu thế, cho hiện tại, có trong phương pháp luận sử học so sánh 

cổ-kim của phương Tây. Vì Ngài là nhân vật tiêu biểu mà các nước văn minh có 

sử luận uyên thâm được mang tên chủ thể cổ sử dẫn dắt hiện sử; cụ thể là các 

bài học cổ Ngài để lại cho mai sau thì rất hiện đại giữa thời buổi hiện nay.  

Ngài để lại vài bài học cho hậu sinh mà hậu thế không những phải ngẫm mà phải 

làm: Mưu lược quân sự của Ngài để chống nhà Tống có một không hai. Khi 

chúng thấy oai dũng của Ngài thì tìm cách viết thư chiêu dụ, chúng đã lầm từ đó, 

vì Ngài không phải loại người sống để “đầu hàng”, mà mưu lược của ngài đi 

trên vai, trên lưng chúng!  

Trận Bạch Đằng của Ngài được xếp là thứ hai trong sử liệu, sau trận của mãnh 

tướng Ngô Quyền, trước trận của dũng tướng Trần Hưng Đạo, ở đây xin gọi 

Ngài là minh tướng. Vì giữa trận mạc, Ngài “giả hàng” để tiếp cận sát với địch, 

mà chủ đích giết được tướng của địch là Hồ Nhân Bảo, ngay trên chiến thuyền 

của hắn. Giả cầm cựu trong thế yếu, giả hàng để sát kề thân địch, để diệt địch, 

và cứ thế mỗi trận một cách, trận Tây Kết thì bọn xâm lăng kinh hồn bạt vía!  
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Hơn 600 tướng lĩnh từ Bộ Quốc phòng tới Bộ Công an hiện nay phải học kỹ các 

bài học quân sự của Ngài. Tài lược ngoại giao của Ngài đã cướp hồn sứ giả nhà 

Tống, cho nên các lãnh đạo của Bộ Ngoại giao hiện nay phải học thật kỹ để luôn 

thẳng lưng, ngẩng đầu trước địch. Khi gặp sứ giả nhà Tống, Ngài không làm 

theo ý chúng là xuống ngựa và quỳ lạy, mà Ngài vẫn ngồi trên yên ngựa để đối 

thoại với chúng. Ngài luôn làm tăng vị thế ngoại giao của đất nước Việt, khai thị 

cho bọn sứ giả nhà Tống để chúng phải nể trọng Việt tộc.  

Ngài thăng hoa dân tộc trong nước về nông nghiệp, kinh tế, rồi biến thành sách 

lược ngoại giao làm cho địch phải mở mắt là ta cũng thông minh, cũng giỏi, hay, 

tài, dũng như chúng. Để khi sứ giả nhà Tống trở về quê chúng phải viết lời công 

nhận: “Ngoài mặt trời xứ Tống, cũng có một mặt trời khác” (Đại Cồ Việt). Hành 

động lãnh đạo, của Ngài vừa thực, vừa sáng: Ngài cày với dân, làm ruộng vì biết 

đất Việt phải mạnh về nghề nông để Việt tộc mới vững về kinh tế. Ngài kinh 

bang tế thế, với xây công trình thủy lợi, từ Ninh Bình tới Nghệ An.  

Hậu sinh biết cúi đầu khâm tạ Ngài, trước nhiều bài học về phục hưng văn hóa, 

gầy dựng lại lễ hội, nhất là lễ hội đua thuyền... Tóm lại muốn học Ngài, thì nên 

bắt đầu bằng ngôn ngữ của Ngài:”Biết chọn chân chính mà đem tài phò giúp, 

Biết tìm đường chính mà đi trong các nẻo rối ren của thế sự”. 
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Chủ thể biết biến khổ đau thành hùng lực 

Chủ thể đưa lý trí lên hàng đầu, vào hạng ưu tiên để chọn lựa, để quyết định, để 

hành động, chủ thể chống lại sự vô cảm, chủ thể dẫm lên sự hèn nhát, vì chủ thể 

biết chống vô nhân.  

Chủ thể đạp lên sự thối nát, không chấp nhận một lực lượng công an, cảnh sát, 

xã hội đen giữa ngày thao túng dân lành. Chính quyền qua hệ thống công an lại 

thông đồng, giao kết và giựt dây xã hội đen để khủng bố dân oan, dân đen, dân 

lành. 

Chủ thể biết bảo vệ cá nhân, gia đình, dân tộc, nhân loại qua công bằng, công lý, 

công pháp, chính đây sự thông minh của chủ thể biết thăng hoa trong các phong 

trào xã hội đi tìm và sẵn sàng đấu tranh vì tự do.  

Chủ thể hiện diện trong các phong trào đấu tranh vì công bằng và công lý của 

dân oan ngày càng được dân tộc hóa và cả nước đều biết. Chia sẻ, đồng cảm, 

song song với đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền của các phong trào ngày càng 

được thế giới hóa được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, Liên Hợp 

Quốc, và các châu lục đã có tự do.  

 Chủ thể hành động bằng tự do trong đấu tranh vì nhân phẩm của dân tộc, nên 

dân tộc không bao giờ bị coi rẻ, xem thường, bỏ rơi, bỏ quên họ. Các chủ thể 

luôn được dân tộc tôn vinh, và càng được tôn vinh hóa trong bối cảnh trước 

thảm phận của Việt tộc với họa ngoại xâm của Tàu tặc, trong họa nội xâm của 

bạo quyền tham quyền, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. 

Hãy tìm về với Trần Thái Tông để nhận ra chân dung của chủ thể biết biến khổ 

đau thành hùng lực. Ngài là vị Minh Vương mang nhiều bi kịch: Thái Sư Trần 

Thủ Độ (là chú ruột) với âm mưu để cho nhà Trần có người nối ngôi đã ép Ngài 

phế bỏ Lý Chiêu Hoàng là người vợ thân yêu đồng thời cũng là người đã trao 

cho Ngài ngôi vua (từ nhà Lý sang nhà Trần) để lập Thuận Thiên (chị ruột của 

Lý Chiêu Hoàng) làm Hoàng hậu khi bà này đã có thai 3 tháng với anh của mình 

là Trần Liễu. 

 Ngài đã từ bỏ ngai vàng để đi tu vì không chịu nổi cảnh loạn luân của nội hôn 

này. Trước cảnh sơn hà nguy biến khi bọn Nguyên Mông đến xâm lăng, Ngài 

trở về ngai vua chỉ để nhận trách nhiệm bảo vệ nước nhà. Ngài làm vua trọn vẹn 

khi bước vào cuộc chiến chống quân Nguyên Mông hung hãn, kẻ đã xâm lược 

qua tới Âu châu, làm cả thế giới khiếp sợ. Với những lời quyết thắng quân 
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Nguyên Mông năm 1228, nhân dân công nhận Ngài là đấng Minh quân của nhà 

Trần. Ngài còn là một tác giả lớn với tác phẩm Khóa Hư Lục được nhân dân 

truyền tụng mến yêu. Ngài vừa làm vua, vừa tu tại gia, mỗi sáng Ngài dậy sớm 

tu trong thiền tập, niệm Phật bằng tâm.  

Ngài để những án văn, án kệ xuất sắc cho hậu thế. Thảm cảnh nội hôn không 

làm tâm cảnh của Ngài hỗn loạn. Qua bài kệ Tâm hương, thấy rõ Tâm Ngài 

sáng, trí Ngài thông, tuệ giác Ngài tinh khiết, sự trong sạch của tâm hồn làm nên 

sự trong sáng cho trí tuệ, tạo nên sự sáng suốt tăng tầm vóc thông minh, thật 

hiếm có trong Việt sử. 

Bạo quyền tham quyền, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền đang lúc nhúc 

như ký sinh trùng quanh tập đoàn lãnh đạo của ĐCSVN, chúng nghĩ sao khi: 

 Đất nước đang lâm nạn xâm lược của Tàu tặc, mà mình ăn sung mặc 

sướng vì tham quan bằng tham ô để tham nhũng. Sống trong biệt phủ, biệt 

thự trước thảm cảnh của hằng triệu dân oan màn trời chiếu đất, đầu 

đường xó chợ? 

 Đồng bào đang nhận đại nạn của ô nhiễm từ công nghiệp bẩn, hóa chất 

độc, thực phẩm bẩn, với các làng ung thư mọc lên nhan nhản đã và đang 

đe dọa giống nòi Việt? 

 Việt tộc đang ngày đêm nhận, chịu bao thảm họa tới từ Tàu tặc ngoài biển 

khơi, Tàu nạn từ các nhà máy nhiệt điện, Tàu họa từ bọn côn đồ, du đãng 

tới từ đất nước Tàu hoạn của chúng, Tàu tà không những buôn con dân 

Việt để làm lao nô, nô tỳ cho chúng mà chúng còn sẵn sàng giết người để 

trộm, cắp, cướp, giật nội tạng? 
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Chủ thể của trọn vẹn nhân tâm 

Chủ thể của hệ đạo, nơi mà đạo lý và đạo đức làm nền cho luân lý qua trách 

nhiệm và bổn phận với đồng loại, với tha nhân; luôn để cá nhân được quyền 

chọn lựa. Từ đây, nền luân lý và quyền chọn lựa được hội tụ, không hề rời nhau, 

vì nếu không có quyền chọn lựa thì sẽ không có luân lý.  

Chủ thể luôn mang hệ lý, có lý luận để chỉnh lý, có lập luận để hợp lý, có giải 

luận để diễn luận từ gốc tới ngọn, từ nguyên nhân tới hậu quả. Chủ thể giải 

quyết để giải phóng kiếp nạn nhân, phải xác minh luôn phương tiện của chủ thể 

qua các công cụ có chính nghĩa vì có nhân đạo. Cách nói “cứu cánh biện minh 

cho phương tiện” chỉ là cách nói của kẻ nếu không muốn tự sát thì chóng chầy 

cũng trở thành sát nhân. 

Chủ thể nuôi tự chủ bằng chủ lực của nhân nghĩa, biết rời bản năng ăn tươi nuốt 

sống tức là giết để ăn, để nuôi thân, để được tới bản thể ăn ở có hậu, có ngày 

mai được chung sống qua công bằng với đồng loại, như cá thể có thông minh 

tôn trọng nhân loại, trong hùng lực của chủ thể có trách nhiệm với cộng đồng, 

có bổn phận với đồng bào, đồng loại. 

Chủ thể nhận rõ lịch sử của nhân loại, và sắc nhọn nhất là triết học cho ra đời 

phạm trù của tự do chính là thông minh của lý trí, tạo nên trí tuệ. Thí dụ điển 

hình là ngay trên cổ sử và cổ triết của Hy Lạp là một xã hội có nô lệ và đã bóc 

lột nô lệ, nhưng thông minh của chủ thể đã biết chế tác ra tư duy tự chủ để làm 

nên các lý luận về tự do, mà còn sáng tạo ra cả một tư tưởng về Dân chủ.  

Chủ thể làm tự do trở nên sắc nhọn ngay trong sinh hoạt chính trị, trong các thể 

chế độc tài, trong các chế độ toàn trị mà không một ý đồ chính trị nào có thể giới 

hạn tự do của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc trên con đường đi 

tìm nhân phẩm. 

Trần Nhân Tông bằng trọn vẹn nhân tâm, đầy đủ tuệ giác, bản lĩnh tỉnh táo của 

nhân từ đã xây dựng được khối đoàn kết cho dân tộc trước họa xâm lược của 

Nguyên Mông. Chính nội công sáng suốt của nhân từ đã làm được kỳ công điều 

binh, khiển tướng của Ngài trong bối cảnh chỉ mành treo chuông của Việt tộc 

trước bọn ngoại xâm đầy tàn bạo, nhưng vẫn thua trận vì chúng không có nhân 

từ.  

Câu chuyện nhân từ trong cuộc đời minh quân của Ngài không phải là câu 

chuyện lòng trắc ẩn của Mạnh Tử, cũng không phải là lòng thương hại trong các 

đạo giáo; mà nó là câu chuyện lấy nhân để cứu nhân. Đây là sự thông minh ở 

trên cao, trùm phủ xuống mọi định nghĩa về sự thông minh, đây là trí khôn của 
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nhân lý và lý trí của nhân tri biết tìm về nhân nghĩa mỗi lần nhân thế xa nhân 

đạo. Và chỉ có Ngài mới có tầm vóc này để lập nên phái Trúc Lâm Yên Tử lấy 

Phật tại tâm để chế tác ra tâm tại thế!  

Thiếu nhân từ, vắng nhân nghĩa, trống nhân bản, rỗng nhân văn vừa là hằng số 

cũng vừa là ẩn số của các lãnh đạo ĐCSVN từ khi thành lập đảng cho tới ngày 

hôm nay. Họ đã và đang đưa Việt tộc tới cõi suy đồi từ đạo lý tới linh hồn. Đây 

là thật bại lớn của các lãnh đạo ĐCSVN, giữa các thất bại lớn khác về kinh tế, 

xã hội, dân chủ, nhân quyền... vì họ thành lập đảng, xây dựng đảng, chỉnh đốn 

đảng, bảo vệ đảng trên hành vi bạo ngược, với hành động bạo quyền, lấy bạo 

động để diệt nhân từ, lấy bạo hành đẩy nhân dân ngày càng xa, càng biệt nhân 

từ.  

Không có nhân từ, nên các lãnh đạo ĐCSVN trở nên nhố nhăng, kệch cỡm, trơ 

tráo... Thí dụ điển hình là tuần này với lòng nhân từ, các Phật tử vào mùa phóng 

sinh với lòng thành từ bi, yêu muôn loài như yêu chính mình. Phóng sinh để trả 

lại cuộc sống cho cuộc sống, trả lại tự do cho tự do! Vậy mà các lãnh đạo 

ĐCSVN cũng xen vào để “thả chim, thả cá”, họ nhố nhăng, kệch cỡm, trơ 

tráo... vì là giả, dối, láo, xạo, không có lòng thành nhân từ thì phóng sinh chỉ là 

một màn kịch xấu, tồi, tục, dở.  

Muốn có lòng thành nhân từ rất dễ, các vị này hãy thả ngay! Hãy “phóng thích” 

ngay! Hãy trả tự do ngay cho các tù nhân lương tâm, đấu tranh vì nhân quyền, 

dân chủ, công bằng, tức là vì nhân từ cho toàn xã hội. Thật dễ không hề khó, 

nhất là đối với các lãnh đạo ĐCSVN có quyền “sinh sát” với dân đen, dân oan, 

dân chúng... Thật quá dễ khi các vị chỉ để ra vài phút trong ngày, vài giờ trong 

tuần, vài buổi trong tháng, để đọc, để hiểu, để thấu những gì mà Phật hoàng 

Trân Nhân Tông đã nói, đã viết, đã tâm sự tự tâm! 
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Chủ thể có lý trí của công minh 

Chủ thể không bao giờ rời quá trình hoàn thiện hóa cuộc sống, không hề xa quá 

trình cải thiện hóa nhân sinh, không hề bỏ quá trình nhâm phẩm hóa nhân loại. 

Chủ thể đứng về phía đối kháng chống bất công, là đứng về phía của kẻ yếm thế 

trước bạo quyền, là đứng về phía của nạn nhân của độc tài, là đứng về phía nước 

mắt nạn nhân của tham nhũng. Chủ thể đặt quyền lực vào đúng chỗ nó để nó 

dùng công lý mà xử bất công, giúp công dân có tự do trong tư duy để có tự do 

vận não với các hiểu biết về điều kiện sinh tử của nhân sinh, có thể bị hủy bất cứ 

lúc nào bởi bạo quyền, bạo lực, bạo chúa.. Chủ thể chống lại bạo quyền bằng tự 

chủ của lý chí, bằng quyết tâm với các lý luận nhân lý: tự do trong công bằng và 

bác ái, từ đó đấu tranh để xã hội công nhận đạo lý tự do-công bằng-bác ái vừa 

như nguyên tắc, vừa như khuôn mẫu cho mọi hành động xã hội, từ chính quyền 

tới cá nhân, từ tập thể tới cộng đồng… luôn biết lấy tự do làm động lực cho văn 

minh của dân tộc. Chủ thể chống lại bạo quyền bằng tự do đến từ nhân lý, có 

ngay trong nhân tính, xuất hiện từ nhận thức về nhân phẩm, ở ngoài các quy luật 

nhân quả của hoàn cảnh, vì tự do đến từ tư duy của con người dựa trên nhân 

luận được hỗ trợ bởi đạo lý, đạo đức, của nhân đạo, tức là không phải chờ mình 

phải là nạn nhân của bạo quyền rồi mới đấu tranh cho tự do của mình. Lê Thánh 

Tôn có mang sự sáng suốt của chân dung chủ thể với các tiêu chí được nêu trên, 

với triều Lê mang nhiều tai tiếng, nhất là qua chuyện hãm hại các công thần: 

Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn. Ngài là vị vua được xem như anh minh, tài 

giỏi, có văn hóa, thiết tha canh tân đất nước, chăm lo cho dân tộc. Từ triều đại 

của Ngài mới có câu: nhân tài là nguyên khí của quốc gia, quyết tâm sử dụng 

nhân tài qua thi cử, không để lan tràn chuyện “con ông cháu cha” như trong chế 

độ độc đảng hiện nay, Ngài ngăn chặn chuyện “con quan thì được làm quan”, 

như hiện nay với hiện tượng “thái tử đảng”, đảng đây là ĐCSVN. Dưới triều 

của Ngài, thì nước mạnh nhờ nhân tài, thời đó xã hội có vẻ còn công bằng hơn 

xã hội của “tiền tệ-hậu duệ-quan hệ” ngày nay, nơi mà ĐCSVN đã và đang đưa 

Việt tộc lùi vào vực thẳm tối mù trước toàn cầu hóa của tri thức truyền thông. 

Ngài dùng quyền lực của mình để đề cao chủ quyền của đất Việt, để thẳng lưng 

bảo vệ quê hương, đây là một bài học khác -rất quý- mà lãnh đạo ĐCSVN phải 

cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối để học Ngài. Chưa hết, Ngài luôn củng cố quốc 

phòng, điêu luyện hóa quân sự, ban hành các chính sách cải tiến vũ khí cho quân 

đội, Ngài phát triển kinh tế không những qua nông nghiệp, mà còn qua thủ công, 

thương mại... Hay nhất là các cải tổ về văn hóa, xuất sắc hơn nữa là bộ luật 

Hồng Đức dưới sự chỉ đạo của Ngài, được xem là một bộ luật hoàn chỉnh trong 

lịch sử Việt, với tính pháp quyền cao. Nhân bất thập toàn, Ngài cũng mang 

những tai tiếng của một cá thể không vượt qua được các gọng kềm phong kiến 

trong các quy luật tranh giành quyền lực.  
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                  Chủ thể của ý thức hiện hữu 

Chủ thể của nhân cách luôn mang cùng lúc ba nội hàm, gầy dựng nên nội chất, 

đúc kết ra nội dung của chủ thể:  

 Ý thức hiện hữu: có mặt trong cuộc sống, lấy tự do để định hướng nhân 

sinh quan.  

 Ý thức chủ thể:  có mặt giữa cuộc đời, lấy tự do để định vị thế giới quan;  

 Ý thức lý tưởn g: có mặt trong thế sự với lý tưởng của đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành cho mình, cho mọi người, cho chuyện sống chung trong xã hội là 

chuyện mong muốn, chứ không phải là chuyện cam chịu.  

Chủ thể mang ý lực của tự do, được thực hiện cụ thể bởi hai tư duy:  

 Tự do biến ước nguyền thành hiện hữu, hiện diện, hiện tại ngay trong 

phương án xây dựng cuộc sống;  

 Tự do biến dự phóng trở thành: dự đoán, dự tính, dự phòng ngay trong 

sinh hoạt thay đời, đổi kiếp vì mình, cho mình.  

Chủ thể có cá tính, không những qua phẩm chất của cá nhân, đòi hỏi sống bằng 

chính nhân phẩm của mình, mà tự do còn chủ động cụ thể qua sáng kiến trong 

cải cách, sáng lập ra các hội đoàn, sáng tạo ra các phương án phù hợp với mong 

muốn, với chờ đợi, với tâm nguyện: thay đời đổi kiếp, cho mình, cho thân 

quyến, cho đồng bào, cho đồng loại.  

Cá tính là kết quả, hậu quả, hiệu quả của tư duy, của hành vi trong hành tác cá 

nhân, giờ đã có nội lực của kiến thức, sung lực của ý thức, hùng lực của nhận 

thức để đòi hỏi, để đấu tranh. Có cá tính để đề kháng, có cá tính để đối kháng 

chống bất công, chống bạo quyền, đây là định nghĩa của cá tính, vừa là thượng 

nguồn, vừa là hạ nguồn của các định luận về chủ thể. 

Hãy nhìn chân dung chủ thể sáng rực của Ngô Quyền. Muôn dân khâm phục và 

quý trọng Ngài qua ba biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần bất khuất Việt: Ngài 

chấm dứt chớp nhoáng một sớm một chiều hàng ngàn năm đô hộ của Tầu tặc 

phương Bắc. Ngài xử lý gọn gàng hai mặt trận “thù trong, giặc ngoài”, loại tên 

bán nước Kiều Công Tiễn, tống giặc Nam Hán ra khỏi bờ cõi Việt. Ngài cùng 

Kiều Công Hãn, Dương Thục Phi, Phạm Đức Dũng, Nguyễn Tất Tố... là những 

chiến lược gia xuất sắc đầu tiên đã phạm trù hóa chiến thuật thủy triều mà chiến 

tích trên sông Bạch Đằng thành mô hình quân sự cho thông minh Việt, được xử 

dụng nhiều lần bởi các minh tướng sau này. Chấm dứt ngàn năm đô hộ Bắc 

thuộc phải biết thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc, có bản lĩnh của chủ thể làm 

chuyện đại cuộc và Ngài đã làm được.  
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Xử lý trọn bọn buôn dân, bán nước loại Kiều Công Tiễn, xóa mối hận phản chúa 

cho chủ tướng Dương Đình Nghệ, giải tỏa luôn nỗi căm tức của nhân dân thời 

đó là trừ bọn nội phản để gây lại niềm tin cho Việt tộc là một làm việc rất lớn. 

Trong điều binh, khiển tướng, Ngài biết nghe, biết tiếp thu các sáng kiến tài, các 

sáng tạo hay của Kiều Công Hãn, Dương Thục Phi, Phạm Đức Dũng, Nguyễn 

Tất Tố... Ngài là gương của tất cả những ai muốn lãnh đạo đất nước Việt hiện 

nay, trước họa Tàu tặc, trước họa bán nước của bọn “sâu dân, mọt nước”.  

Tình hình hiện nay, Tàu tặc cướp biển, cướp đảo... của một đất nước có cả ngàn 

vị có chức tướng, mà không vị tướng nào có một tuyên bố liêm sỉ về toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt tộc, không vị tướng nào có sáng kiến về các phương cách ngăn 

chặn giặc trên biển Đông, không vị tướng nào có sáng tạo về chiến thuật quân sự 

trong tình hình mới. Sơn hà đang nguy biến, tại sao Bộ Quốc phòng cùng các 

tướng lĩnh suốt ngày đi buôn bất động sản, lòn lách trong các hệ thống ngân 

hàng... với bao mạng lưới tham nhũng qua hối lộ do chính các tướng chủ trì, lại 

thêm các tướng công an tổ chức đánh bạc trên mạng liên quốc gia để thâu tiền 

kiểu đầu nậu! Họ là tướng hay họ đang vô tình “nối giáo” cho giặc?  

Trong chính sử, Việt tộc chỉ thấy và thờ tướng tài, tướng giỏi, tướng hay, nhân 

dân thấy “lợm giọng” trước các tướng hèn, vì các tướng hèn chỉ có chỗ trong tà 

sử, ma sử, tục sử, họ không có đứng trong Việt sử.  

Chủ thể của mãnh lực Ngô Quyền có nhận ra chân tướng của các tướng mà 

ĐCSVN trao chức không? Tại sao trong hơn 600 tướng trong Bộ Quốc phòng và 

Bộ Công an mà lại bị nhân dân qua mạng xã hội đặt tên là hèn tướng, tướng 

Nguyễn Công Thưởng lại được thêm chức “tướng bưng bô”, thuộc loài “té nước 

theo mưa”. Không phong cách tướng, không tư cách lãnh đạo, thì làm sao có 

nhân cách trước ngoại xâm! 
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Chủ thể là hằng số của chính quốc 

Chủ thể là cá nhân có cá tính, xuất-hiện-để-thể-hiện rồi khẳng định chuyện thay 

đời đổi kiếp là chuyện khả thi: làm được và phải làm! Như vậy chủ thể biến số 

phận thành dự phóng, biến cá tính thành sung lực của tương lai, dẫn dắt tự chủ. 

Chính chủ thể biến ảo thành thực (thực chất, thực tại, thực tế) qua thực tài của 

chủ thể, biết hành động theo kim chỉ nam của tự do, sống và hành động có trách 

nhiệm với cộng đồng, vừa có bổn phận với tập thể, vừa có đạo đức với dân tộc 

cùng lúc có sáng kiến theo dự phóng, có sáng lập cho tương lai, và có chương 

trình cụ thể qua sáng tạo, để chế tác ra các đạo lý hay, đẹp, tốt, lành. 

Hãy nhìn cho ra chân dung chủ quyết của Trần Thủ Độ trong quá trình xây dựng 

cơ ngơi cho nhà Trần trong Việt sử. Hình ảnh một nhân vật lịch sử gây ra bao 

tranh cãi, một hình ảnh đôi: công thần và bạo chúa,. Không có Thái sư thì sẽ 

không có nhà Trần, một triều đại thông minh hàng đầu của Việt tộc. Nhưng Thái 

sư cũng mang hình ảnh một kẻ tàn ác, mang đến cảnh giết chóc, tận diệt đời Lý 

với phương châm của bạo chúa (nhổ cỏ phải nhổ tận gốc), cũng phải kể thêm 

chuyện xóa cả họ Lý trong lịch sử mà các nạn nhân nhiều kẻ phải thay thế bằng 

họ Nguyễn, tạo chuyện nội hôn đã bảo vệ hoàng tộc Trần.  

Nhưng không thể phủ nhận khi tặng cho Thái sư danh vị: khai quốc công thần, 

vì không có Thái sư thì không thể có chiến tích lừng lẫy thắng quân Nguyên 

Mông, cũng sẽ không có luôn: Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân 

Tôn, các minh quân đại diện cho văn hóa Việt vững, văn minh Việt sáng, văn 

hiến Việt bền. Thái sư mang hằng số của chính quốc (vì nước xả thân), mang 

luôn ẩn số của bạo quyền trong quyết định tới quyết sách với bi kịch Lý Chiêu 

Hoàng, Trần Cảnh, Trần Liễu... Nhưng trong trường hợp của Thái sư thì hằng số 

lấp, nhấn, dẫm, đè và đi trên lưng, trên vai ẩn số.  

Tình hình của Việt tộc hiện nay đang bị lấp, nhấn, dẳm, đè bởi độc đảng, tạo 

tham quyền, sinh tham nhũng, mang theo bao suy đồi, bao thoái hóa về đạo đức 

xã hội, bao bất công đang vùi dập dân đen, dân oan... Trong khi chờ đợi nhân 

quyền, dân chủ, công bằng tới với số phận Việt, thì trong thâm tâm của đại đa số 

nhân dân là mong cầu một sự xuất hiện của một minh chúa như Thái sư có quyết 

định, giữ quyết đoán, nắm quyết sách để thay đời đổi kiếp cho Việt tộc.  
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Vai trò lãnh đạo cá nhân của minh chúa là tiên quyết trong lúc chờ đa nguyên, 

dù minh chúa đó phải dùng bạo sách như Thái sư, đó là kinh nghiệm của lịch sử. 

Trong tư duy của một cá nhân lãnh đạo muốn cứu nước-cứu dân là phải mang 

thân mình ra để xoay chuyển tình thế, và đẩy nó theo hướng thăng hoa. Thái sư 

đã thuyết phục được vua Trần Thánh Tông, sau khi vua đã bỏ việc nước đi tu tại 

Yên Tử, là vua phải trở về kinh đô mà nhận nghĩa vụ cứu nước, tiếp theo Thái 

sư đã thuyết phục được vua, cùng các tướng lãnh khác trong đại họa Nguyên 

Mông là: đầu của Thái sư chưa rơi thì Thái sư không rời bổn phận cứu nguy dân 

tộc. Đó là công thần, luôn mang theo công lý “vì nước xả thân”, hiện nay Việt 

tộc cũng cần một Trần Thủ Độ khai thát triệt để: hằng số minh chúa cứu quốc! 

Thái sư Trần Thủ Độ nghĩ sao về bọn hèn tướng hiện nay, đông lúc nhúc như ký 

sinh trùng chung quanh ĐCSVN, chúng lúc nhúc trong Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an để: 

 Tổ chức cờ gian bạc lận để vơ vét tiền tỷ. 

 Khi ra trước tòa thì khóc lóc xin tha tội. 

 Thú tội là óc chúng bé nhỏ nhưng chúng đầy tham vọng để tham tiền… 

Việt tộc biết rất rõ là nếu chúng ở trong tay của Thái sư trong hoàn cảnh hiện 

nay, thì Thái sư sẽ lọc, tẩy, xóa, triệt cho bằng được, vì hoạn kiếp ký sinh trùng 

của chúng chính là loài sâu dân mọt nước! Mà Thái sư lại là chủ thể chuyên việc 

loại phường sâu mọt! 
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Chủ thể của quốc đạo 

Chủ thể thấu hiểu sự vận hành của nhân trí, trong đó hậu quả (hay hiệu quả) của 

sự cố (hay biến cố) tạo ra tư duy của nhân lý dùng tự do để vượt thoát thử thách, 

vượt thắng thăng trầm qua đấu tranh vì tự do; có ý thức về tính khả thi, đi từ 

năng lượng của cá nhân tới năng lực của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc khi 

quyết đoán để quyết định thực tế hóa quyền tự do.  

Chủ thể hiểu hệ dự (dự tính, dự báo, dự đoán), để lý trí phân tích được tình hình 

cụ thể, để trí tuệ lập ra các cứu cánh mới và đúng, cùng lúc triển khai các 

phương tiện hợp nhân lý để giành tự do, công khai đấu tranh vì hệ công (công 

bằng, công lý, công pháp) cho một công quyền có bản lĩnh của nhân lý, có tầm 

vóc nhân tri, có nội công nhân trí, để cuộc sống được tốt hơn, lành hơn, đẹp hơn, 

cao hơn. 

Chủ thể có hệ công (công bằng, công lý, công pháp) vì biết và có:  công bố một 

cách minh bạch nhất, vì thế nên tự do luôn ngược chiều với tà quyền; công phu 

kỹ lưỡng trong chuẩn bị, kỹ càng trong thực hiện, không ăn sổi ở thì mà ăn ở có 

hậu, vì thế nên tự do luôn là phản biện của bạo quyền;  công trình trong phát 

triển bền vững vì nhân phẩm dựa trên nhân nghĩa, xây dựng một tự do dầy nhân 

thức. 

Phương trình công bố-công phu-công trình làm nên sự nghiệp của chủ thể. 
Trần Hưng Đạo, có đầy đủ, trọn vẹn chân dung chủ thể của quyết đoán với tất cả 

định đề đã được nêu trên. Việt tộc kính trọng, thờ phụng tôn vinh Ngài là Đức 

Thành Trần giữa các khai quốc công thần dựng nước và giữ nước. Câu chuyện 

này có lý do của nó, mà lý của nó thì rất hay, đẹp, tốt, lành, vì phẩm chất của 

Ngài thật cao, sâu, xa, rộng để hậu thế học, tu, dưỡng, hành cả đời. 

Ngài cao đẹp vì là người lãnh đạo vì nước quên thù nhà, trước bi kịch của cha là 

Trần Cảnh, trong thảm kịch nội hôn, mà chính gia đình Ngài chịu cảnh tan nát. 

Khi cha hấp hối, Ngài lại còn phải nghe lời cha dặn là: phải trả thù nhà! Trả hận 

cho cha! Ngài đã không làm chuyện đó, Ngài chọn hướng cứu nước, Ngài đứng 

về phía cứu dân, đạo lý này Ngài đã giữ làm lẽ sống cho mình suốt kiếp, và 

chuyện này thì tất cả các vua, các tướng, các quan, cả nước ai cũng biết, cũng 

trọng, cũng khâm phục ngài. 

Ngài có thông minh quân sự trọn vẹn của một lý trí luôn sáng suốt, có dũng cảm 

lãnh đạo tràn đầy của một nhân cách tỉnh táo, phương pháp phân tích của Ngài 

rất thuyết phục vua mỗi lần cả nước thề một phen sống mái với Nguyên Mông. 

Sức thuyết phục của ngài trao truyền lan rộng tới tướng sĩ, binh sĩ, muốn biết 
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mãnh lực của nó, thì hãy đọc Hịch Tướng Sĩ của Ngài. Trong Hịch Tướng Sĩ, 

Việt tộc được tiếp nhận trước lòng yêu nước của Ngài: “Ta thường tới bữa quên 

ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...”. 

Quân tử được tạo từ chính nhân, riêng Ngài đã đi xa hơn bao chính nhân, Ngài 

còn dìu dắt bao chính nhân trong thời đại của Ngài đi theo chính đạo mà chính 

đạo thời đó, trước đe dọa của Nguyên Mông, chính là quốc đạo (vì nước quên 

thân), quên luôn cả thù nhà, chỉ vì không được quên nước.  

Lòng kính phục của hậu thế trước đạo lý của Ngài có cớ sở vững: lấy sung lực 

lương tâm yêu nước để tạo nên lương tri lãnh đạo trong việc cứu nước-cứu dân, 

dụng lương tri lãnh đạo để làm sáng lên liêm sỉ vì dân trong nhân cách lãnh đạo. 

Hậu thế ngày nay đang mong chờ lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN biết: “Ta 

thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...” 

để đừng sa đọa trong lạm quyền mà lộng quyền, và đừng suy đồi trong tham 

quyền mà tham nhũng. Vì tình hình đất nước hiện nay đã lâm nguy, đừng để tiền 

đồ của Hưng Đạo Vương phải chịu cảnh: lâm chung! 

Đức Thành Trần nghĩ sao trong thảm nạn quốc phòng hiện nay của Việt tộc: 

 Các tướng hiện nay không hề có kinh nghiệm tác chiến. 

 Các tướng hiện nay chỉ biết quy hoạch đất đai để cướp đất của dân. 

 Các tướng hiện nay chỉ tham tiền và thích tham nhũng, làm giầu bất 

chính. 

 Các tướng hiện nay chỉ khôn nhà dại chợ, hiếp đáp dân lành biến họ thành 

dân oan. 

Thái sư Trần Thủ Độ nghĩ sao trong thảm họa tướng không có tướng cách hiện 

nay của Việt tộc: 

 Hèn thì có làm tướng được không? 

 Nhát thì có làm tướng được không?  

 Tham thì có làm tướng được không?  

 Tục thì có làm tướng được không?  

Và chắc chắn là hèn, nhát, tham, tục thì chắc chắn không bao giờ thành chủ thể! 
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Chủ thể  từ dũng trí tới dũng khí 

Chủ thể tự tin để đấu tranh, tự tin để tự giải phóng mình, vì mình và tha nhân, vì 

đồng loại. Chủ thể đưa hiểu biết lịch sử vào tận điều kiện làm người hiện nay để 

trả lời câu hỏi: ta đang có hay ta không có tự do? Chủ thể lột mặt nạ độc tài để 

thấy rõ bản chất toàn trị của bạo quyền luôn muốn có độc quyền sinh sát trên tự 

do, bằng độc trị rất vô nhân vì rất vô lý. 

Chủ thể đi từ không chấp nhận bạo quyền ngoại xâm, không chấp nhận tà quyền 

nội xâm, đây chính là loại bất công của mọi bất công, phải giải phóng dân tộc và 

chấp nhận đấu tranh vì công bằng và công lý, đây chính là lộ trình liêm chính 

của chủ thể vì tự do của giống nòi. Chủ thể chấp nhận cùng đồng hội, đồng 

thuyền trong đấu tranh, tiếp nhận chân lý của nạn nhân. Mà nạn nhân lại là đồng 

bào của mình, chân lý của nạn nhân luôn là nền cho công cuộc đấu tranh của chủ 

thể. 

Hãy cùng nhau nhìn lại chân dung chủ thể của Nguyễn Huệ, trước khi Ngài trở 

thành Quang Trung Hoàng Đế. Ngài đã là dũng tướng với bao dũng lực vì thời 

điểm Ngài làm chuyện bình Nam, dẹp Bắc là vô cùng phức tạp, là thời đại không 

có lối ra. Nguyễn Huệ một thân, một chính nghĩa đã phải đối phó với sáu mặt 

trận khẩn trương:  

 Mặt trận thứ nhất là Trịnh-Nguyễn phân tranh, một cuộc huynh đệ tương 

tàn bị xem như là không thể dứt, nếu không có Ngài.  

 Mặt trận thứ hai dai dẳng với Nguyễn Ánh mà hận thù đã lên ngất trời 

được xếp loại là không đội trời chung.  

 Mặt trận thứ ba là sự ngấp nghé của thực dân qua con đường truyền đạo, 

mà ít nhiều Nguyễn Ánh đã rơi vào bẫy, khi khai thác triệt để Bá Đa Lộc. 

 Mặt trận thứ tư là Thái Lan, thời đó là láng giềng cơ hội, thừa nước đục 

thả câu, cũng được Nguyễn Ánh không ngừng sử dụng.  

 Mặt trận thứ năm chính là ông anh cả của Ngài: Nguyễn Nhạc, tâm địa lắc 

léo vì ham quyền cố vị.  

 Mặt trận thứ sáu kinh khủng nhất chính là quân Thanh đang xâm chiếm 

đất nước Việt, chúng vào Thăng Long với tư cách vô cùng thô bỉ của bọn 

cướp nước Việt và khinh người Việt.  

Khinh thường người khác trong chiến tranh thì dễ sinh ra khinh địch, cho nên 

quân Thanh đã bị quét ra, quét hẳn, quét hết, quét trọn, quét sạch qua chiến 

dịch thần tốc năm mươi ngày của Ngài. Chúng phải chui, phải chạy và cuối 

cùng là phải xin được giữ thân để về lại được quê cha đất tổ của chúng. Mặt 

trận quân sự phải giữ yên bờ cõi để giữ trọn tiền đồ tổ tiên, tức là hằng ngày  
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phải quyết tâm-quyết chí-quyết chiến chống lại ý muốn-ý định-ý đồ của Tầu 

tặc là xâm lấn-xâm lược-xâm lăng đất nước Việt.  

Quang Trung Hoàng Đế nghĩ sao về hành vi của lãnh đạo ĐCSVN? đã được 

dân chúng hiện nay gắn bảng hiệu hèn với giặc, ác với dân: 

 Hèn với giặc, khi chỉ biết cúi đầu khi Tàu tặc đang cướp biển, cướp đảo 

của Việt tộc; ngược lại thì ác với dân khi bắt bớ, tra tấn, áp đặt những bản 

án độc ác lên các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền. 

 Hèn với giặc, khi chỉ biết khoanh tay để tham nhũng khi Tàu họa đưa ào 

ạt các công nghiệp bẩn thỉu và độc hại trên cả đất nước; ngược lại thì ác 

với dân để mặc nhân dân sống với bao hoạn bịnh ung thư từ ô nhiễm môi 

trường tới đến quỵ gục môi sinh. 

 Hèn với giặc, khi chỉ biết quỳ gối khi Tàu hoạn cho thâm nhập tự thực 

phẩm bẩn tới hóa chất độc để hủy diệt dần mòn giống nòi Việt tộc; ngược 

lại thì ác với dân khi vây bủa đời sống của nhân dân bằng bao thứ thuế 

má, ngày ngày nheo nhóc hóa dân tộc trong nghịch cảnh giầu sang bất 

chính của bọn tà quyền tham quan để vơ vét được “chống lưng” bọn ma 

quyền tham tiền “sân sau”.  

Quang Trung Hoàng Đế nghĩ sao về một phường ký sinh trùng lúc nhúc trong 

bóng tối như âm binh sống để bòn rút sinh lực của đồng bào, tài nguyên của 

quốc gia, cơ nghiệp của tiên tổ?  
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Chủ thể từ minh sư tới mưu sư 

Chủ thể không chỉ là cá nhân hay cá thể, mà chủ thể khi hiểu đạo lý (hay, đẹp, 

tốt, lành) rồi, khi thấu luân lý (bổn phận và trách nhiệm) rồi, thì có tự do trong 

sáng kiến để cải thiện điều kiện làm người của mình. Chủ thể là tự do có thế 

đứng và thế đi, có hành động và hành tác trong thế thăng bằng của nhân quyền 

và dân chủ (nhân quyền trong dân chủ, và dân chủ bằng nhân quyền). Ngữ pháp 

nhân chủ phải dựa trên chủ thể, có tự do trong sáng lập để gây dựng các phương 

án cho tương lai, vì muốn được thăng hoa trong cuộc sống, có tự do trong sáng 

tạo.  

Hãy nghiên cứu chân dung chủ thể của đại sư Vạn Hạnh. Ngài vừa tu học một 

cách trí thức, Ngài vừa là minh sư từ đời Đinh qua đời Lê, Ngài lại là thầy của 

Lý Công Uẩn, tiếng đồn đại là Ngài có thể là cha đẻ của Lý Công Uẩn, nhưng 

một điều chắc chắn là không có Ngài sẽ không có Lý Thái Tổ, không có nhà Lý, 

một triều đại minh và thông của Việt tộc. Minh sư phải là mưu sư, tài phân tích 

của Ngài mà người thời đó gọi là tài tiên tri, đoán đâu trúng đó, thật ra là thâm 

tài về tổ chức các sự cố vừa thuận lợi, vừa tích cực để tạo ra tình thế mới, nhất là 

để thay đổi cán cân lực lượng trong chính trị, trước sự suy đồi của một triều Lê 

đã không có lối ra, trước họa xâm lăng của giặc phương Bắc.  

Không những chính giới mà cả trong văn bản của Phật giáo thời đó (Thiền Uyển 

Tập Anh) kể lại không biết là bao nhiêu mưu lược của Ngài. Chắc là cũng từ 

Ngài mà ra câu chuyện con chó đen mang trên lưng hai chữ trắng: thiên tử, để 

mọi người khi thấy phải đoán năm Tuất tới thì nước Việt sẽ có vua mới, cách 

dọn đường đầy mưu trí để Lý Công Uẩn lên ngôi, lập nhà Lý như đã cầm được 

trong tay: “thiên mệnh”. Minh sư phải là mưu sĩ, tuệ giác nhận định tình thế của 

Ngài luôn tôn trọng quy luật tổ chức không gian qua thời gian, ưu thời mẫn thế, 

để nắm phần chủ động trên chiến trường.  

Ngài luôn được Lê Đại Hành tham vấn về các chuyện hệ trọng cho cơ đồ Việt, 

tuân theo lời Ngài, Lê tướng quân đã đánh đúng lúc để đánh thắng trọn quân 

xâm lược phương Bắc và quân Chiêm phương Nam. Minh sư ngay trên mặt trận 

giữ nước, Ngài là cầu nối từ đời Đinh tới đời Lê, qua tới đời Lý (mà ngay trong 

hậu đài Ngài đã tạo gầy dựng nên). Minh sư phải minh trí, chuyện thịnh suy của 

một triều đại, chuyện thăng trầm của một đất nước, cũng là hệ vô thường trong 

Phật học, điều này Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đã thấy rất rõ, đã làm thơ ca 

tụng tài học sâu hiểu rộng, để nhìn xa trông rộng của Ngài.  

Thơ của Ngài mang tư tưởng sáng suốt về kiếp người, và rất tỉnh táo về lý luận 

lấy nhân tri để đánh thức nhân sinh: “Thân như bóng chớp có rồi không... Mặc 

kệ thịnh suy đừng sợ hãi...”. Chân dung chủ thể của đại sư là nhân dạng minh 

sư-mưu sư-mưu sĩ-minh trí chính là phương trình mà các lãnh đạo hiện nay phải  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   261 

 

 

 

 

 

 

ra trí, ra tâm, ra lực để học tập đại sự Vạn Hạnh, vì trận chiến chống Tàu tặc 

trước mắt cần rất nhiều minh, rất nhiều trí, rất nhiều mưu! 

 

Hãy dùng chuyện xưa của Vạn Hạnh để soi nay của một tập đoàn tội phạm lãnh 

đạo ĐCSVN với độc đảng của toàn trị, đang lạc lõng vì không biết trọng để biết 

nghe các minh sư chỉ giáo, các mưu sư vạch đường chỉ lối để thoát Tàu tặc, Tàu 

tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn… Một tập đoàn tội phạm lãnh đạo đang lạc lõng 

ngay trong nội tạng của ung thư nội xâm qua tham nhũng của loài sâu dân mọt 

nước tới, rồi sẽ sa đà vào tà lộ phường buôn dân bán nước, với ngoại xâm Tàu 

tà đã và đang kề cận ngay trên thềm lục địa của Việt tộc. Bi kịch của ĐCSVN 

chính là thảm kịch của Việt tộc, một tập đoàn tội phạm lãnh đạo với độc đảng 

của công an trị ngày ngày xiết diệt sự thông minh của Việt tộc, truy hủy sự 

thông thái của các minh sư, sát phạt sự thông thạo của các mưu sĩ đang có trong 

nhiều nhân sĩ Việt hiện nay, họ như cha ông trong chân dung của đại sư Vạn 

Hạnh đã bao lần biết cứu nước, giữ nước. 
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Chủ thể của trí cương trực, tâm tiết tháo, đời trong sạch. 

Chủ thể biết giải luận, mang khả năng của giải thích bằng kiến thức và tri thức 

không thể chấp nhận được chuyện đe dọa nhân phẩm là: độc tài, tham nhũng, 

bất công, bạo động, tha hóa, đồi trụy… Chủ thể có năng lực giải trình, có 

chương trình hành động, vì có giáo trình đạo đức của chuyện «vì ta và vì 

người»; tại đây tính hợp lý, tính chỉnh lý của chủ thể được xây dựng qua hệ luận 

(lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) để trao luận, trong các trao đổi giữa các 

đối tác, từ tin tức tới truyền thông, từ dữ kiện tới chứng từ. Chủ thể còn có năng 

lượng của tự do tự giải thể qua đấu tranh để chuyển đổi các định chế, để biến 

đổi các cơ chế, để chuyển hóa các chế độ bất tín, bất tài. Từ đó, chủ thể nhân lên 

sung lực của mình qua đa tài để đa năng, đa nguyên để đa đảng, nhờ đa năng 

nên đa hiệu. 

Chân dung chủ thể Việt tộc đầy đủ trong nhân cách của Chu Văn An, vang danh 

với ba phẩm chất: trí cương trực, tâm tiết tháo, đời trong sạch nhưng Ngài 

không sống thụ động trong vương triều. Ngài dùng ba phẩm chất này để chống 

bọn tham quan, chống lại sự thối nát đang đe dọa triều đình, đang đưa dân tộc 

tới hiểm nạn. Vì tham quan-tham quyền luôn là một hiểm nạn trong lịch sử cũng 

như trong tình hình hiện nay, tham quan-tham quyền có chỗ dựa là bạo quyền để 

lạm quyền, qua độc quyền do độc tài của ĐCSVN, đang là một quốc nạn.  

Ngài lấy đức độ với lý luận chặt chẽ, phân tích minh bạch xin vua hãy chém 7 

tham quan nịnh thần. Vua không nghe thì Ngài từ chức, về ở ẩn, giữ liêm chính 

đến cùng, lại còn lấy bút hiệu rất khiêm tốn là: Tiểu ẩn. Việt tộc biết Ngài và 

luôn mong hiện nay phải xuất hiện thật nhiều Chu Văn An, ở bất cứ nơi nào có 

tham ô-tham nhũng, vạch mặt chỉ tên bọn “sâu dân, mọt nước”, đã biến một bộ 

phận lớn của dân tộc thành dân đen, dân oan! Không cần phải chém chúng, chỉ 

cần giáo dục chúng bằng đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của Ngài, chỉ cần giáo dưỡng 

chúng bằng luân lý sống có trách nhiệm với tổ quốc, sống có bổn phận với nhân 

dân, đã làm quan thì không thể nào đứng ngoài vận mệnh của dân tộc, lại càng 

không thể dùng quyền để vơ vét, phải nghiêm minh để nghiêm trị.  

 

Trong thời cuộc của Ngài trước đây cũng như giữa thời thế hiện nay, bọn “mượn 

đầu heo nấu cháo”, luôn thông đồng với bọn “thừa nước đực thả câu”, đồng 

lõa với bọn “đục nước, béo cò”, chúng móc ngoặc với lũ “thừa gió bẻ măng”, 

tất cả chỉ là ký sinh trùng, chúng không “yêu nước, thương dân”, ngược lại 

chúng chính là bọn “sâu dân, mọt nước”. Tất cả bè lũ này, chúng luôn sợ nhân 

phẩm-nhân cách Chu Văn An, lấy sự thật để làm sáng chân lý, lấy chân lý để 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   264 

 

nói rõ lẽ phải. Phải có mô hình chống tham quan như Chu Văn An, cho xã hội 

Việt hiện nay trong đó trí cương trực, tâm tiết tháo, đời trong sạch vừa là lý 

thuyết luận, vừa là phương pháp luận, để dọn dẹp cho sạch “bọn nội giặc” này, 

vì chóng chầy chúng sẽ vào con đường “buôn dân, bán nước”. Ngài còn là một 

người thầy cao quý, gương sáng cho giáo dục, thầy có nhiều học trò giỏi (Phạm 

Như Mạnh, Lê Quất Đỗ...), còn học trò xấu thì thầy không ngần ngại quở mắng, 

luôn dạy trò phải biết làm người để nên người. Ngài có tài cao đạo trọng, nhiều 

người, nhiều nhà xin được học thầy, Ngài nhận trách nhiệm mở trường Huỳnh 

Cung, kiến thức đi đôi cùng đạo đức. Ngài cũng đã là thầy của hai vua: Hiến 

Tôn, Dụ Tôn. Ngài còn là tri âm của Trần Nguyên Đán, của Mạc Đỉnh Chi, Việt 

tộc thương, yêu, quý, trọng Ngài, nên Ngài được thờ ở Văn Miếu, Ngài ơi!  

Chủ thể mang tiềm lực của giải trừ qua quyết đoán để quyết tâm dẹp các tệ nạn 

xã hội, chống lại chuyện lùi bước trước tha hóa, chống lại chuyện tự tha hóa, bởi 

một ý thức hệ, bởi một bạo quyền. Chủ thể, mang cường lực của tự do tự giải 

quyết các khó khăn, các trở lực, các ngõ cụt, các suy thoái phẩm chất trong xã 

hội, trong giáo dục, trong văn hóa, để cùng nhau đi về các chân trời đáng sống, 

sống mà không chán sống! Chủ thể có mãnh lực của tự do tự giải phóng, bỏ kiếp 

quy phục cúi đầu, gạt phận khoanh tay quỳ gối, để khẳng định cuộc đời mới 

thẳng lưng để thẳng đầu, thẳng chân để thẳng thân, sống không những cho lành, 

cho tốt, mà còn muốn sống sao cho hay, sao cho đẹp. 
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Chủ thể của “lấy trí nhân thay cường bạo” 

Chủ thể của hệ khai (khai phá-khai phá-khai sáng) vì được khai thị, mở mắt 

nhìn đời bằng ý thức được dựng nên từ tri thức, chính ý thức quyết định ba nền 

móng cho các định luận về chủ thể: ý thức của tư duy về tự do, ý thức của hành 

động về tự do, ý thức của đấu tranh vì tự do. Chủ thể có định vị của tự do là đòi 

hỏi, là đấu tranh, là chủ động để chống lại kiếp khuất phục trước các bất công. 

Muốn nhận ra chân dung chủ thể Việt tộc, hãy nhìn kỹ để thấy, thấy để thấu 

nhân dạng của Nguyễn Trãi. Ngài như được đúc kết bởi bao tinh hoa của Việt 

tộc, phải về Côn Sơn, mới hiểu tại sao đứa con tin yêu này của Việt tộc đã có 

những hùng lực thông minh lạ thường, để hiểu tại sao Unesco, Liên Hiệp Quốc 

công nhận Ngài như danh nhân của nhân loại. Ngài có giòng họ chính thống với 

Trần Nguyên Đán, Ngài đã hít thở trong nhân tri vững nhân trí của Chu Văn An, 

Ngài thâm trầm trong thâm học với kinh nghiệm của Huyền Quang, một trong 

ba sư tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài chắc chắn suy ngẫm nhiều tại sao 

Hưng Đạo Vương vừa tập trận ngay tại Lục Đầu, nơi sáu con sông tụ đầu ngay 

trên quê hương của Ngài, vừa là nơi mà Hưng Đạo Vương thường lui về để nghĩ 

ngơi. Hãy tới đền thờ của Ức Trai tại Hải Dương để hiểu vì sao mà đứa con tin 

yêu của Việt tộc được nhân dân tại đây thương yêu đến chừng nào. Những người 

dân tại đây hẹn nhau tới đền thờ của Ngài, họ ngồi trò chuyện trong thảnh thơi, 

thư thả, thong dong, nhàn hạ trên tấm phản, ngay trong đền, trước bàn thờ, dưới 

chân ngài Ức Trai.  

Đây là, tổng kết của nhiều bài học: “ăn ở có hậu”, nên “dân thương, dân nhớ”, 

vì “đi người ta nhớ, ở người ta thương”... nhất là đối với các bậc khai quốc 

công thần. Ngược lại, tham quyền để tham nhũng, lạm quyền để lộng quyền như 

hiện nay, thì ngày rời cõi đời này, thì người nay và người sau họ “không thương, 

chẳng nhớ”, mà còn bị họ “rải muối” để không có lối về, không có đất mà dung 

thân! Ngài để lại đời sau bao nhiêu bài học, trong đó có 5 bài học luôn cận kề 

với con cháu trong hiện tình đất nước đang bị đe dọa bởi Tàu tặc đe dọa, dân tộc 

đang bị suy đồi về luân lý, lạc đường trong giáo dục, lầm lối trong xã hội... 

Chiến lược sáng trong chiến sự, đây là bài học đầu tiên mà ngài đã làm sáng cho 

thông minh quân sự Việt, Ngài dạy con cháu là chữ nhẫn đi cùng với chữ thời 

để tạo ra chữ thế.  

Ngay từ đầu, chữ nhẫn rất rõ, Ngài chờ những năm ròng ở Đông Quan, chờ ngày 

gặp chúa để cứu dân cho tới nơi, tới chốn; chữ thời và chữ thế, càng rõ hơn, khi 

Ngài cùng Bình Định Vương cầm cự nhiều năm dài trên núi Chí Linh. Chính lý 

ngời trong ngoại giao, đây là mặt trận để con cháu thấy rõ Ngài vừa là quan văn, 

vừa là quan võ, hơn thế nữa Ngài là bậc thầy trên mặt trận ngoại giao, khi chính 
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luận yêu nước Việt chính là lập luận chống tà quyền xâm lăng. Các lá thư Ngài 

gởi tới bọn tướng giặc, thường không thấy thư trả lời, và nếu chúng có liêm sỉ  

thì chúng phải cúi đầu khâm phục tài diễn luận và trí giải luận của Ngài về lòng 

yêu nước của con dân Việt.  

Câu chuyện chính lý làm mức độ để nói lên trình độ chính tri trong chính trị, 

đây là câu chuyện cốt lõi hiện nay của đất nước trước họa Tàu tặc đang cướp 

biển, cướp đảo ta. Chúng ta chỉ thắng được ngoại xâm nếu ngay trên thượng 

nguồn chúng ta có đầy đủ kiến thức của chính lý và có trọn vẹn ý thức của chính 

tri. Tâm lý chiến trong chinh chiến, Ngài cũng là thầy khai minh ra môn tâm lý 

chiến, tìm mọi cách tác động lên tâm lý kẻ xâm lược. Ngài lý luận rõ cho bọn 

tướng, bọn lính của giặc là chúng bất chính trong việc đi cướp nước láng giềng, 

lại chịu cạnh bị đày đọa xa nhà, xa quê. Sống “vất va vất vưởng” nơi quê người, 

chết trận bằng xâm lăng, thì chỉ là “oan hồn”, thuộc loại “ma bùn” mà thôi! Có 

tướng giặc, cả binh lính thấy Ngài phân tích đúng (trúng tim gan của chúng), có 

khi nhận ra hàng, mà ta không cần phải đánh. Ẩn tích để sáng danh, Ngài rút lui 

về Côn Sơn vì bọn nịnh thần, tham quan làm Ngài “lợm giọng”. Chúng hãm hại 

Trần Nguyên Hãn, Ngài không những thấy rõ tâm địa của chúng, mà Ngài còn 

“đi guốc trong bụng” các vua nhà Lê, đồng thuyền trong đồng cam, cộng khổ, 

nhưng không đồng hội, trong yến tiệc của quyền lực. Đấy cũng là chuyện trình 

độ đạo lý của Ngài luôn cao hơn mức độ tính toán quyền lực bủn xỉn của các 

vua, của quan nhà Lê thời đó. Nhưng Ngài không “mai danh, ẩn tích”, mà Ngài 

ẩn tích để sáng danh, qua văn thơ kiệt xuất trong tâm hồn Việt, văn minh Việt, 

mà nay đọc lại vẫn thấy ngài rất hiện đại! Nhân tri nuôi văn trí, các bài thơ, các 

văn bản do chính tay Ngài viết, nhất là Bình Ngô Đại Cáo, làm sáng ngời không 

những chính nghĩa dày trí dũng của Việt tộc, mà còn làm gốc cho một nhân bản 

bền vững trong nhân loại: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay 

cường bạo”. Một bài học vô cùng hiện đại sẽ dẫn đưa Việt tôc đi tìm nhân 

quyền để chống bạo quyền mà độc quyền của độc đảng đang áp đặt trên số phận 

của Việt tộc. 

Chân dung chủ thể Việt tộc qua nhân dạng của Nguyễn Trãi, minh chứng Việt 

tộc là một dũng tộc kiên cường trong đấu tranh để bảo vệ đất nước, xác chứng 

Việt tộc là một minh tộc thông minh đủ sức đi guốc trong bụng giặc để giữ toàn 

vẹn lãnh thổ Việt. Trong phương pháp luận soi: lấy xưa soi nay, thì một tập đoàn 

tội phạm lãnh đạo như ĐCSVN với độc đảng của toàn trị bằng công an trị, nơi 

mà cái xấu, tồi, tục, dở của hèn với giặc, song hành cùng các trò thâm, độc, tồi, 

hiểm của ác với dân; thì tập đoàn tội phạm lãnh đạo độc đảng toàn trị là chân 

dung của lòai phản chủ thể, vì đã phản dân hại nước. 
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             Chủ thể của minh trí làm nên dũng trí 

Chủ thể của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức) trong “tổng thức” (ý thức, 

nhận thức, tâm thức), tại đây thức được sống và được tồn tại qua tỉnh thức trước 

điều kiện làm người của mình. Chủ thể được xây dựng qua nhân trí luôn là hành 

trình khám phá (đi một ngày đàng, học một sàng khôn), luôn là hành trình khai 

phá (thương người như thể thương thân), luôn là hành trình khai sáng vừa cho 

trí tuệ, vừa cho đạo đức (nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã 

bỏ ta).  

Cùng nhau nhận diện ra chân dung chủ thể Việt tộc qua nhân tri của Mạc Đỉnh 

Chi. Ngài để lại hậu thế chúng tôi nhiều bài học, trong đó chữ thức (kiến thức, 

tri thức, trí thức, nhận thức) của Ngài, muôn chiều, muôn dạng, khiến cả đám 

triều thần nhà Nguyên, cứ vỗ ngực là thiên triều, từ vua tới quan phải biết thế 

nào thông minh Việt, vừa sắc, vừa nhọn. Phong độ đại thần của Ngài làm nên từ 

ý thức tự chủ đó, biết mình là thì không bao giờ mặc cảm với đồng loại, run 

hoảng trước vua chúa, nhất là không bao giờ bị khuất phục trước đối phương, dù 

nó lớn tới đâu đi  nữa. 

Bài học thứ nhất khi học thì phải học tới cùng, sử truyền thời thơ ấu của Ngài, 

nhà thì nghèo và hình thể của Ngài thì xấu, bị người đời xa lánh. Ngài mê học 

nhưng phải “học lóm”, đứng ngoài lớp mà nghe thầy giảng bài để... học, đó 

chính là bài học: học thì phải học tới cùng, học cho bằng được, học cho ra kiến 

thức. Đây là bài học rất hiện đại cho tất cả học sinh, sinh viên, kể cả những kẻ 

đã vỗ ngực là “đã thành tài rồi” trên đất Việt hiện nay, trong một bối cảnh 

trường học và đại học mọc lên như nấm, trên một đất nước đang chịu cảnh bi-

kịch-học: học giả-thi giả-bằng giả; có học vị và có học hàm trên giấy, mà không 

có học lực.  

Bài học thứ hai là tri thức, với hình thể bị chê là xấu xí, mới hơn 20 tuổi, Ngài 

đậu Trạng nguyên, mà ngay cả vua Trần Anh Tông, khi thấy bề ngoài của Ngài 

không đẹp, không hợp, không muốn ngài có chức Trạng Nguyên. Ngài phải 

“dụng tri để trị vua” với bài thơ Ngọc tịnh liên (Hoa sen trong giếng ngọc), để 

khai thị, để khai minh, rồi khai trí cho ông vua này là: đừng chỉ nhìn bề ngoài, 

đừng nhìn dáng ông thấp, da ông đen, mà không nhận ra não bộ của Ngài, tấm 

vóc của Ngài, mà kết cục Ngài đã là thầy của vua. Thời đó, người ta còn biết 

Ngài giỏi cả cầm, kỳ, thi, họa.  

Bài học thứ ba là trí thức, Ngài chấp nhận đấu trí với đám quan của thiên triều, 

Ngài nhận ứng đối luôn với cả vua nhà Nguyên. Tri của Ngài vững, trí của Ngài 

nhanh, Ngài trả lời các câu đố của chúng vừa chính xác, vừa chỉnh chu, vừa toàn 

diện, vừa sắc nhọn. Ngài để lại không biết bao nhiêu là bài học về đối đáp -để 

đốp chát- trước đối phương tự vỗ ngực cho mình là thiên triều. Vua Nguyên vì 

khâm phục Ngài mà tặng chức Lưỡng Quốc Trạng Nguyên.  
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Có chuyện lạ là dưới (độc) quyền của ĐCSVN, các lãnh đạo, các cán bộ của Bộ 

Ngoại giao, khi ta “tham vấn” họ về hệ thức Mạc Đỉnh Chi, thì thấy họ không có 

kiến thức gì về Ngài, tức là trường, lớp của Bộ Ngoại giao không có giáo khoa, 

giáo trình, giáo án về Ngài, lạ thật! Vì Ngài chính là tri thức luận ngoại giao 

Việt. Không có một tri thức nào về Mạc Đỉnh Chi, lại có phản xạ man trá trong 

điếm nhục, nên khi có được diễn đàn của Liên Hiệp Quốc trong tháng Mười 

2019 để tố cáo Tàu tặc đang chiếm biển đảo của Việt tộc, là chúng đang trộm, 

cắp, cướp, giật đảo Tư Chính nhưng đớn hèn tới mạt vận là không dám nhắc tới 

đích danh Tàu tặc để tố cáo chúng, để bảo vệ chính nghĩa toàn vẹn lãnh thổ của 

mình. Thấp nhục trong điếm lộ nên từ tên Tổng bí thư tới tên Thủ tướng qua tới 

Chủ tịch Quốc hội cho tới cả một hội nghị Trung ương của ĐCSVN cùng tháng 

Mười 2019 cũng không dám nhắc tới tên Tàu tặc đang gây ra bao hiểm họa Tàu 

họa, Tàu hoạn, Tàu nạn… trên số phận của Việt tộc. 

Bài học thứ tư chính là cuộc sống liêm khiết, đạm bạc của Ngài, không nhận quà 

cáp gì của vua, chọn cái đẹp của thanh đạm, cái cao của thanh bạch, mà không 

sợ thanh bần, cho nên cuộc đời của Ngài tự nó thanh cao. Chân dung chủ thể 

Mạc Đỉnh Chi hoàn toàn trái ngược với cách của bọn mua quyền bán chức để 

sâu dân mọt nước, mà từ bước thứ nhất là phản dân hại nước sẽ dễ dàng đi bước 

thứ hai là buôn dân bán nước. Nhân cách của chủ thể Mạc Đỉnh Chi hoàn toàn 

trái ngược với ma cách của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền 

tham tiền của phường khôn nhà dại chợ, chỉ biết hiếp đáp dân lành, biến họ 

thành dân đen, dân oan; ngược lại thì khi gặp Tàu tặc, Tàu tà, Tàu họa, Tàu 

hoạn, Tàu nạn… thì cúi đầu-nhắm mặt-khoanh tay-quỳ gối trong tà lộ của điếm 

phận. 

Chủ thể đưa sự tỉnh táo phải rời cái tôi của ao nhà, nếu cần rời luôn cái ta của 

ao làng, để thấy được đại dương, cùng lúc hiểu được các quan hệ giữa các châu 

lục, để thấu sự vận hành của trái đất, của thế giới. Xa hơn nữa, là sự vận hành 

của vũ trụ, đó là tự do biết: đẩy cổng để ra đi, rời nhà để đi xa, xa làng để gặp 

các làng, các quốc gia, các châu lục khác, xa, lạ, để khai thị rồi khai minh cho 

chính mình bằng cách học tự do của thiên hạ để phát huy tự do cho chính mình. 

Chủ thể bó buộc các sinh hoạt chính trị phải được đúng hơn, tức là được đạo đức 

hóa hơn, để  lãnh đạo chính trị phải làm việc trong luân lý của trách nhiệm và 

bổn phận, sống trong đạo lý đạo đức hay, đẹp, tốt, lành cùng với đồng bào mình. 

Từ đó quyền lực phải nhận trọng trách là phát huy chủ thể trong mọi công dân, 

nếu quyền lực không làm được chuyện này thì nó chỉ là tà quyền. 
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Chủ thể tiên tri vì nhân mệnh 

Chủ thể ngay trong nhân dạng từ hành vi tới ngôn ngữ, từ hành động tới xử thế, 

vì trong đối nhân xử thế ta thấy được những cá nhân nào đã có hoặc chưa là chủ 

thể. Chính nhân dạng là kết quả của nhân cách, dựng nên tư cách được để tạo ra 

phong cách cá nhân, từ lao động qua sáng tạo, từ hợp tác qua đấu tranh. Chủ thể 

có ngay trong nhân dạng, đó là hậu quả (hoặc hiệu quả) ngay trong truyền thông 

khi chế tác ngôn ngữ, trong kiểu không, thiếu, vắng, biệt tự do: “thiên mệnh”, 

“ý trời”, “trời đã định”... hay kiểu biết, hiểu, thông, thấu tự do: “nhân quyền”, 

“nhân phẩm”, “nhân lý”, “nhân trí”...  

Chân dung chủ thể tiên tri bằng lý luận của nhân trí trong Nguyễn Bỉnh Khiêm 

có hùng lực lý luận của nhân lý làm nên bởi nội lực của nhân tri. Nhà tiên tri đại 

tài được cả nước trân quý, các câu sấm của Trạng Trình mà cho tới giờ đây dân 

Việt vẫn thường lấy ra nghiệm, ra ngẫm để biết các chuyện “vật đổi sao dời” 

trong nhân sinh, mà kẻ hậu thế này sống bằng khoa học duy lý thì không sao 

giải thích được. Vì duy lý, nên hậu thế này xin được xem và được gọi Ngài là 

nhà tiên đoán chính trị vạn năng của Việt tộc, vì tiên tri thì hậu thế này không 

tìm ra được cái lý để lập ra cái luận.  

Còn tiên đoán thì cái lý ở trong cái đoán, dựa trên dữ kiện, trên chứng từ để lần 

tìm ra sự thật, để dọ dẫm ra chân lý, để phóng đoán được tương lai. Và, trên cơ 

sở tiên đoán này thì Ngài là đứa con tin yêu của Việt tộc. Các bằng chứng: Ngài 

là thầy bói giỏi trong sử liệu chưa thuyết phục được hậu thế này, chớ riêng về 

chuyện Ngài sáng dạ, chăm chỉ, thông minh trên con đường học vấn thì chứng 

cớ rất rõ, rất đầy, nên hậu thế này xin tiếp tục gọi Ngài là nhà tiên đoán, và cũng 

không quên Ngài là một người thầy giáo mà ai cũng khâm phục, kính yêu! Cứu 

cái đã suy, đây là kỳ tài của Ngài, có một không hai trên đất Việt, chính đám 

học thức gốc Hoa hiểu biết sử nước Nam ta họ cũng phục Ngài. Ngày cứu 

Nguyễn Hoàng, khi khuyên nên vào Nam, tướng này nghe lời vào Nam, không 

những sống sót trước đe dọa của chúa Trịnh, mà còn trị vì và phát huy được 

hàng trăm năm.  

Ngài cũng cứu luôn cả chúa Trịnh, khi khuyên Trịnh Kiểm, không nên diệt nhà 

Lê mà phải thờ nhà Lê, nhờ thế mà các chúa Trịnh cũng tồn tại cũng hàng răm 

năm. Chưa hết, Ngài còn cứu luôn cả nhà Mạc, khuyên họ rút về Cao Bằng để 

có đất sống, để dung thân, nghe lời Ngài nhà Mạc cũng được “yên thân” trong 

nhiều năm. Nhà tiên đóan đúng thời cuộc, trúng tình thế, thì không những là  
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minh sư mà là đại sư, luôn ở thế “đi guốc ở trong bụng các biến thiên”, qua các 

bối cảnh chính trị vô cùng phức tạp.  

Ngày hôm nay trước họa Tàu tặc không bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính đất Việt, 

đồng hóa dân Việt, mọi người đang chờ có vài (hoặc có nhiều thì càng hay) 

Trạng trình để khai thị, khai minh, khai trí các nhà lãnh đạo của ĐCSVN đang bị 

nhân dân gắn cho một “chính trị hiệu” thấp và xấu: “Hèn với giặc, ác với 

dân!”. Thật lạ là năm thế kỷ sau, Ngài vẫn còn cận kề cùng nỗi lo với bao người 

Việt yêu nước với một câu tiên tri-tiên đoán rất chính xác, chứng tỏ tư tưởng 

chiến lược siêu phàm của Ngài: “...Biển Đông vạn dặm ra tay giữ. Đất Việt 

muôn năm giữ trị bình...”. 

Hãy thấu chân dung chủ thể tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm như hiểu vai trò 

của chủ thể sáng tạo không những để thành công trong học đường, thành quả 

trong nghề nghiệp, thành tựu trong xã hội, mà còn sáng tạo từ văn hóa qua nghệ 

thuật, từ lao động qua sáng tác ra nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan cho 

riêng mình, để có tư duy riêng, để có tư tưởng riêng, mà không quên đồng loại, 

luôn song hành với mình trong cuộc sống.  
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Chủ thể của nhân đạo làm nên nhân phẩm 

Chủ thể cẩn thận trong đấu tranh vì tự do, công bằng, bác ái: bắt đầu bằng sự 

cẩn trọng dựa trên phương tiện tốt và tránh được các hậu quả xấu, cùng lúc biết 

bảo vệ mọi giá trị của nhân tính. Chủ thể biết chọn lựa cứu cánh tốt với phương 

tiện tốt cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân phẩm. Chủ thể cẩn trọng với 

các giá trị tới đạo đức, tránh giết chóc, thảm sát, chiến tranh cùng lúc biết bảo vệ 

mọi giá trị của nhân đạo. Chủ thể phải lường trước được các hậu quả trước tính 

khả thi, để cân, đo, đong, đếm các hậu quả, vì chủ thể có trách nhiệm với tha 

nhân, trước khi hành động, ngay trên thượng nguồn chủ thể có đạo lý để luôn 

luôn phải bảo vệ lẽ phải. 

Chủ thể yêu cầu mọi kẻ đấu tranh vì tự do phải cẩn trọng vì tha nhân, vì cộng 

đồng, vì xã hội, vì đồng bào, vì đồng loại, chớ không phải cẩn trọng chỉ vì cá 

nhân mình. Chủ thể chống vô cảm, nếu vô cảm là thờ ơ, lãnh đạm, tức là câm, 

mù, điếc trước các khổ đau, đánh mất đi mọi cảm xúc, thì chính vô cảm đã phản 

lại các giá trị đạo đức và phản lại cả sự thông minh của ý thức là nơi tiếp nhận 

kiến thức. Chủ thể trong cẩn trọng để tự tin chính là tự do trước khi chọn lựa, 

phải biết phân xử trước khi hành động, phải biết đánh giá các phương tiện và các 

hậu quả của nó.  

Hãy nhận ra chân dung chủ thể của Dương Vân Nga, mà tên thật của Bà là 

Dương Thị, người ngày nay luôn gọi Bà là Hoàng hậu Dương Vân Nga. Họ kể 

với nhau là tên này có là nhờ qua tuồng, các vở tuồng ca ngợi bản lĩnh hoàng 

hậu hai đời của Bà, đời Đinh và đời Lê. Giai đoạn này nước ta luôn bị giặc Tống 

đe dọa, rình rập, rồi xâm lược. Vậy mà Hoàng hậu đứng như một cột trụ trung 

tâm để đối đầu với bọn giặc Tống, lúc thì chúng như cú vọ, lúc thì chúng chồn 

cáo bụng dạ sói lang của chúng. 

Hai triều Đinh và Lê, đều không dài trong Việt sử, phận nước Việt trong dầu sôi 

lửa bỏng, Hoàng hậu cận kề Đinh Tiên Hoàng, Hoàng hậu sát cánh với Lê Đại 

Hành, trước những điểm hẹn gay gắt của thời cuộc, trước những dấu ấn gay go 

của chính sự, Bà luôn có mặt! Có mặt vì yêu nước thương dân, có mặt để cứu 

dân cứu nước. Bà bị tai tiếng trong nghi án giết vua Đinh Tiên Hoàng, lại thêm 

tin đồn tư tình với Lê Đại Hành; xóa triều Đinh, dựng triều Lê. Những nghi án 

này đi qua đi lại giữa chính sử và hư sử, nên hậu tế này xin đưa ra một đề nghị-

làm-giả thuyết để tiếp tục nghiên cứu thêm về Hoàng hậu, lấy chiều cao của 

công tâm, lấy chiều rộng của lương tâm, lấy chiều sâu công lý, cụ thể là lấy tầm 

nhìn xa để phân tích tâm lý, tâm trạng, tâm sự của Hoàng hậu trước tình hình rối 
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bời thời đó. Tại đây, hậu thế xin phối hợp hai luận thuyết: một là của triết phân 

tích chính trị, hai là xã hội học bối cảnh chính trị, mà hậu thế đã dùng trong các 

nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, nay xin đưa vào trường hợp của Hoàng 

hậu Dương Vân Nga: đó là phân tích so sánh tinh huống giữa số phận và kiếp 

nạn. Mà số phận và kiếp nạn là hai ngữ pháp rất khác biệt nhau, từ nội dung đến 

vận hành để kẻ có trách nhiệm lãnh đạo đất nước biến quyết định thành quyết 

đoán, biến hành vi thành hành động cụ thể để thay đổi chính sự, chiến cuộc, tình 

thế...  

Khi Hoàng hậu đã mang lên cân, đo, đóng, đếm: một bên là số phận riêng của 

mình, của một triều đại; một bên là kiếp nạn của cả một dân tộc. Kiếp nạn là 

kiếp dài nhục nhã, đốn mạt cho muôn dân: suốt kiếp phải chịu kiếp nô lệ, cả một 

giống nòi sẽ mang kiếp bị đồng hóa, cả một đất nước sẽ mất mọi gốc, rễ, cội, 

nguồn về văn hóa, văn minh, văn hiến của mình, kể cả nhân phẩm Việt đã có sẵn 

trong bản sắc Việt. Hoàng hậu đã gạt số phận của mình, của triều Đinh qua một 

bên, để trực diện chống kiếp (hoạn) nạn cho cả một dân tộc, và chính nhờ có 

Hoàng hậu, mà minh tướng Lê Đại Hành mới vững tâm dẹp giặc. Bài học gạt số 

phận của tư lợi để trực diện chống kiếp nạn vì dân cứu nước rất hiện đại, nó 

phải hiển hiện ngay trong não bộ các lãnh đạo hiện nay trước họa Tàu tặc, mà 

các vị này nên theo Hoàng hậu Dương Vân Nga là: dẹp thù trong trước, để sau 

đó lo cho đại cuộc là: giặc ngoài! 

Hậu thế không hề thấy được chân dung của Dương Vân Nga qua các phụ nữ 

tham quyền cố vị, mà Việt tộc đã gắn bản-hiệu-để-mạt-danh là: cố đấm ăn xôi, 

trong không gian quyền lực hiện nay chung quanh tập đoàn lãnh đạo trong tội 

phạm của ĐCSVN. Mà hình ảnh tởm lợm nhất là chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị 

Kim Ngân, bắt tay trong nhả nhớt, cười vui trong hèn phận trước tên Tàu tặc 

Tập Cận Bình trong tháng Chín năm 2019, khi bọn Tàu tặc đang vây bủa để 

trộm, cắp, cướp, giật bãi Tư Chính, thuộc chủ quyền của Việt tộc! 

Nhưng hậu thế thấy được chân dung của Dương Vân Nga qua nhân dạng của 

thông minh trong nhân cách tỉnh táo và sáng suốt của các phụ nữ hiện nay đang 

đấu tranh vì công bằng xã hội, vì dân chủ và nhân quyền. Hiện nay họ đang bị 

giam cầm bởi bạo quyền độc đảng toàn trị, bởi tà quyền tham quan để tham 

nhũng, bởi ma quyền tham đất vì tham tiền; mà họ được nêu-tên-để-vinh-danh là 

tù nhân lương tâm.  

Những nữ tù nhân lương tâm mới chính là những đứa con tin yêu của Việt tộc. 
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Chủ thể của thông minh suy quyết 

Chủ thể có tư duy để suy quyết khẳng định sự thông minh của nhân loại tới từ 

sức mạnh của lý trí tự do, được chế tác ra từ các trải nghiệm, các kinh nghiệm, 

các thử thách, các thăng trầm mà lý trí đã tiếp thu được từ sự thực để nắm chân 

lý, lẽ phải. Chính lý trí đã dắt tư duy, đã đưa suy quyết vào sung lực của chủ thể. 

Chủ thể mang sự sáng suốt là nếu muốn thay đổi thế giới, trước hết phải biết 

thay đổi mình, rời bỏ ích kỷ để tiếp nhận nhân từ, rời bỏ cái tôi tự cung tự cấp để 

đón nhận cái chung trong chuyện lợi ích chung, biết chia sẻ công bằng để sống 

chung trong công lý. 

Chân dung của chủ thể thông minh suy quyết chính là lý lịch trí thức của Lê Quý 

Đôn. Thế kỷ XVII, Ngài đại diện cho hình ảnh của kẻ sĩ: thích học hành, ham 

khám phá, trí nhớ cao. Ngài là đứa con tin yêu vì tinh thông của quê hương Thái 

Bình, nhân dân yêu quý ngài, tặng nhau câu này: “thiên hạ vô tri vấn bằng 

Đôn”, ai không biết thì hỏi Lê Quý Đôn. Ngài đỗ cả ba kỳ thi, năm 17 tuổi thi 

Hương, năm 27 tuổi thi Hội, sau đó là thi Đình, Ngài đỗ Bản Nhãn, làm quan 

cho nhà Lê-chúa Trịnh.  

Ngài cũng là hình ảnh người thật trong học thật và khám phá thật, hoàn toàn 

ngược với sự suy đồi hiện nay trong nền giáo dục với bao kẻ mua bằng để mua 

quyền, bán chức, gian lận trong học giả-thi giả-bằng giả. Mà đến cả ông Bộ 

trưởng bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ lại tai tiếng vì đạo văn; đến cả Bộ trưởng 

bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến, thi học vị giáo sư đại học rồi lại bị thu hồi vì không 

đủ hoặc không có trình độ. Trước mắt bao thế hệ trẻ đây là một nền giáo dục từ 

suy đồi qua đốn mạt, với các Bộ trưởng giả học.  

Ngài đại diện cho sự tinh thông toàn bộ, sự minh thông dường như toàn diện, 

Ngài nghiên cứu về khoa học tự nhiên, Ngài phân tích xã hội, giáo dục, văn 

hóa... với khối kiến thức đồ sộ. Ngoài tác phẩm lớn là Vân Đài Ngoại Ngữ, Ngài 

có những công trình kiến mà hậu thế phải cúi đầu khâm phục, cả một cuộc đời 

dâng hiến cho học thuật. Ngài còn là nhà sử học, nhà tư tưởng, nhà chính trị học, 

nhà đại lý học, nhà ngôn ngữ học... với các tác phẩm thông thái: Đại Việt Thông 

Sử, Thủ Biên Tạp Lục, Bác Sứ Thông lục; Kiến Văn Tiểu Lục, Thư kinh diễn 

nghĩa, Xuân Thu Lược Luận... Ngài là tấm gương thật sáng, là nhà trí thức chân 

chính cho tất cả trí thức, sinh viên, học sinh đang khao khát học hỏi, muốn dứt 

khoát thoát hoạn nạn trong tà thuật của mua bằng để mua quyền, bán chức, 

trong ma thuật của học giả-thi giả-bằng giả.  

Ngài có nhân cách một nhà nghiên cứu, một nhà giáo được người đời tôn kính, 

trong truyền thống hiếu học của Việt tộc, biết tâm niệm chuyện tầm sư học đạo 

để tôn sư trọng đạo, hậu thế này cứ mong có được một người thầy như Ngài, để 

học cho thỏa chí, thỏa trí, thỏa khí! 
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Chủ thể của ý thức về nhân phẩm 

Chủ thể tôn vinh ý thức về phẩm chất con người: nhân phẩm, nên chủ thể chính 

là tự do đấu tranh vì phẩm chất đó. Chủ thể dựa vào giáo dục vừa để giáo dưỡng 

cá nhân, vừa để trao truyền các nhân thức vì nhân tri qua các thế hệ. Chủ thể sử 

dụng tự do thể hiện nguyện vọng sống trong hạnh phúc, với ý nguyền được sống 

chung với đồng bào, đồng loại trong liêm sỉ.  

Chủ thể chuyển hóa hoài bão tới phương án cụ thể để hoàn hảo hóa nhân lý cho 

thật chỉnh lý, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hành động vì tự do. Chủ thể tôn 

trọng tự do chọn lựa, từ chối áp đặt, phản đối áp chế, vì đó là bản chất của bạo 

quyền. Chủ thể tôn trọng độc lập suy nghĩ, chống lại bạo quyền đã tước quyền tự 

do nhân luận, để độc quyền tư duy trong độc đoán của độc đảng. 

Phan Bội Châu, chính là chân dung chủ thể của nhân thức vì nhân tri, đứa con 

cứng cáp của quê hương Nghệ An, quê hương của các kẻ sĩ ham học và yêu 

nước, dâng cho đất nước nhiều anh hùng, vừa có thư, vừa có kiếm, biết dấn thân 

để cứu nước. Dưới ách thống trị của thực dân cạnh một triều đại phong kiến hủ 

bại, Ngài chủ trương cách mạng triệt để qua giáo dục quần chúng, chấp nhận 

đấu tranh bạo động, Ngài muốn lập nên Cộng Hòa Dân Quốc Việt Nam.  

Ngài đi cả nước, gặp các chí sĩ cùng thời: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, 

Nguyễn Thượng Hiền, Trần Quý Cáp… để bắt mối đồng tâm. Ngài kề cận 

phong trào Cần Vương, Ngài hiểu Cường Để. Năm1904, lập hội Duy Tân tại 

Quảng Nam năm 1905, Ngài cùng Tăng Bạt Hổ qua Trung Quốc, tại đây Ngài 

đã gặp Lương Khải Siêu đã khuyên Ngài nên dụng thơ văn để khơi dậy lòng yêu 

nước của Việt tộc. Đông Du, tại Nhật Ngài đã gặp Phan Chu Trinh, nhưng bất 

đồng ý kiến về hai thể chế, Ngài chọn quân chủ và cụ Phan Chu Trinh chọn dân 

chủ qua nhân trí. Ngài chủ xướng phong trào Đông Du với hàng trăm du học 

sinh. 

Chân trời mới lập ra lý tưởng mới, xuất dương vì yêu nước. Chủ trương Việt 

Nam Quang Phục Hội, là phải đuổi Pháp cho bằng được, chúng bắt giam Ngài 

tại Hàn Châu, Trung Quốc, xử án chung thân, nhưng phong trào bảo vệ Ngài nổi 

lên khắp nước, lan cả sang Pháp, sang Trung Quốc, thực dân phải đổi án qua: 

quản thúc. Tầm vóc chủ thể của Ngài là: chính trị đi đôi với văn hóa, trong đó 

nhân cách chính trị song hành cùng nhân cách văn hóa, đây là mô hình lãnh đạo 

chính trị với kiến thức uyên thâm của Ngài.  

Đây là một bài học vừa hiện đại, vừa cụ thể cho các kẻ lãnh đạo hiện nay của 

ĐCSVN: không có kiến thức uyên thâm thì làm sao có văn hóa, không có văn 

hóa thì làm sao lãnh đạo chính trị? Các tác phẩm của Ngài luôn khơi dậy lòng 

yêu nước, chống thực dân Pháp, Ngài là người thầy của mô hình giáo dân trong 

giáo dục (một ngày mà không học là một ngày bị đe dọa mất nước), vì kiến thức 

dựng lên nhân tri, kẻ lãnh đạo phải vững nhân trí để trì vị với nhân tâm.  
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Qua sự nghiệp trí thức của Ngài (Phan Bội Châu toàn tập, 10 tác phẩm, hơn 

5000 câu), hậu thế thấy tâm huyết của Ngài: «... Đúc gan sắt để dời non lấp bể. 

Xối máu nóng để rửa vết nhơ nô lệ...». Tâm huyết của Ngài đến cuối đời đã 

thành huyết lệ, để trước khi từ trần để lại cho mai sau một bài học về lương tri trí 

thức, về lương tâm kẻ yêu nước: «Tôi có chí mà không có tài… tôi xin chịu tội 

với nhân dân...». Cuối cùng là một câu hỏi cho tất cả những ai vì nước-vì dân, tự 

chối và không chấp nhận đứng ngoài vận mệnh của dân tộc: «Hào kiệt đi đâu, 

giang sơn trơ đó!». 

Tầm vóc chủ thể của Phan Bội Châu là: chính trị đi đôi với văn hóa, vậy Ngài 

nghĩ sao về thảm trạng xã hội Việt hiện này dưới chế độ công an trị hiện nay của 

ĐCSVN: 

 Một xã hội là nạn nhân của một tập đoàn lãnh đạo vô học-thực, cho sản 

sinh ra đại nạn của học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, có học vị mà không 

có học lực, có học hàm mà không có học thật. 
 Một xã hội là nạn nhân của một tập đoàn lãnh đạo vô tâm-thực, đưa cả 

dân tộc vào sa đọa của vô cảm, vào tha hóa của vô tri, vào âm vực của vô 

giác; đánh mất nhân tính trước đồng loại, đánh lạc nhân đạo trước đồng 

bào. 
 Một xã hội là nạn nhân của một tập đoàn lãnh đạo qua bạo động cướp 

chính quyền, qua bạo lực của công an, từ khi nắm được quyền lực trong 

độc đảng của toàn trị thì không đề nghị một luân lý cộng đồng nào, một 

đạo lý tập thể nào, một đạo đức quốc gia nào cho Việt tộc. 
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Chủ thể của tuệ giác truyền luận 

Chủ thể dùng tự do để dắt tự chủ tới nổi dậy, với ý thức của kiềm chế nổi giận 

có thể đưa đến nổi loạn, từ đó giết chính nghĩa của chủ thể. Biết bảo vệ chính 

nghĩa của chủ thể là biết đấu tranh bền vững vì tự do, đây là sự trưởng thành 

sáng suốt và tỉnh táo của các phong trào dân chủ và nhân quyền của Việt Nam 

trong những năm qua. Chọn bất bạo động song hành cùng đấu tranh ôn hòa, 

chọn đối thoại để tranh luận, chọn đàm thoại để đàm phán, là nội chất thông 

minh của chủ thể, vừa có chính nghĩa vừa có lý trí, vừa có trí tuệ trao luận vừa 

cho tuệ giác truyền luận.  

Chủ thể vượt lên thiên nhiên, vì tự do đã rời bản năng «đói ăn, khát uống», vì tự 

do từ chối kiếp «ăn tươi nuốt sống» để chọn cuộc sống: có hậu. Tự do vượt luôn 

qua thượng đế, vì tự do chịu nhận kiếp người để tự đổi kiếp người, để tự thăng 

hoa trong công bằng và bác ái qua đường đi nẻo về của tự do. Chủ thể biết tự 

cứu chống tha hóa, vì biết tự trọng đối với chính nhân phẩm của mình, trước 

một xã hội suy đồi từ đạo đức tới giáo dục, có thể dẫn tới sự suy vong của một 

dân tộc. Tự do để tự cứu vừa vì tồn sinh của đất nước, vừa vì tiền đồ của tổ tiên 

Chủ thể để chống diệt vong, trước mưu đồ xâm lăng của Tàu tặc, trước một 

ĐCSVN được xếp loại là «hèn với giặc, ác với dân». 

Hãy nhận ra chân dung chủ thể của Phan Chu Trinh trong lời kêu gọi “Hỡi 

những người tuổi trẻ tài cao... rủ nhau đi học mọi điều văn minh”, Cụ cả đời bị 

ám ảnh bởi chữ văn minh, vì Cụ biết chỉ có chữ đó mới đưa Việt tộc tới con 

đường phát triển, mới cứu Việt tộc ra khỏi con đường lạc hậu, nô lệ, độc tài...  

Cụ đậu phó bảng, nhận chức Thừa Biện Bộ Lễ. Cụ đi Pháp, sang Nhật, cổ vũ 

cho một dân tộc phải tìm lối ra bằng văn minh, lấy nhân trí làm nhân tri, lấy 

nhân tri dựng nhân sinh. Cụ vừa vận động cho dân chủ nơi mà cải cách đất nước 

đi đôi với thực hiện dân chủ, dân giàu nước mạnh qua trí của nhân, lý của khoa 

học, luận của văn minh. Thời đó, cụ hiểu dân quyền sẽ tạo cường lực cho dân 

sinh, chế tác ra dân khí, giúp dân tộc thăng hoa, đây là nguyên tắc căn bản 

phong trào Duy Tân.  

Chính sách này với phương pháp luận tinh thông của nó không hề lỗi thời, và 

nếu chính trị của ĐCSVN mà lương thiện trong chính quyền bằng lương tri 

trong chính phủ thì phải nghiên cứu thật kỹ, thật rõ đường lối của cụ Tây Hồ để 

cứu nước-cứu dân. Cụ thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục (học đường vì nghĩa), 

cũng là một bài học rất hiện đại và hữu hiệu cho mọi cải cách giáo dục hiện nay, 

nơi mà chính sách giáo dục đang đi moi tiền-móc túi, từ phụ huynh tới học sinh. 

Tại sao hiện nay, lại có một cơ chế giáo dục đang bần cùng hóa các gia đình, 

các bậc cha mẹ bằng học phí quá cao? Trong“Bản yêu sách của nhân dân An 

Nam” viết tại Pháp, Cụ chỉ ra ưu tiên cho giáo dục là ưu tiên cho dân trí, trong 

chủ trương khai trí cho dân, qua kinh nghiệm cụ thể của Pháp, của Nhật... Với 
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Cụ, giảng dạy đi đôi với diễn thuyết, lấy lý để luận, lấy tri làm trí... với vai vóc 

trí thức thật sự, ngược hẳn với các kẻ luồn lách hiện nay trong nền giáo dục đồi 

trụy học giả-thi giả-bằng giả, không có học thực mà đòi học hàm, không có học 

lực mà đòi học vị, chưa bao giờ lên đứng trên bục bảng mà đòi chức giáo sư.  

Chưa hiểu lý làm sao lập được luận, kiến thức giả thì làm sao quang minh chính 

đại thảo luận để tranh luận; bằng cấp giả thì làm sao giải luận qua diễn luận. 

Buôn chức, bán quyền không sao có chỗ trong kiến thức, trong giáo dục, trong 

học đường. Bọn học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả luôn lẩn tránh hội nghị, hội 

luận, hội thảo quốc tế, nhưng cũng luôn lén lút buôn giáo dục để tham ô, tham 

nhũng. 

Xin Tây Hồ tiên sinh chỉ giáo để giúp Việt tộc thoát hiểm để thoát nạn-giả-học 

hiện nay: 

 Có bằng cấp thạc sĩ mà chưa bao giờ đặt chân tới đại học. 

 Có bằng cấp tiến sĩ mà chưa bao giờ nghiên cứu trong một trung tâm 

nghiên cứu. 

 Có học vị tiến sĩ, có học hàm phó giáo sư, rồi giáo sư mà chưa bao giờ có 

đóng góp trong học thuật quốc tế qua hội thảo, hội luận, hội nghị. 

 Có học vị tiến sĩ, có học hàm phó giáo sư, rồi giáo sư mà chưa bao giờ có 

đóng góp trong học thuật quốc tế qua tập chí, tập san. 

 Có học vị tiến sĩ, có học hàm phó giáo sư, rồi giáo sư mà chưa bao giờ có 

đóng góp trong học thuật quốc tế bằng chuyên môn, chuyên nghành, 

chuyên khoa của mình. 

Hậu thể biết chắc bẩm một điều là chủ nhân của nạn-giả-học (học giả-thi giả-

điểm giả-bằng giả) không bao giờ trở thành chủ thể cả! 
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Chủ thể đa dũng ngăn bạo quyền, chặn tà quyền 

Chủ thể kết hợp tất cả nội lực của nhân phẩm để chế tác ra tự tin kết tinh vì mọi 

tiềm lực của nhân lý. Tự do kết hợp tất cả sung lực của nhân tri để chế tác ra tự 

tin kết tinh mọi hùng lực lực của nhân trí, đó là chặng đường tiến hóa của nhân 

tính. 

Chủ thể ngăn bạo quyền, chặn tà quyền cướp tự do của chúng ta, thì chúng ta 

phải bắt đầu bằng cách giới hạn cách sống, cách nói, cách làm của bạo quyền, tà 

quyền. Nếu không thì chính bạo quyền, tà quyền sẽ giới hạn tự do của chính 

chúng ta bằng cách: gây sợ hãi qua khủng bố, gây lo âu áp chế, gây tự kiểm 

duyệt, tự kiểm tra qua ý thức hệ của bạo quyền, tà quyền. 

Chủ thể biết công bằng, có liêm chính qua tất cả thỏa thuận trong xã hội, trong 

đó khi quyền lợi được tôn trọng ngay trong hợp tác giữa các bên: cá nhân, chính 

quyền, pháp luật, xã hội, và mọi công dân đều biết tuân thủ sự hợp tác này, thì 

đây chính là căn bản của tự do.  

Chủ thể bảo vệ dân chủ trực tiếp, trong đó mọi người được tự chọn, để tự quyết 

định cho chính mình, nơi mà bạo quyền, tà quyền không có mặt vì không có chỗ 

đứng, lẫn chỗ để ngồi. Chủ thể biết hợp tác và hợp đồng dựa trên công lý của 

công bằng chính là tự do trong tự tin để tự chọn trong đa phương, đa hướng 

trong đa nguyên dựa trên dân chủ, nó ngược lại độc tài, bạo quyền chỉ biết đi 

một chiều. 

Chúng ta đủ lực để nhận ra chân dung chủ thể Việt tộc trong lý lịch rồi trong 

diện mạo của Lý Thường Kiệt. Chính tầm vóc của cậu thanh niên Ngô Tuấn (tên 

thật của Lý Thường Kiệt), chấp nhận làm hoạn quan để phò minh quân, để kề 

cận với chuyện cứu nước-giữ nước, được mang họ Lý của vua với lòng tin yêu 

của vua, khi vua đã nhận ra bản lĩnh kiện tướng đa dũng của Ngài.  

Đa dũng với nhiều mặt trận khác nhau trong đời Lý, mặt trận phía Nam chống 

Chiêm Thành luôn là nổi bất an cho cả triều Lý, mặt trận phía Bắc của nhà Tống 

luôn là mối đe dọa hằng ngày của Việt tộc. Nhưng tầm vóc của Ngài vượt ngoài 

phạm vi quốc gia, Ngài biết liên minh rồi tập hợp các dân tộc anh em miền núi 

để cùng nhau chống giặc Tống.  

Ngài còn đa dũng ngoài sức tưởng tượng của kẻ địch, Ngài đánh chúng ngay 

trên đất của chúng, đập tan mọi cơ ngơi chuẩn bị xâm lăng của chúng. Chiến 

thắng Ung Châu, Liêm Châu, Bạch Châu... của ngài trên đất giặc, làm cho giặc 

từ thẫn thờ kinh ngạc về lý dũng của Ngài, đến ngơ ngác ngạc nhiên về trí dũng 

của Ngài.  
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Đa dũng được chế tác từ lý dũng và trí dũng, có gốc là luận cho quả cảm, tức là 

không sợ, dù địch lớn, mạnh tới đâu đi nữa, được cụ thể hóa qua quyết định 

trong sáng suốt, quyết tâm trong tỉnh táo, quyết sách với tất cả thông minh thắng 

giặc vì biết “đi guốc trong bụng giặc”.   

Đa dũng là chỗ dựa của đa tài trong chiến thuật quân sự, linh động tùy cơ ứng 

biến mỗi trận đánh, mỗi bối cảnh quân sự, Ngài luôn có cách tấn công thích 

nghi, có cách phòng thủ thích hợp,  

Ngài nắm thế “đi trên đầu giặc” để điều binh, khiển tướng. Trong bối cảnh của 

đất nước hiện nay, trước họa của Tàu tặc, nhân dân không thấy lý dũng của các 

lãnh đạo độc tài trong ĐCSVN, không thấy trí dũng của các tướng lĩnh trong Bộ 

Quốc phòng, mà chỉ thấy các khẩu lịnh đầy cạm bẫy: láng giềng tốt, đồng chí 

tốt... trong khi láng giềng này ngày ngày cướp đảo, cướp biển, giết ngư dân Việt 

trên biển Việt; còn đồng chí (trong tư duy tặc chí của chúng) thì thao túng, giật 

dây đẩy độc quyền đảng về phía tà quyền theo chúng trong ma đạo.  

Viêt tộc cần vô cùng các chủ thể công tướng đi theo con đường của kiện tướng! 
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Chủ thể của nhân lý có nhân tâm 

Chủ thể có cách nhìn, cách thấy, cách hiểu, cách nhận, cách xử lý tới từ tự tin 

dựa lên lòng tin về khả năng của tự do biết chống lại sự ngăn cấm, đàn áp, 

khống chế, khủng bố của bạo quyền, tà quyền. Chủ thể luôn đi xa hơn tư lợi, đi 

ngoài tư lợi, được thử thách trong đấu tranh vì tha nhân, vì đồng bào, đồng loại 

đang đau khổ trong bất công và bạo lực. Chủ thể có quyết đoán trong đấu tranh 

vì công bằng nên nó tốt, nó lành và chính sự tự tin của chủ thể xác chứng rằng 

công bằng là chuyện vừa đẹp, vừa hay. 

Chủ thể phân tích ý muốn vì tự do để tới thực hiện hoài bão, đi từ đạo lý vì hoài 

bão tới đạo lý vì trách nhiệm. Chủ thể có nhận thức đôi (hoài bão-trách nhiệm), 

đây là quá trình hoàn thiện hóa xã hội, đạo đức hóa cộng đồng, luân lý hóa cá 

nhân, vì tự do có quyền hành động để hoàn thiện hóa thế giới, để chỉnh chu hóa 

thế gian.  

Chủ thể có đồ hình nghiên cứu về cứu cánh của nhân sinh phải thấy bốn loại cứu 

cánh: cứu cánh vì quyền lợi, trong đó có tư lợi và có công lợi; cứu cánh vì giá 

trị, trong đó giá trị tâm linh mang nội chất thiêng liêng; cứu cánh vì truyền thống 

của tổ tiên, vừa là trí tuệ, vừa là lý trí, cứu cánh vì tình cảm, trong đó cảm xúc có 

cái lý của tâm giao, đắc khí. 

Nguyên phi Ỷ Lan đại diện đầy đủ chân dung chủ thể này! Cô gái hái dâu, nuôi 

tầm, không ngừng tay làm việc trong khi bên ngoài là hội chùa Dâu, đã được 

vua Lý Thánh Tông chú ý và cảm phục vì con người thật của Bà là “thức khuya 

dậy sớm”, “một nắng hai sương” chăm chỉ, có lương tâm với gia đình.  

Kinh bang tế thế là chân tài của Bà với niềm tin, cùng lòng quý yêu của vua Lý 

Thánh Tông. Dân truyền rằng khi vua đi đánh giặc Chiêm cùng Lý Thường Kiệt, 

năm 1069, giao chuyện quản lý đất nước cho Bà. Nguyên phi Ỷ Lan đã chăm lo 

rất chu đáo cho dân, vì thương dân, vì hiểu dân nghèo hơn ai hết. Có đại quyền 

điều hành đất nước, Bà nhận lãnh trọn vẹn, nhân gian tôn bà là Quan Âm, nhân 

dân hết lời cảm phục Bà.  

Khi vua qua đời, con của Bà là Lý Nhân Tông lên ngôi năm 6 tuổi và tước 

phong Bà thành Thái phi. Trước nạn Tống tặc lăm le cướp nước, Bà không được 

chấp chính, không được trực tiếp lo chính sự mà chỉ có Thái hậu Thượng Dương 

mới có quyền đó.  Bà lại mang tiếng là người đã giết Thái hậu Thượng Dương 

cùng với 72 cung nữ, đâu là sự thật? Nhưng vai trò lịch sử của Bà là tiên quyết 

chống lại quân Tống khi muốn chiếm nước ta. Với bản lĩnh của minh tướng, Lý 
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Thường Kiệt đi phạt Tống ngay trên đất Tống: tại đây chắc có tầm vóc chủ đạo 

hay tư vấn chiến lược gia quân sự là Thái phi Ỷ Lan, cũng như trong cả giai 

đoạn phá Tống-bình Chiêm của nhà Lý. Cũng chính trong giai đoạn dầu sôi lửa 

bỏng này, Thái phi Ỷ Lan đã để lộ ra một bản lĩnh khác, một bản lĩnh vì nước 

mà quên tị hiềm: Bà đã triệu Lý Đạo Thành về cung, lo nội chính, để giúp nước, 

mà Lý Đạo Thành là kẻ đã đứng về phía Thái hậu Thượng Dương, để chống lại 

Thái phi Ỷ Lan thửa nào.  

Bà kỹ tính trong tổ chức, Bà kỹ lưỡng trong quản lý, Bà lấy một phần ngân khố 

để sử dụng vào việc cứu các cô gái bơ vơ, giúp họ lấy chồng; Bà chống chuyện 

trộm trâu, giết trâu, gây ra thiếu trâu để cày cấy thời đó, Bà ban những luật 

chống trộm cắp rất nghiêm minh để ngăn chặn các kẻ trộm trâu.  

Chuyện hay khác là Bà có trình độ Phật học cao, tinh thông Phật pháp, sùng đạo 

Phật, mở mang dân trí, thích làm việc thiện, luôn nghĩ tới người nghèo, sử dụng 

hiền tài, đây là thời đã lập ra Quốc Tử Giám. Thực tài lãnh đạo chính trị kiệt 

xuất của Bà là thật sử của Việt sử.  Bà là gương sáng cho mọi lãnh đạo hiện nay 

đang thích độc quyền để chuyên quyền mà quên bổn phận vì “dân giầu, nước 

mạnh”, đang chuộng tham quyền để tham nhũng mà gạt đi trách nhiệm “vì 

nước, vì dân”. Bản lĩnh lãnh đạo, tầm vóc quản lý, nội công tổ chức của Thái 

phi Ỷ Lan đi trên vai, trên lưng các đám tham quan bất tài đời nay! 

Chân dung chủ thể của minh chủ Nguyên phi Ỷ Lan có minh tâm là bản lĩnh, có 

minh trí là nội công, chân dung này được thể hiện rất rõ trong các phụ nữ Việt 

hiện nay đang: 

 Đấu tranh cho công bằng xã hội trong bác ái của minh tâm được trợ lực 

bởi minh trí, kiên cường trước bạo quyền độc đảng công an trị, của bao 

bạo lực trong xã hội, của bao bạo hành chống Việt tộc. 

 Đấu tranh cho dân chủ trong đa nguyên của minh tâm, đa trí được trợ 

duyên bởi minh trí đa tài, quyết đoán trước tà quyền tham quan lúc nhúc 

trong tham ô và tham nhũng. 

 Đấu tranh cho nhân quyền vì nhân phẩm của minh tâm, có nhân bản được 

trợ sức bởi minh trí có nhân văn, quyết tâm trực diện với ma quyền tham 

đất vì tham tiền lẩn lút như âm binh để bòn rút sinh lực của Việt tộc. 

Tấm gương chủ thể minh chúa rất hiện đại, chỉ lo là hậu thế cả nữ lẫn nam 

không học được nội công, bản lĩnh, tầm vóc các bài học mà Nguyên phi để lại 

cho hậu thế. 
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Chủ thể của nhân lý như sự mệnh của nhân tâm 

Chủ thể có phương trình công bằng-sự thật-lịch sử tạo dựng ra phương trình của 

tự do là ý thức-ý nghĩa-ý muốn, thì tự do không hề vô trật tự, không hề bừa bãi 

trong ngôn ngữ, không hề hỗn loạn trong hành động. Chủ thể có nhận thức rất 

minh bạch, vì nó có tâm thức của trách nhiệm trong hai chiều: chủ thể của hàng 

dọc có đạo lý, luân lý làm nền đạo đức cho xã hội; có hàng ngang vừa có ta, vừa 

có tha nhân sống chung cùng cơ chế.  

Chủ thể có đạo đức cho xã hội, biết sống chung cùng cơ chế, mà cơ chế dựa trên 

định chế có công lý biết trừ bạo quyền, biết diệt bất công, biết loại tham nhũng, 

từ đó chủ thể có chuẩn mực để trả lời ba câu hỏi: tôi là ai? Trước trách nhiệm 

gì? Trước hành động gì? Vì chủ thể biết đánh giá: cái này tốt hơn cái kia! cái 

này cao hơn cái kia! Vì chủ thể hiểu phương trình tuyên bố-trách nhiệm-hành 

động bằng nhân cách biết tự tôn trọng mình bằng nhân phẩm biết tự bảo vệ 

mình. 

Tại đây, chân dung chủ thể của Huyền Trân công chúa thật đẹp. Công chúa nhận 

cuộc hôn với Chế Mân để hòa bình giữa Chàm tộc và Việt tộc, biến chuyện sống 

chung giữa hai dân tộc thành chuyện có thực, vì vậy nhân cách của công chúa là 

rất đẹp, vì nghĩa vụ này rất lớn. Cả Việt tộc phải biết mà tự hào đã nhờ có cha 

của công chúa là Phật hoàng Trần Nhân Tông biết “nhìn xa trông rộng”, mà 

công chúa đã cụ thể hóa được lòng hiếu hòa của Việt tộc qua chuyện “đi làm 

dâu xa” với nỗi niềm dường như độc nhất trong Việt sử, mà nhạc sĩ Phạm Duy 

đã hát lên được: “Nước non ngàn dặm ra đi”.  

Những câu chữ dèm pha về số phận của công chúa: “Tiếc thay cây quế khỏi 

rừng, để cho lũ mán, lũ mường nó leo” chỉ là loại ngữ văn kỳ thị chủng tộc, thấp 

vì vô minh, tồi vì vô tri, tục vì vô giác. Những kẻ thích trích dẫn câu này, thường 

là những kẻ không có đạo lý của sứ mệnh, không có luân lý của bổn phận, 

không có luôn đạo đức của nghĩa vụ công dân, vì “sơn hà xã tắc”.  

Những kẻ dèm pha càng thấp hơn khi họ nêu tấy lên chuyện tư tình của Công 

Chúa với công tướng Trần Khắc Chung, trên đường từ Chiêm về Việt, sau khi 

Chế Mân qua đời. Nhân cách cha của Công Chúa, Phật hoàng Trần Nhân Tông 

rất cao, nhân cách của vua Chế Mân rất vững, nhân cách của Trần Khắc Chung 

rất rõ, vậy xin kết luận ngay nhân cách của Công Chúa phải: rất đẹp!  

Nhân cách của Huyền Trân phải rất đẹp nên những người đáng quý, đáng trọng 

này mới thương, mới yêu công chúa. Những kẻ nghi ngờ rồi phóng đại về nhân 

cách này họ rất bơ vơ, làm sao họ hiểu được “nỗi khổ, niềm đau” của công 

chúa. Công Chúa không hề bị chuyện xấu quỵ, gục, ngã mà biết tìm cõi tu để  
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trong tâm, sạch hồn trước những mất mát lớn: mất chồng, mất con, kể cả mất 

người yêu. Ngay trong cõi tu, Công Chúa vẫn giúp được dân lành qua bao 

chuyện công điền, cấy cầy... mà ngày nay dân địa phương (chung quanh ngôi 

chùa mà công chúa là chủ trì) vẫn khiêm cẩn thờ Công Chúa.  

Soi xưa để thấy tỏ nay: bao nhiêu phụ nữ hiện nay đấu tranh vì nhân quyền, dân 

chủ, công bằng... tức là vì một Việt tộc sống có nhân cách. Họ chịu cảnh ngục 

tù như những tù nhân lương tâm, cùng lúc bị bọn văn nô, bồi bút bôi nhọ, vu 

khống, chụp mũ, vấy bùn trên cái đẹp của nhân cách các phụ nữ Việt khi họ biết 

nhận nghĩa- phận với Việt tộc.  

Bọn văn nô, bồi bút này chỉ là ký sinh trùng trong dưới sự chỉ đạo của bạo 

quyền tuyên huấn, bạo hành công an... Chúng chỉ có thể lấy lại nhân cách của 

chúng khi nào chúng hiểu thế nào là đạo lý của sứ mệnh, luân lý của bổn phận, 

đạo đức của nghĩa vụ: “phải cứu nước, cứu dân”.  

Nhất là loại lãnh đạo nam giới bất tài hiện nay ngày ngày hiếp đáp phụ nữ Việt, 

thì nên (ít nhất trong ngày này 08 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ) biết cúi đầu-

khoanh tay-quỳ gối trước nhân cách lịch sử của Công Chúa Huyền Trân.  
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Chủ thể nhân nghĩa biết chế tác ra nghĩa khí 

Chủ thể xuất hiện để bảo vệ nhân phẩm mỗi lần nhân phẩm bị bạo quyền vùi 

dập, đày đọa. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ nhân tính mỗi lần nhân tính bị bất 

công biển thủ, gian lận. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ nhân đạo mỗi lần nhân đạo 

bị độc tài cướp đường đi, nẻo về. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ nhân nghĩa mỗi 

lần nhân nghĩa bị tham nhũng lũng đoạn, tha hóa.  

Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân từ mỗi lần Nhân từ bị bạo lực đàn áp, bóp 

nghẹt. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân lý mỗi lần Nhân lý bị  ý thức hệ thao 

túng, vu khống. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân tri mỗi lần Nhân tri bị bất tài 

ruồng rẫy, đào thải.  

Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân trí mỗi lần Nhân trí bị ngu dân trùm phủ, 

nhiễm ô. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân luận mỗi lần Nhân luận bị toàn trị 

che lấp, xóa trắng. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân loại mỗi lần Nhân loại bị  

bị ám bởi ma quyền, quỷ lực! 

Chúng ta nhận diện rõ chân dung chủ thể của Bùi Thị Xuân, một nữ tướng lớn 

lên trên quê hương của Tây Sơn, chọn đường võ nghiệp ngay từ đầu, bạn đời của 

Thiếu phó Trần Quang Diệu, một trong tứ trụ đại thần của Quang Trung. Cuộc 

đời của võ tướng làm sáng lên ba chân lý là phụ nữ Việt đã: thành công trong võ 

nghiệp, thành tài trong quân nghiệp, thành tựu trong chính nghiệp, giữa thời 

chiến mà Nữ tướng đã được phong làm Đô Đốc.  

Nữ tướng áo đỏ có biệt tài về tượng binh, với chiến thuật xáp trận đặc sắc, với 

cách dàn binh, bố trận đoạt hồn, cướp vía giặc mà sử liệu quân Thanh còn ghi 

lại, mà các quan sát viên phương Tây thời đó cũng công nhận.  Khi Nguyễn Ánh 

lấy thế kẻ thắng mà hỏi “Có muốn ta tha cho không?” Bà trả lời “Ta đâu vì ham 

sống mà chịu nhục!” và Bà đã bị áp dụng án tử hình voi dày. Người đời cúi đầu 

khâm phục khí tiết của Nữ tướng. Theo truyền thuyết thì chính con voi thi hành 

án đó đã từ chối hành sát Bà. Nguyễn Ánh phải quấn Bà vào vải rồi tẩm dầu mà 

đốt, Bà đã đứng thẳng lưng trong lửa đang thiêu thân đó.  

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dường như Nguyễn Ánh luôn thua Bà trong cả ba lần gặp trên chiến trận,  Bà đã 

thắng trong thế thẳng lưng: lần thứ nhất trên chiến trường đấu trí thua tài, lần 

thứ hai cũng trên chiến trường đấu lực thua dũng, và lần cuối khi Bà là tù binh 

thì đấu khẩu thua lý. Nữ tướng áo đỏ còn có khí khái nhân từ, Bà đã tha mạng 

cho Võ Văn Dũng, sau khi nhân vật này đã hãm hại Bùi Đắc Tuyên, chính là cậu 

ruột của Bà; chính lòng nhân từ vì nước quên tư thù này mà sau đó Võ Văn 

Dũng nhớ ơn, đã trung thành cận kề cùng chống của Bà là Trần Quang Diệu 

trong thăng trầm của binh đao. Dân Bình Định đã thờ, đã phụng, luôn tôn kính 

Bà, bất chấp các cấm đoán của Nguyễn Ánh, trong cả thời nhà Nguyễn.  

Các vị lãnh đạo hiện nay nếu muốn đi tìm nữ tướng trước Tàu họa xâm lăng, thì 

không cần tìm trong đám tướng của Bộ Quốc phòng, mà hãy đi tìm trong các 

nhà tù hiện nay: các nữ tướng chính là các tù nhân lương tâm đang trong vòng 

lao lý, họ dám đấu tranh vì nhân quyền cho nhân dân, vì nhân phẩm cho Việt 

tộc. Hãy thả họ ra ngay để họ được đối diện dẹp các bất công trong xã hội, để họ 

chống ngoại xâm, để họ rộng đường cứu nước! 
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Chủ thể chống ngoại xâm để chống diệt vong 

Chủ thể chống diệt vong, chống diệt chủng, trước họa xâm (xâm lấn, xâm lăng, 

xâm lược) trước hiểm họa hiện nay của Việt tộc với ý đồ của Tàu tặc, bằng thâm 

ý của Tàu tà. Mà man tính trong man rợ có từ tính toán tới hành động, cướp 

trắng trợn đảo biển Việt cùng lúc gây ô nhiễm qua công nghiệp đầy độc chất của 

chúng đang đầu tư và khai thác ồ ạt ngay trên lãnh thổ Việt, với sự thông đồng 

của các lãnh đạo đã bán nước để trục lợi.  

Chủ thể chống lại chuyện man tính trong man hoạt của Tàu tặc có ngay trong 

mọi sinh hoạt đang gây ung thư hóa xã hội Việt: đầu độc dân ta qua thực phẩm, 

thao túng hàng ngày từ sản suất tới tiêu thụ, từ kinh tế tới thương mại, tiêu diệt 

nông phẩm Việt để diệt nông dân Việt đang có trách nhiệm nuôi cả dân tộc.  

Việt tộc nhận bằng kính phục và yêu thương chân dung chủ thể của Hai Bà 

Trưng. Hai Bà đánh quân Đông Hán, mà người đời đã đúc kết qua câu nợ nước-

thù nhà, khi giặc ngoại xâm đã giết chồng của Trưng Trắc là Thi Sách. Nhưng 

khí thế của Hai Bà tạo được trong kháng chiến thủa đó còn có mang nội lực của 

mẫu quyền còn ảnh hưởng trong văn hóa Việt chăng?  

Trong bối cảnh sơn hà nguy biến, có khi nội lực này vượt lên áp lực của phụ 

quyền. Bằng chứng là chung quanh Hai Bà có các nữ tướng: Lê Chân, Thánh 

Thiên, Bát Đàng... ngay từ trong tổ chức quân lực cho tới khí thế khi đối diện 

với địch trên chiến trường, hai Bà đã đóng trọn vẹn vai: Vua!  

Hai Bà để lại một bài học vô cùng quý báu mà con cháu thời nay luôn phải nhớ 

là: quyết tâm tự chủ của Việt tộc. Các nhà lãnh đạo độc đảng hiện nay, dù còn 

độc tài để độc quyền: đừng quên bài học này! Đừng để giặc vào đất nước này 

lần nữa, chúng không những đã cướp biển, cướp đảo, chúng sẽ cướp luôn nhân 

phẩm Việt, nhân vị Việt, tâm hồn Việt. 

Thời Hai Bà ra quân kháng chiến, nhân dân ủng hộ, nhân sĩ tụ nghĩa chung 

quanh Hai Bà, đó là vì Hai Bà vừa có trí tuệ, vừa có dũng khí giữ nước-cứu dân, 

để lại những trang sử -trong sáng và trong sạch- về tâm hồn Việt: quyết tâm độc 

lập của Việt tộc. Hậu thế này sẽ là hậu duệ đạo lý của Hai Bà: không để mất quê 

hương! 
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Chủ thể đấu tranh vì độc lập để bảo vệ tự do 

Chủ thể đề nghị không nên hiểu tự do qua các định nghĩa khô cứng, mà phải 

thấy các đoạn đường của nó từ ý thức tự do tới hành động tự do, từ ý nghĩa của 

tự do tới kết quả đấu tranh vì tự do. Đó là tự do có ý thức chống lại cuộc sống bị 

vô nghĩa hóa bởi bạo quyền; tự do đi tìm ý nghĩa cuộc sống bị khủng hoảng hóa 

bởi bất công; tự do bảo vệ niềm tin của nhân phẩm bị suy đồi hóa bởi tham 

nhũng. 

Chủ thể tôn trọng chọn lựa của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc, 

nếu chọn lựa đó có đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành, có luân lý của trách nhiệm, có 

bổn phận trong hiện tại và trước tương lai. Như vậy tự do luôn mang ba quá 

trình: tự do yêu cầu công bằng phải vừa là đạo đức, vừa là định chế; tự do biết 

nói đầy đủ sự thật để tìm cách giải quyết các bất công; tự do là tự chọn lựa lịch 

sử cho chính mình trước áp lực của bạo quyền. 

Chân dung chủ thể có trong bản lĩnh của Bà Triệu, khi Bà khởi nghĩa ra quân 

cứu nguy đất nước trong bối cảnh của một thời kỳ bi thảm của dân tộc. Bọn giặc 

nhà Ngô vô cùng tàn bạo với dân Việt, chúng mang sự tàn độc của hỗn chiến  

thời Tam Quốc tới đất nước Việt ta. Chúng trùm phủ không khí tàn ác nhà Hậu 

Hán để đô hộ nước Việt, với bọn tham quan bòn rút tận xương tủy dân ta, trong 

đó phải kể tội tên Thứ sử Lữ Đại, tham ô đi cùng với độc ác. 

Người thời đó truyền tục: Triệu Thị Trinh can đảm và mưu trí đã khai minh cho 

những ai thắc mắc, tại sao bà không yên thân với nữ phận, Bà trả lời: “Tôi muốn 

cỡi gió mạnh, đạp sóng dữ, chém cá kình ngoài biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, 

cởi ách nô lệ cho nhân dân”. Đây là tầm vóc nhân sinh quan của Bà, đây cũng 

là một sung lực của phụ nữ Việt mà các bọn giặc đến cướp ta thường rất vô 

minh về ẩn số nữ Việt này.  

Dáng mạo oanh liệt trên chiến trận, Bà cỡi voi, ra trận với mãnh lực khiến cho 

mỗi lần binh lính giặc Ngô phải đi đối đầu với Bà, chúng đều rất sợ. Từ rừng Bồ 

Điền, nơi Bà tổ chức kháng chiến tới núi Tùng, Thanh Hóa, Bà đã có hơn 30 

trận ác chiến với giặc Ngô. Chính giặc Ngô đặt tên cho Bà là Nhụy Kiều Tướng 

Quân, công nhận cái thanh của Bà. Ai cũng biết nhân cách cao đẹp của Bà, 

chính tướng giặc là Lục Dận đã chọn cái tục khi bắt lính quân Ngô trần truồng ra 

trận để Bà phải ngượng mà lui quân. Tàu tục, Triệu thanh là kinh nghiệm mà ta 

phải nhớ mỗi lần ta đối đầu với Tàu tặc, tổ tiên ta dặn con cháu phải luôn giữ cái 

thanh, vì nó tinh khiết, vì nó trong trắng, cho dù trước các câu hỏi tục, chúng ta 

phải luôn chọn: “đố tục, giảng thanh”.  
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Thẳng thắn, không dung kẻ xấu, bà đã xử chính đáng bà chị dâu đã phản bội và 

tố cáo chồng: Triệu Quốc Đạt. Bao lần tướng Ngô tìm mọi cách để chiêu dụ Bà, 

nhưng chúng luôn thất bại vì khí phách của Bà. Ngược lại, trong tổ chức đội ngũ 

của Bà, có những kẻ đã để địch mua chuộc, làm tan rã hàng ngũ trước âm mưu 

của địch. Bài học tổ chức chặt chẽ nội bộ luôn là bài học quý mỗi lần chúng ta 

phải đối diện với Tàu tặc xâm lăng. Bài học quý hơn cả mà Bà để lại cho các thế 

hệ Việt hiện nay chính là hùng lực của uy tín tự thân, lấy chính sự tự chủ để làm 

sức mạnh, và tướng Trần Quang Khải đã tiếp nhận được bài học này của Bà 

Vì vậy, trong các trận chiến sắp tới với Tàu tặc, từ ngoại giao tới quân sự, nếu 

chúng tục, thì ta đừng lùi mà mắc mưu chúng. Ta cứ tiến lên để dẹp cho sạch cái 

tục, vì cái tục dẫn đường đưa lối cho cái xấu, thô, tồi, dở, để sau đó là mở cửa 

cho cái thâm, độc, ác, hiểm nhập vào nhân tính Việt. Chúng ta quý trọng văn 

minh Trung Quốc, chúng ta còn xếp Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử vào bậc thầy, 

nhưng chúng ta đừng để cái Tàu tục có mặt trên đất nước Việt! 
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Chủ thể có minh trí của minh sư 

Chủ thể tôn trọng ba nguyên tắc để bảo vệ mình, mà cũng để bảo vệ tha nhân, 

bảo vệ cộng đồng, bảo vệ xã hội, trong đó tự do không rời ba trách nhiệm:  

 trách  nhiệm về hành động của chính mình trong xã hội;  

 trách  nhiệm vai trò của mình trước tập thể, trước cộng đồng; 

 trách  nhiệm về các chuyện bảo vệ kẻ yếu, kẻ dưới quyền của mình. 

Chủ thể làm sáng rõ nguyên lý -cao và rộng- của trách  nhiệm về các chuyện 

bảo vệ kẻ yếu, kẻ dưới quyền của mình, qua hành động của chủ thể đấu tranh vì 

tự do, từ đây tự do được hiểu qua công lợi và qua công sự: được sống trong các 

cơ chế tốt của một xã hội tốt. Chủ thể chống bất công để bảo vệ hoài bão vì 

công bằng, chủ thể lập phương trình công bằng-công lý-công pháp để thi hành 

quyền tự do. 

Ngô Thì Nhậm (Ngô Thời Nhiệm) mang đúng chân dung chủ thể trong nhân trí 

và Ngài để lại cho hậu thế nhiều bài học đào sâu nhân cách trí thức yêu nước 

của Việt tộc. Bài học đầu tiên là sống và làm việc vì dân, vì nước. Ngài ra làm 

quan cho triều Lê-chúa Trịnh, khi vận nước lâm nguy, Ngài tận sức, tận công 

phò Quang Trung đánh giặc Thanh cứu nước. 

Vì đối với Ngài cứu nước-cứu dân là chuyện chính còn chuyện triều này, triều 

kia là chuyện phụ. Từ thái độ tới hành vi, từ quyết định tới hành động, tâm-trí-

lực của Ngài luôn sống trong quyết đoán. Chúa Trịnh vừa nhận ra sức thông 

minh của ngài vừa biết cá tính tự chủ của Ngài, gọi Ngài là tuấn mã, để xếp ngài 

trên cao, ở bên ngoài lũ ngựa “ăn không ngồi rồi” là bọn tham quan, ăn bám-

sống nhờ lộc vua, tiền dân, bọn “sâu dân, mọt nước” này mà chúa Trịnh hiểu là 

bọn “tốn thóc, tốn cỏ”. Bọn này có rất nhiều trong hệ thống chính quyền độc 

đảng hiện nay, mà chúng thì tốn kém hơn nhiều: chúng bán tài nguyên đất nước, 

chúng biển lận quỹ công, chúng “rút ruột” các công trình, để các công trình phải 

dẫy chết mà chúng đặt tên là đang bị: “đắp chiếu”.  

Trong lúc chờ đợi một chế độ thật dân chủ, Việt tộc đang cần ngay một minh 

chủ hoặc minh chúa để “đắp chiếu”  bọn tham quan này cáng sớm càng hay. 

Ngài viết sách rất sớm, năm 16 tuổi viết Nhị thập nhất sử toát yếu, năm 20 tuổi 

viết Tứ thư thuyết ước, và cả đời Ngài viết sách, lấy học thức phục vụ kiến thức, 

viết đạo đức vì đạo lý.  

Ngài đỗ Trạng Nguyên, sau cha là Ngô Thì Sĩ 9 năm. Là một tác giả lớn, Ngài 

còn là văn hóa lớn, viết ra nhiều văn bản, luật lệ về giáo dục, văn hóa... khi Ngài 

được Quang Trung hoàng đế mời vào Phú Xuân để lo việc nước thủa thanh bình 

sau khi chiến thắng giặc Thanh. Minh chúa tin minh sư, vì minh sư học thật-giỏi 

thật, ngược lại với thời đại tham nhũng hiện nay, với không ít lãnh đạo với sự 
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nghiệp giả trong học giả-thi giả-bằng giả; không có học lực mà lại đòi học vị-

học hàm chức giáo sư, mà không bao giờ nghiên cứu và giảng dạy tại đại học.  

Quang Trung hoàng đế, khi gặp được Ngài, đã biết ngay tầm vóc dũng cao-trí 

dày của Ngài, hoàng đế luôn xem Ngài là tri âm, mà người biết chuyện thời đó 

gọi là “cặp bài trùng”, song hành bên nhau, vì cả hai đều đem tài-trí-lực để bảo 

vệ quê hương. Khi Ngài quyết định rút quân về núi Đèo, Tam Điệp để bảo toàn 

lực lượng, tạo ra bối cảnh để trống thành Thăng Long, làm tăng lên sức chủ 

quan khinh địch của quân Thanh, để khi ta thần tốc tấn công với chiến công mùa 

xuân năm Kỷ Dậu, thì chúng phải bỏ cả cờ mà chạy, manh giáp cũng chẳng còn. 

Nguyễn Huệ minh tướng lúc đó còn ở Phú Xuân, khi được nghe kể chuyện quân 

ta rời Thăng Long rút quân về núi Đèo, Tam Điệp, thì biết ngay đây là mưu cao-

trí sâu của Ngài, tâm giao nên đắc khí, vì minh tướng đã gặp được minh sư. 

Trước họa Tàu tặc hiện nay đang đe dọa đất nước, Việt tộc đang rất cần nhiều 

minh tướng và minh sư đây!  

Hãy khám phá bản lĩnh “nhìn xa trông rộng” của Ngài: “Đánh giặc phải lượng 

thế giặc rồi mới đánh. Lượng phần thắng rồi mới hành động. Như đánh cờ, nhịn 

trước một bước, để thắng nước cờ sau, thế mới là tay cờ cao!”. Bài học này hữu 

ích cho các lãnh đạo, các tướng lĩnh hiện nay trước họa của Tàu tặc. Chánh Sứ 

là chức vụ ngoại giao lớn nhất mà Quang Trung hoàng đế giao cho Ngài để lập 

lại ngoại giao với nhà Thanh. Ngài còn biết biến các chuyến công du qua Trung 

Quốc thành những chuyến mà Ngài còn gọi là tráng du, Ngài để lại tác phẩm 

lớn Hoàng Hoa Đồ Phả. Tâm khảm của Ngài được thấy rõ trong các chuyến đi 

này, khi Ngài chú tâm tìm lại các dấu vết của các danh nhân Việt trên đất Trung 

Hoa, hậu thế rất khâm phục tâm nghĩa của Ngài. Khi Ngài từ quan trước sự vô 

minh của triều đình sau khi Quang Trung hoàng đế qua đời, Ngài đi vào tu học, 

mài sắc nhọn thêm lý luận Phật học của Việt tộc, Ngài được phong là người thứ 

tư đã tiếp nối sự nghiệp của phái Trúc Lâm Yên Tử sau ba vị tổ đời Trần của 

phái này: Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang. 

Bi kịch của ĐCSVN độc đảng trong độc tài, ngày ngày truy, diệt, hủy, hoại 

minh trí của các minh sư đang có mặt trong nội công, bản lĩnh, tầm vóc của Việt 

tộc hiện nay mà chỉ có đa nguyên mới khai phá được đa tài, đa trí, mới khai sáng 

được đa năng, đa hiệu của các minh sư dạy minh trí!  
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Chủ thể lấy tài chống hoạn vì thịnh trị 

Chủ thể tự tư duy để có hành động, để tác động thẳng trong xã hội, ngay trong 

cộng đồng, thẳng lên thế giới, mang ý chí đúng, mang hoài bão đẹp, mang trách 

nhiệm cao. Trong ý chí được biến thành tự hành động, thì sự thông minh của tự 

do là tự do cẩn trọng, tự do làm ra cuộc sống phải được xem là đáng sống, 

không chạy theo các hoài bão mộng tưởng hão huyền.  

Chủ thể biết tự giải phóng trong thông minh của hành động, tức là không liều 

lĩnh chết người, vì tự do trong tàn phá, trong bạo ác chỉ là tự do của tự sát, vì nó 

không biết xây mà nó chỉ biết diệt. Chủ thể mang nội lực của sự cẩn trọng: từ đề 

nghị tới thảo luận, từ quyết định sáng suốt tới hành động tỉnh táo; nên giữa tự do 

luôn có hai thực chất: can đảm và cẩn trọng. 

Chân dung chủ thể theo có tiêu chí này có trong cuộc đời và sự nghiệp của Lý 

Thái Tổ. Năm 1009, Ngài lên ngôi hoàng đế, lập kỷ nguyên mới, một triều đại 

trị vì trên dưới 200 năm. Từ lập triều tới lập quốc, Ngài có minh sư Vạn Hạnh 

đưa đường dẫn lối, sử Việt luôn nhớ Ngài phát triển không những nông nghiệp 

mà cả kinh tế đồng bằng, dân trí mở mang, trường học xây lên cùng đền chùa, 

đất nước có giáo dục ổn định, dân tộc có đời sống tâm linh cao.  

Năm 1076, Lý Thái Tổ cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, 

được xem như là trường đại học đầu tiên của nước Việt. Ngài sáng suốt, nhìn xa 

trông rộng, đưa binh lính về làm ruộng trong thời bình, Ngài cho lập các bản đồ 

biển đảo, định hình đất nước qua địa lý chính thống. Cả nước ghi nhớ công của 

Ngài dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, vì Hoa Lư là địa thế của phòng ngự quân 

sự, không thể là thủ đô để phát triển kinh tế. Hoa Lư chật hẹp luôn bị lũ lụt, khó 

là nơi định vị của một thủ đô muốn phát triển toàn bộ. Ngài là minh quân vì 

Ngài có chủ trương với các ưu tiên chiến lược từ đó mới có thịnh trị.  

Triều Lý của Ngài lấy việc chỉnh đốn triều chính, lấy tài để chống hoạn, chống 

lãng phí, trừ bọn tham quan, tạo hùng lực mới cho đất nước. Không như lãnh 

đạo hiện nay, không những nhân dân không thấy phương hướng đối ngoại của 

họ trước họa Tàu tặc, mà còn dở khóc, dở cười trước trò thanh trừng lẫn nhau 

giữa bọn họ qua các khẩu lệnh chống tham nhũng, trong khi thống kê thế giới 

vẫn tiếp tục xếp Việt Nam hiện nay là quốc gia tham nhũng loại thậm tệ nhất. 

Đây là cái độc tôn vô cùng trầm trọng của lực lượng độc quyền vì tham quyền 

của ĐCSVN, độc đảng trong độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng không hề biết 

quản trị, lại không có bản lĩnh kinh tế, không có nội công lập ưu tiên phát triển 

đất nước, nên không thể nào có thịnh trị, là nguồn cơn của dân Việt nay bỏ xứ ra 

đi, có kẻ phải làm lao nô, phụ nữ thì gia nô, dân tộc ngày càng nheo nhóc!  
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    Chủ thể dụng tự do, vận tự chủ, dựng tự trọng 

Chủ thể sử dụng tự do, vận dụng tự chủ bằng tự lực trong quá trình khai thác hệ 

tưởng để minh bạch hóa: ý tưởng biến tự do bên trong thành hành động bên 

ngoài; ý thức đi tìm hạnh phúc khi đã từng chịu đựng khổ đau, ý muốn sống 

trong công bằng vì đã là nạn nhân của bất công; ý định biến hiện tại xấu thành 

tương lai tốt; ý lực đưa hành động tự do của mình vào ngay đời sống xã hội.  

Chủ thể biết sáng tạo để tự hành động là chống lại bạo quyền đang đe dọa, 

khống chế, đàn áp tự do qua bạo lực có mặt trong cuộc sống. Tri thức của tự do 

không nhất thiết phải dùng bạo động để giành tự do mà có thể xua đuổi, xóa bỏ 

các bạo lực chống lại tự do qua phương trình thông minh của đối thoại-đối chất-

đối luận. 

Chủ thể mở để học thấy rõ qua chân dung Nguyễn Trường Tộ. Học Sĩ này nhận 

ảnh hưởng văn hóa phương tây, mặc dù sinh ra từ một gia đình nho giáo, Cụ đã 

thấy rất sớm phải mở cửa để học bên ngoài, mở cửa để chống lạc hậu, để đưa 

dân tộc đi lên. Cụ hiểu đạo Ki Tô giáo và có thể theo đạo giáo này, nhưng Cụ 

cũng hiểu là chuyện truyền đạo này có âm mưu với thực dân trong thời đấy.  

Nhưng chính vẫn là chuyện triều Nguyễn thời đó phải tức khắc dẹp “bế môn tỏa 

cảng”, bỏ chuyện “ngăn sông cấm chợ”, mà hậu quả chuyện bài thị các sức 

mạnh của phương Tây về khoa học kỹ thuật gây ra bao hậu quả cho đất nước, 

cho dân tộc. Chính vì lạc hậu về khoa học kỹ thuật, mới lạc điệu với thời cuộc, 

để thực dân “đè đầu, đè cổ” dân ta.  

Cùng lúc đó Nhật Bản đã vào thời đại của Minh Trị Thiên Hoàng để liên tục 

phát triển cho tới nay. Chuyện lạc hậu của đất nước Việt trong thế kỷ của Ngài 

là lỗi của triều Nguyễn, của bọn quan lại vô minh chỉ biết vơ vét tiền của nhân 

dân: đúng như hoạn bịnh mà xã hội Việt hiện nay đang gánh chịu trong một chế 

độ độc đảng mà tham quyền sinh đôi cùng tham nhũng. Cuộc đời của Cụ gắn 

liền với bảng 56 điều trần lên vua để canh tân đất nước, tâm huyết tri thức và ý 

lực trí thức của Cụ là ở đây. 

 Cụ chủ trương bước đầu của lãnh đạo của đất nước là nên hòa với Pháp để học, 

nhưng bản thân Cụ không hề cộng tác với Pháp. Cụ phân tích rõ ràng là phải 

củng cố lương lực, qua các chương trình đào tạo về cơ khí, kiến trúc, kể cả về 

luật, cùng lúc xem lại toàn bộ các mạch giao thông trên toàn đất nước, và đất 

nước Việt phải có nông học để tăng mạnh về nông nghiệp.  

Quyết tâm trí thức của Cụ thật rõ, không ngừng ở lý thuyết, Cụ muốn tham gia 

tích cực, trực tiếp vào các công trình do chính Cụ đề nghị, nhưng Vua không 

nghe, bọn tham quan ngăn chặn các công trình này với bao ngờ vực, với bao vô 

minh của một cơ chế dày đặc bọn tham quan “sâu dân, mọt nước”. Triều 

Nguyễn không nghe, gian thần ngăn chặn, Cụ mang bao u uất và rút lui, ở ẩn,  
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nhưng Cụ vẫn viết, vẫn điều trần, vẫn thiết tha với vận mệnh của dân tộc, cho 

đến khi bại liệt, thành phế nhân.  

Cả đời Cụ không rời chuyện học, nghiên cứu, thực nghiệm qua mắt thấy tai 

nghe qua các chuyến Tây du. Cụ thấy rõ một quân đội mà lính là nông dân với 

giáo, đao, gậy, gộc thì không thể thắng được thực dân có khoa học kỹ thuật 

trong tay, chúng chỉ cần nã đại bác trước, rồi chúng vào Gia Định, vào Đà Nẵng 

như vào chốn không người. Thảm kịch của đất nước trong tay một tầng lớp lãnh 

đạo bịt mắt-bịt tai không nghe trí thức, y như thảm kịch ngày nay của thời độc 

đảng-độc quyền của ĐCSVN, được Cụ đúc kiếp qua lời cuối trước khi vĩnh viễn 

ra đi: “Một bước sa chân muôn kiếp hận... Đất nướcViệt này ai là chủ? Muốn 

đem tâm sự hỏi trời đây!” 
Hoạn cảnh làm nên hoạt cảnh “sân sau”, hoạt thảm “chống lưng”chính là thảm 

cảnh của Việt tộc hiện nay: bạo quyền lãnh đạo để độc quyền trong độc tài; tà 

quyền tham quan để tham nhũng; ma quyền tham đất, tham tài nguyên vì tham 

tiền: chúng chỉ là một!  Một lực lượng đang đưa Việt tộc vào hoạn lộ âm binh 

của chúng! 
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Chủ thể tìm thông minh, nhận thông thạo, tiếp thông thái 

Chủ thể có sự thông minh nắm bắt được cái duyên của các chuyện hay, đẹp, tốt, 

lành, biến sơ ngộ thành hạnh ngộ, để tao ngộ với năng lực tái tạo lại điều kiện 

thuận lợi cho việc tái ngộ, bằng tiềm năng của hệ thức (kiến thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức) đưa nhân tính về hướng nhân trí của hệ sáng (sáng kiến, sáng 

lập, sáng tạo).  

Chủ thể có sự thông minh đề nghị chúng ta phải cân, đo, đong, đếm trong đời 

sống xã hội, trong sinh hoạt xã hội, trong quan hệ xã hội, bằng thực nghiệm (một 

duyên, hai nợ, ba tình), bằng khoa học (duy lý, chỉnh lý, hợp lý). Và, tự do bó 

buộc chúng ta phải tra, truy, xét, kiểm lại chính ý thức của chúng ta trước các bất 

công vẫn còn tồn tại trong xã hội để làm người với phẩm chất của tự do. Chủ thể 

ngay trong ngôn ngữ, chính là mức độ và trình độ làm người, muốn hay không 

tiếp nhận nhân trí, để dùng tự do mà đòi hỏi nhân sinh phải có nhân tính.!. 

Nhân tri của Trương Vĩnh Ký đầy đủ chân dung chủ thể Việt thủa giao thời, bên 

trong phong kiến thủ cựu, bên ngoài phương Tây tiến bộ. Người đời truyền tụng 

ông là một kiệt xuất về ngoại ngữ: thông thạo tiếng Miên, tiếng Lào, tiếng Xiêm, 

cùng với tiếng Pháp, tiếng Ấn Độ, tiếng Tây Ban Nha, kể cả tiếng Hy Lạp... Ông 

đi nhiều, biết nhiều, được Hàn lâm viện Pháp mời làm thành viên. Ông là đứa 

con thông thái của Nam Kỳ, là nhà bác học nghiên cứu về khoa học tự nhiên, xã 

hội, văn hóa...  

Ông học với người Pháp, làm việc cho Pháp khi đó là thực dân đang đô hộ đất 

nước ta, những kẻ thấy ông được chính quyền Pháp trọng đãi một thời, thì họ 

«không tha» cho ông. Ông làm «thông ngôn» cho chính quyền bảo hộ Pháp, thì 

họ coi như đã «thông đồng» với Pháp, họ mỉa mai ông là: người tài nhưng làm 

tay sai cho Pháp! Cuộc đời của ông mang bao nghịch lý, năm1862 ông trong 

phái đoàn Pháp, đi thương lượng với triều Nguyễn để lấy ba tỉnh miền Đông 

Nam kỳ; sau đó ông lại theo Phan Thanh Giản qua Pháp để chuộc lại ba tỉnh đó, 

nhưng thất thành.  

Ông được các kẻ cầm quyền có tài của Pháp, các trí thức đương thời quý trọng, 

nhờ các ưu ái này ông được đi thăm nhiều nước Tây âu. Đi nhiều nên thấy 

nhiều, thấy nhiều nên hiểu nhiều, bao lần ông khuyên triều đình phải canh tân 

đất nước, nhưng không ai nghe ông. Ông đủ bản lĩnh làm gạch nối giữa hai văn 

hóa Âu-Việt theo mô hình của V.Hugo là người ông rất khâm phục: giáo dục và 

báo chí là hai động lực để một đất nước có được văn minh và phát triển. Năm 

1869, Ông cho ra đời Gia Định báo, Ông luôn vận đông đưa thanh niên đi du 

học, với châm ngôn: “phải đi và phải về để phục sự đất nước”. 

Ông quan niệm một công dân tốt phải là trò tốt và thầy tốt, phải làm được cả 

hai,  Năm 1874, Ông tham gia giảng dạy trường đào tạo tham biện. Năm 1883,  
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ông được bầu là Viện sĩ hàn lâm viện Pháp; Năm1864,  Ông là Cơ mật viện cho 

vua Khải Định. Năm 1865, có tên đô đốc Pháp sau khi tấn công các phong trào 

khởi nghĩa của miền Nam đã dùng lời hăm dọa, yêu cầu ông dịch văn bản của nó 

qua tiếng Hán. Ông làm ngược lại là dịch một bài thơ của Bùi Hữu Nghĩa từ chữ 

Nôm ra quốc ngữ: Ai khiến thằng Tây tới đây ha! Đất bằng bỗng chốc nổi 

phong ba... Nam kỳ chi thiêu người trung nghĩa”. Ông viết Đại Nam quốc sử 

diễn ca, Ông dịch Địa lý An Nam lịch sử ra tiếng Pháp, Ông yêu quý văn học 

nhân gian mà ông gọi là vàng ròng của văn hóa Việt. Ông mến chuộng Kim Vân 

Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.  

Ông luôn tham gia tích cực vào việc phát triển đất nước, nhân dân miền Nam 

thời đó để tên ông vào Tứ bất tử ( không bao giờ chết). Ông luôn xem kiến thức 

là nguồn sống: đây là bài học cụ thể cho sinh viên, thanh niên, và là bài học cấp 

bách nhất cho các lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay, bớt tham quyền mà nên quý 

kiến thức, dụng nhân tài, lấy đó làm ưu tiên để phát triển đất nước, để thay đời, 

đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho Việt tộc. 

Trương Vĩnh Ký nghĩ sao về mức độ nhân tính và trình độ nhân tri của các lãnh 

đạo đang độc đảng để độc quyền, độc tài nhưng bất tài, chuộng độc trị nhưng 

không biết quản trị: 

 Có điều kiện hòa bình trong toàn cầu hóa hiện nay để có thời gian và 

thuận lợi để học văn minh, văn hiến của nhân loại tiến bộ mà không chịu 

học! 

 Có điều kiện thái hòa trong thế giới hóa rộng lãnh thổ, bớt biên giới để có 

địa bàn rộng khắp để học dân chủ, nhân quyền của nhân sinh bình đẳng 

mà không chịu học! 

 Có điều kiện lãnh đạo chính trị trong hợp tác quốc tế hiện nay để có cơ 

hội toàn hảo thật sự được học thật với thi thật, điểm thật, bằng thật, để 

vĩnh viễn loại đi hoạn bịnh của giáo dục hiện nay là học giả-thi giả-điểm 

giả-bằng giả. 
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Chủ thể có lý chí của công minh 

Chủ thể không bao giờ rời quá trình hoàn thiện hóa cuộc sống, không hề xa quá 

trình cải thiện hóa nhân sinh, không hề bỏ quá trình nhâm phẩm hóa nhân loại. 

Chủ thể đứng về phía đối kháng chống bất công, đứng về phía của kẻ yếm thế 

trước bạo quyền, đứng về phía của nạn nhân của độc tài,  đứng về phía nước mắt 

nạn nhân của tham nhũng. Chủ thể đặt quyền lực vào đúng chỗ để nó dùng công 

lý mà xử bất công giúp công dân hiểu biết về điều kiện sinh tử của nhân sinh, có 

thể bị hủy bất cứ lúc nào bởi bạo quyền, bạo lực, bạo chúa. 

Chủ thể chống lại bạo quyền bằng tự chủ của lý chí, bằng quyết tâm với các lý 

luận nhân lý: tự do trong công bằng và bác ái, từ đó đấu tranh để xã hội công 

nhận đạo lý tự do-công bằng-bác ái vừa như nguyên tắc, vừa như khuôn mẫu 

cho mọi hành động xã hội, từ chính quyền tới cá nhân, từ tập thể tới cộng 

đồng… luôn biết lấy tự do làm động lực cho văn minh của dân tộc. Chủ thể 

chống lại bạo quyền bằng tự do đến từ nhân lý, có ngay trong nhân tính, xuất 

hiện từ nhận thức về nhân phẩm, ở ngoài các quy luật nhân quả của hoàn cảnh, 

vì tự do đến từ tư duy của con người dựa trên nhân luận được hỗ trợ bởi đạo lý, 

đạo đức, của nhân đạo, tức là không phải chờ mình phải là nạn nhân của bạo 

quyền rồi mới đấu tranh cho tự do của mình. 

Lê Thánh Tôn có mang sự sáng suốt của chân dung chủ thể với các tiêu chí được 

nêu trên, với triều Lê mang nhiều tai tiếng, nhất là qua chuyện hãm hại các công 

thần: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn...Ngài là vị vua được xem như anh minh, 

tài giỏi, có văn hóa, thiết tha canh tân đất nước, chăm lo cho dân tộc. Từ triều 

đại của Ngài mới có câu: nhân tài là nguyên khí của quốc gia, quyết tâm sử 

dụng nhân tài qua thi cử, không để lan tràn chuyện “con ông cháu cha” như 

trong chế độ độc đảng hiện nay, Ngài ngăn chặn chuyện “con quan thì được làm 

quan”, như hiện nay với hiện tượng “thái tử đảng”, đảng đây là ĐCSVN. Dưới 

triều của Ngài, thì nước mạnh nhờ nhân tài, thời đó xã hội còn công bằng hơn 

xã hội hiện nay- của “tiền tệ-hậu duệ-quan hệ”, đã và đang đưa Việt tộc lùi vào 

vực thẳm tối mù trước toàn cầu hóa của tri thức truyền thông. Ngài dùng quyền 

lực của mình để đề cao chủ quyền của đất Việt, để thẳng lưng bảo vệ quê hương, 

đây là một bài học khác -rất quý- mà lãnh đạo ĐCSVN phải cúi đầu-khoanh tay-

quỳ gối để học Ngài. Chưa hết, Ngài luôn củng cố quốc phòng, điêu luyện hóa 

quân sự, ban hành các chính sách cải tiến vũ khí cho quân đội. Ngài phát triển 

kinh tế không những qua nông nghiệp, mà còn qua thủ công, thương mại... Hay 

nhất là các cải tổ về văn hóa, xuất sắc hơn nữa là bộ luật Hồng Đức dưới sự chỉ 

đạo của Ngài, được xem là một bộ luật hoàn chỉnh trong lịch sử Việt, với tính 

pháp quyền cao. Nhân bất thập toàn, Ngài cũng mang những tai tiếng của một 

cá thể không vượt qua được các gọng kềm phong kiến trong các quy luật tranh 

giành quyền lực,  
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Chủ thể đại diện cho ánh sáng của sự thật  không còn là một cá nhân riêng rẽ, 

mà là một chủ thể có bốn năng lực trí thức sau đây:  

 chủ thể nhận ra sự thật qua sự gỡ bỏ các trói buộc chống lại sự thật  

 chủ thể nhận ra sự thật qua sự vén màn để trưng bày cái thật  

 chủ thể nhận ra sự thật qua chứng minh bằng dữ kiện  

 chủ thể nhận ra sự thật qua xác chứng bằng chứng từ 

Sau khi thực hiện được quá trình của bốn công đoạn này trên con đường đi tìm 

sự thật, chủ thể đã tái tạo được vị trí nguyên thủy của sự thật là đưa sự thực trở 

về dạng trung thực ban đầu của nó, mà không còn bị các ám lực nào che, lấp, 

vùi, dìm được nữa. Hiếm có sự thật toàn diện trong một sự thật tuyệt đối! Cụ thể 

là người ta khó biết hết sự thật về sự vật từ khi nó ra đời tới lúc nó chết, vì sự 

thực có thể vận hành vô hạn trong sự phát huy vô định của cuộc sống.  

Chủ thể vô vụ lợi trong tiếp cận với sự thật khách quan; mỗi lần con người tự 

tin là mình đã biết hết, biết toàn bộ, biết đầy đủ về một sự thật, thì ngay tại thời 

điểm đó diễn biến của bối cảnh, biến hóa của hoàn cảnh, sự thay đổi của thực 

cảnh đã đưa sự thật này vào một quỹ đạo khác rồi. Để sự thật được sống còn như 

một sự thật nên sự thật luôn cao, sâu, xa, rộng hơn trí tuệ thuần lý của con 

người. 

Chủ thể có được sức tổng kết, lực tổng hợp để làm nên một tổng thể có mặt 

trong một xã hội không có nhân quyền và không có dân chủ, để đi ngược lại các 

ý định của bạo quyền, ý muốn của độc tài, ý đồ của tham nhũng. Chủ thể sống 

trong chủ động, chống lại bị động và thụ động của cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối 

trong khuất phục, trong tủi nhục, trong cam chịu; Vì chủ thể muốn sống trong 

dòng chảy của nhân tính, trong trào lưu của nhân phẩm, trong phong trào xã hội 

vì nhân đạo. Chủ thể vượt khó khăn trong cuộc sống như vượt thắng chính mình, 

từ đó tự tin của tư duy làm sáng ra quá trình của tự do là phải trực diện để đấu 

tranh vì tự do.  

Chủ thể hiểu thực chất để thực hành trong đời sống, quan hệ, sinh hoạt của xã 

hội, vì con người không chỉ có sáng tạo trong loại hình nghệ thuật, mà ta còn có 

tính sáng tạo ngay trong hành động của mình:  

 sáng tạo ra hành động mới để vượt khó khăn  

 sáng tạo ra hành động mới để tìm ra cách giãi quyết mới  

 sáng tạo ra hành động mới để tìm ra các kết quả mới 

Sáng tạo ra các hành động mới chính là tính chủ động của chủ thể tự do đi ra 

ngoài và đi trên cao các trở lực chống lại tự do: sáng tạo ra hành động mới để 

thoát và thắng bạo quyền; sáng tạo ra hành động mới để thoát và thắng độc tài; 

sáng tạo ra hành động mới để thoát và thắng tham nhũng. 
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Chủ thể chống lại âm binh đang tiêu diệt nguyên khí quốc gia, chống lại 

chuyện tiêu hủy công nhân Việt bằng bóc lột trực tiếp từ đồng lương tới điều 

kiện lao động nghiệt ngã ngay trong các xí nghiệp mà người Tàu được đóng vai 

chủ để bòn rút tài nguyên Việt qua sức lao động Việt. Tự do qua tự chủ chống 

diệt vong, với các bước đầu tiên là chống kiếp nô lệ qua hệ thống biến con người 

Việt thành lao nô, nô tỳ trong quá trình ô nhục của chính sách xuất khẩu lao 

động. Chủ thể sáng suốt bảo vệ đồng bào, ngăn chặn ngay các tổ chức Tàu hoạn 

mang tất cả hệ quả của Tàu tặc, Tàu man để gây ra Tàu họa, Tàu nạn trong 

chuyện tổ chức bắt cóc các trẻ em Việt để cướp nội tạng, buôn bán phụ nữ Việt 

qua con đường mãi dâm để thỏa mãn thú tính của một xã hội tật nguyền ngay 

trong tư duy bại hoại bất công trọng nam khinh nữ. 

Chủ thể phải tự chủ để đi tìm tri thức luận trong các quá trình sau đây: ý thức 

đi tìm lý trí khi đã từng là nạn nhân của vô minh; tâm thức đi tìm nhân tri khi đã 

từng gánh chịu vô tri; hận thức đi tìm công bằng khi đã từng cam chịu bất công. 

Chủ thể phải nhận ra các thử thách sau đây: vượt thoát hệ bạo (bạo quyền, bạo 

động, bạo hành); vượt khỏi hệ độc (độc tài, độc quyền, độc đảng); vượt thắng 

hệ tham (tham quyền, tham nhũng, tham ô). Chủ thể phân tích được các quá 

trình sau đây: khả năng thay đổi trực quan để có trực giác trước bạo quyền; tiềm 

năng thay đổi hiện tại xấu để chuẩn bị tương lai tốt; kỹ năng biết thắng cả ba hệ 

bạo, độc, tham vì nhân phẩm của mình, của đồng bào, của động loại. 

Chủ thể chống bạo quyền phi nhân tính vừa tha hóa, vừa đồi trụy, lại vừa vô 

luân, vô nhân bằng bằng hành động tự do qua hành tác tự chủ bằng tiếng nói, 

bằng trần tình, bằng biểu tình, bằng đề đạt, bằng đàm phán… để xác nhận nhân 

quyền với nhân tính của nhân đạo. Chủ thể chống lại bạo quyền bằng lý thuần 

chất của nhân phẩm vừa dựa trên nhân lý, vừa dựa trên nhân trí, làm nên 

phương trình hợp lý-chỉnh lý-thuần lý để tự do sánh đôi với công bằng, tự do 

song hành đạo đức bảo đảm nhân tính. Một nhân tính không chấp nhận tà 

quyền, độc quyền, tham quyền. 
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Chủ thể đứng cùng các tù nhân lương tâm hoàn toàn vô tội đang trong vòng 

lao lý vừa vô nhân đạo, vừa vô nhân tính của bạo quyền vừa đang vùi dập nhân 

cách bất khuất của dân tộc, đang tha hóa phẩm chất của Việt tộc. Chủ thể đứng 

cạnh tất cả dân đen và dân oan trong cảnh màn trời chiếu đất, mất đất, mất nhà 

nạn nhân của các lãnh đạo ma đất đã cấu kết với bạn các nhà thầu ma xây cất, 

đang khổ nhục hóa các nạn nhân này ngay trên mảnh đất của họ. Chủ thể đứng 

cạnh các phong trào yêu nước đang đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ 

biển đảo tới đất liền, từ môi trường tới môi sinh, đang bị tiêu hủy hằng ngày bởi 

Tàu họa, thông đồng với các lãnh đạo đang bán nước. 

Chủ thể đứng cùng đa nguyên mở cửa cho đa tài, đa năng, đa hiệu, để chống 

độc tài, độc trị, độc quyền qua độc đảng, từ đó tạo dựng lên khối đại đoàn kết 

trong đa dạng tư duy, đa thể lý luận, có đa lực tiếp nhận văn minh của nhân loại. 

Chủ thể đứng lên quyết tâm giải phóng chính mình qua hệ thức (kiến thức, tri 

thức, trí thức, ý thức, nhận thức) cùng lúc giải phóng gia đình, thân tộc, tập thể, 

cộng đồng, dân tộc mình ra khỏi nhà tù ngu dân của độc đảng. 

Chủ thể đứng lên để đứng cạnh tất cả các nạn nhân của bất công, của độc tài, 

của tham nhũng... đứng về phía đồng bào và đồng loại đang khổ đau trong một 

chế độ lấy bạo quyền, dùng bạo lực để hằng ngày bạo hành đồng bào mình. Chủ 

thể đứng cạnh tất cả các phụ lão, các trẻ thơ, các người tàn tật, các phụ nữ… 

hằng ngày là nạn nhân của một chế độ bỏ quên không những an sinh xã hội mà 

cả an toàn xã hội để bảo vệ kẻ yếu thế, kẻ mang tàn tật… Chủ thể đứng cạnh tất 

cả các phong trào đấu tranh liêm chính vì dân chủ, vì nhân quyền để bảo vệ cá 

nhân, gia đình, tập thể, cộng đồng, dân tộc, ít nhất là bắt buộc bạo quyền phải 

tôn trọng các quyền được ghi trong hiến pháp. 

Chủ thể đẩy cửa, đạp tường, phá rào, đạp tan nhà tù của một chế độ sống nhờ 

công an trị, đã cai trị vô cùng tàn nhẫn lương tri của Việt tộc chỉ muốn sống với 

lương tâm của một dân tộc tốt. Chủ thể quyết đoán trong hệ sáng (sáng kiến, 

sáng lập, sáng tạo) từ tư duy tới hành động, từ lao động qua nghề nghiệp tới mọi 

sinh hoạt trong xã hội, để khẳng định thông minh Việt đủ lực, đủ tầm, đủ sáng 

lòng, sáng dạ, sáng trí để được sống tự do trong văn minh như bất cứ dân tộc 

văn minh nào trên hành tinh này! 
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Chủ thể đứng cùng dân oan, và chứng kiến các lực lượng bạo quyền là công 

an, cảnh sát, hợp cùng các lực lượng tà quyền là côn đồ, du đảng của xã hội đen 

đánh đập, trấn án, bạo hành với dân oan là mỗi lần chúng ta thấy nhân phẩm của 

chính chúng ta bị xúc phạm. Chủ thể đứng cùng với các nạn nhân của cưỡng 

hiếp, của bạo dâm, có cả ấu dâm và chứng kiến thủ phạm được che đậy từ hành 

pháp tới tư pháp là mỗi lần chúng ta thấy nhân tính của chính chúng ta bị chà 

đạp. Chủ thể phải chứng kiến cảnh xã hội bị mù lòa vì tiền bạc, vật chất trong 

thực cảnh: con cái ruồng rẫy cha mẹ, anh chị em giết hại nhau để thấy nhân 

nghĩa của chính chúng ta bị thủ tiêu. 

Chủ thể chống sự man trá, chủ thể phải chứng kiến các lãnh đạo tổ chức buôn 

thần bán thánh, các nhà sư giả tín để giả mạo qua cửa Phật để làm tiền, để trục 

lợi là chúng ta thấy Nhân từ của chính chúng ta bị bóp chết. Chủ thể phải chứng 

kiến độc đảng khai thác độc tài để có độc quyền trong độc tri mà bất tín sánh đôi 

cùng bất tài là chúng ta thấy nhân lý của chính chúng ta bị vùi dập. Chủ thể phải 

là nhân chứng về thực tế của mua bằng, bán cấp qua học giả-thi giả-bằng giả để 

sau đó là mua chức bán quyền để thấy nhân tri của chính chúng ta bị trừ diệt. 

Chủ thể phải là nhân chứng về thực cảnh của các kẻ có thực tài của dân tộc 

phải bỏ nước ra đi, nguyên khí của quốc gia bị tráo lận qua quốc nạn tiền tệ-hậu 

duệ là chúng ta thấy nhân trí của chính chúng ta bị thắt cổ. Chủ thể phải chứng 

thực thảm trạng của độc đảng sinh ra độc quyền, để tham quyền đẻ ra tham 

nhũng trong toàn bộ lãnh đạo chối từ đối thoại để đối luận với trí thức là chúng 

ta thấy nhân vị của chính chúng ta bị thiêu hủy. Chủ thể phải là nhân chứng của 

bi kịch cả một dân tộc đang bị bần cùng hóa, cả một xã hội đang bị đồi trụy hóa, 

cả một đất nước đang bị đe dọa xâm lược bởi Tàu tặc, để thấy nhân sinh của 

chính chúng ta bị bức tử. 

Chủ thể của chân lý đấu tranh vì tất cả nạn nhân, cùng đồng cam, cộng khổ 

trước bạo quyền, vì chính bạo quyền là tác giả của mọi bất công qua tham 

nhũng, vừa đe dọa tài sản, vừa đe dọa nhân phẩm Việt. Quyền lực của chủ thể là 

phải đấu tranh vì công bằng và công lý bên cạnh các nạn nhân không có quyền 

lực của tiền bạc, không có quyền lực của chính trị để tự bảo vệ mình. Chủ thể 

tiếp nhận một chân lý bình đẳng qua quan niệm về bình đẳng với mọi người, để 

có công bằng trong xã hội, để yêu cầu công lý dùng pháp lý bảo vệ quyền bình 

đẳng bằng pháp luật vừa công minh, vừa liêm chính. Tự do trực diện đấu tranh 

với mọi bạo quyền, mọi tà quyền, mọi cường quyền bằng chính liêm sỉ của 

mình, đây là định nghĩa nguồn của nhân cách. 
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 Kết 

 

Sự thật mãi mãi-tự do mãi mãi-chủ thể mãi mãi   

 

 

Cúi sâu xuống bóng đêm quật lên sự thật 

Vì mấy lần chân lý đã quỵ chân  

 

Nằm sát đất nén hơi thở tự do vào ngực lửa 

Vì bao bận công lý buông nhân dạng! 

 

Xiết chặt tay ôm đầy nguồn nước mắt 

Vì vạn lần chủ thể đã biệt tăm! 
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Tặng các sinh viên của Thầy  

với tâm tư đồng hội, đồng thuyền cùng Việt tộc,  

nếu thật sự là trí thức thì không thể  

đứng ngoài vận mệnh của dân tộc 

 

 

 

«Tâm tư của thầy trò  

là tâm tư với đất nước đó thầy!»  

HƯƠNG LAN 

 

 

«Tại sao đồng bào mình bị chính quyền 

 ăn hiếp suốt ngày, suốt đời mà sao  

không xuống đường biểu tình vậy thầy?» 

HOÀNG LAN 

 

 

«Dân mình hiền quá  

cứ để bị đè đầu, đè cổ suốt kiếp, 

kể cả khi chính quyền 

 cướp đất, đánh đập, bỏ tù họ». 

 HỒNG DIỂM 
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Ngỏ  

Tâm luận thay Sử luận, là dùng tâm sự để tìm tâm giao qua lịch sử, qua đối diện 

tôn kính trước các danh nhân của Việt tộc, qua đối thoại khiêm cẩn trước các 

công thần của đất nước, mà không hề có tham vọng truyền sử, không hề có ý 

muốn trao sử, nên không hề mong làm chuyện viết sử. 

 

Tựa  

Phương pháp luận của tâm luận dựa trên thượng nguồn là: sử liệu, chính chức 

năng của sử liệu sẽ làm rõ nét vai trò lịch sử của các nhân vật mà tác giả tâm 

luận xin đối thoại khiêm cẩn. Cũng chính sử liệu với vị thế rõ ràng trong sử học 

của Việt tộc sẽ tạo –được hay không- tâm giao giữa các nhân vật được lựa chọn, 

tâm luận tìm tâm giao, chỉ để làm sáng một điều là hiện tại của nhân sinh thấy-

hiểu-thấu được quá khứ của nhân sử, để tìm nhân lý cho nhân thế. Cũng chính 

sử liệu là tiền để lý luận, lập luận, diễn luận, giãi luận làm gốc, rể, cội, nguồn 

cho đối thoại với các danh nhân, đối thoại này ảo hay thực là tùy vào tính khả thi 

trong quá trình xây dựng sử học đang trở thành khoa học lịch sử, như ta đang 

chứng kiến trong các quốc gia có văn minh dựa vào khoa học xã hội và nhân 

văn. 
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Bạt 
Lý thuyết luận của tâm luận dựa vào hạ nguồn của phân tích-giải thích-phê bình 

diễn biến Việt sử (cận đại và hiện đại) của Việt tộc, trong một thế kỷ qua, với 

bao cuộc chiến tàn khốc hàng sâu trong tâm lý dân tộc. Với bi sử mà hậu quả 

thật dai dẳng khi chọn một ý thức hệ ngoại tộc: cộng sản với trong trào cộng sản 

quốc tế mà từ khi đi vào quỹ đạo này, thì số kiếp của Đảng cộng sản việt nam 

(ĐCSVN) không sao tách ra khỏi gọc kìm của Đảng cộng sản trung quốc (Trung 

cộng). Bi kịch đã trở thành thảm sử, ĐCSVN đã buột Việt tộc vào ba sử đạo thật 

bi đát: với một chế độ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị); mang theo nó 

một chế độ tham (tham quan, tham quyền, tham nhũng, tham ô); ngày ngày 

thiêu hủy sinh lực dân tộc; trừ khử đa (đa nguyên, đa năng, đa hiệu, đa tài) như 

đang khử loại thông minh, trí tuệ của bao thế hệ. 

 

Gởi 

Khoa học luận của tâm luận, là chống độc luận, như chống lối tuyên truyền một 

chiều, bị ý thức hệ sỏ mủi dắt đi, hay bị quyền lực chóp bu giật dây, thao túng 

với ý đồ bám quyền-ôm lợi, bất chấp lợi ích của dân tộc, mà tiền đồ tổ tiên ngày 

ngày đang bị tàu tặc đe dọa từ biển đảo tới biên giới đất liền, từ chính trị tới kinh 

tế, từ môi trường tới thực phẩm. Chống độc luận bằng đa luận với đa lý của đa 

nguyên mà chổ dựa là lấy nhân tính, nhân tri, nhân tri trong nhân lý để phục vụ 

cho nhân sinh, nhân tình, nhân nghĩa vì nhân đạo. Chống độc luận bằng đa 

nghành với đa lý của đa chuyên, vận dụng tất cả các chuyên nghành, chuyên 

môn, chuyên gia không những trong trong sử học mà của chung cả khoa học xã 

hội và nhân văn.  
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Ý 

Tâm luận khẩn nguyện xin sử luận tìm cho ra nội luận lãnh đạo : 
 Tại sao các minh vương thuở xưa có bản lãnh gì mà làm được chuyện 

quốc thái, dân an ? 
 Tại sao các minh chúa thuở xưa có bản nội công mà làm được chuyện 

cơm no, áo ấm ? 
 Tại sao các minh sư thuở xưa có tầm vóc gì mà làm được chuyện trong 

ấm, ngoài êm ? 
 Tại sao các minh tướng thuở xưa có sung lực gì mà làm được chuyện giữ 

yên bỡ cõi. 
Xin sử luận hãy dìu tâm luận vào não bộ lãnh đạo hiện nay để tâm luận giúp 

lãnh đạo hiện nay làm được chuyện yêu nước, thương dân. 

 

Nguyện 

Tâm luận chân nguyện xin đào sâu sử luận tìm cho ra nội chất kiếp Việt : 
 Tại sao các lãnh đạo hiện nay lại không có bản lãnh gì để làm được 

chuyện quốc thái, dân an ? 
 Tại sao các lãnh đạo hiện nay không có nội công gì để làm được chuyện 

cơm no, áo ấm ? 
 Tại sao các lãnh đạo hiện nay không có tầm vóc gì để làm được chuyện 

trong ấm, ngoài êm ? 
 Tại sao các tướng lĩnh hiện nay không có sung lực gì mà làm được chuyện 

giữ yên bỡ cõi ? 
Xin sử luận hảy giúp tâm luận vào tim óc lãnh đạo hiện nay để tâm luận giúp 

lãnh đạo hiện nay làm được chuyện yêu nước, thương dân. 
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Cầu 
Tâm luận cầu nguyện sử luận tìm cho ra nguyên nhân, lý do về nỗi khổ-niềm 

đau  của Việt tộc : 
 Tại sao trên quê cha đất tổ hiện nay có quá nhiều dân đen-dân oan vậy ? 
 Tại sao trên quê cha đất tổ hiện nay có quá nhiều tham quan-tham ô-tham 

nhũng vậy ? 
 Tại sao trên quê cha đất tổ hiện nay có quá nhiều bất bình đẳng, bất công 

vậy ? 
 Tại sao trên quê cha đất tổ hiện nay có quá nhiều bạo quyền-bạo lực-bạo 

động-bạo hành vậy ? 
 Tại sao các tướng lĩnh hiện nay không có sung lực gì mà làm được chuyện 

giữ yên bờ cõi. 

Xin sử luận hãy giúp tâm luận vào thông minh việt, sáng tạo việt để tâm luận 

giúp Việt tộc làm được chuyện dân giàu nước mạnh. 

 

Biện 

Thưa các Ngài, các cụ có tên trong tiểu luận này,  

Hậu thế đây luôn xem Khổng Tử, Lảo Tử, Mạnh tử, Trang tử là các bậc thầy, 

nhưng hậu thế nay phải gọi bọn lãnh đạo Đảng cộng sản trung quốc là tàu tặc, 

vì chúng đã thực hiện dụng ý xâm lấn, với ý đồ xâm lược, với mưu đồ xâm lăng 

đối với Việt tộc, chỉ có tên này mới đúng ngữ pháp việt. 
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                               ĐỀN THỜ CÁC VUA HÙNG-PHÚ THỌ 
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MỤC 

Minh vương 

Hùng Vương 

Lý Thái Tổ 

Trần nhân Tông 

Lê Thánh Tôn 

Minh Mạng 

Minh Tướng 

 

Ngô Quyền 

Đinh Tiên Hoàng 

Lê Đại Hành 

Lý Tường Kiệt 

Trần Hưng Đạo 

Quan Trung  

Minh sư  
Vạn Hạnh 

Trần Thủ Độ 

Nguyễn Trải 

Chu Văn An 

Trương Hán Siêu 

Ngô Thì Nhậm 

Mạc Đỉnh Chi 

Minh Nữ  

Hai Bà Trưng 

Bà Triệu 

Dương Vân Nga 

Nguyên Phi Ỷ Lan 

Huyền Trân Công chúa 

Bùi Thi Xuân 

 

Minh quan 
Chu Văn An 

Ngô Thì Nhậm 

Nguyễn Công Trứ 

Phan Thanh Giản 

Lê Văn Duyệt 

Minh trí 

Lê Quý Đôn 

Phan Bội châu 

Phan Chu Trinh 

Nguyễn Trường Tộ 

Trương Vỉnh Ký 
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Minh Vương 
Lý Thái Tổ 

Lý Thái Tông 

Trần Nhân Tông 

Lê Thánh Tôn 

 

 

 

Minh Vương  

cầm nhân lý để khai sáng nhân tri, 

nắm nhân đạo để thăng hoa nhân bản, 

giữ nhân nghĩa để gìn giữ nhân tính. 
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Lý Thái Tổ: ưu tiên thịnh trị 

Thưa Lý Đế, 

Công của Ngài thật to, Ngài lập ra được một triều đại có tự chủ sau nhiều năm bị 

xâm lược, từ tự chủ vô cùng quý báu cho dân Việt dù trong bất cứ tình huống 

nào, nắm tự chủ để giữ chủ quyền, nhất là trong tình hình hiện nay của Việt tộc 

đang bị tàu tặc đe dọa, mà biển đảo thì đã bị cướp rồi! Năm 1009, Ngài lên ngôi 

hoàng đế, lập kỷ nguyên mới, một triều đại trị vì trên dưới 200 năm. 

Từ lập triều tới lập quốc, Ngài có minh sư Vạn Hạnh đưa đường dẫn lối, sử Việt 

luôn nhớ Ngài phát triển không những nông nghiệp mà cả kinh tế đồng bằng, 

dân trí mở mang, trường học xây lên cùng đền chùa, đất nước có giáo dục ổn 

định, dân tộc có đời sống tâm linh cao. Văn Miếu, được xem như là trường đại 

học đầu tiên của nước Việt, Ngài sáng suốt, nhìn xa trông rộng, đưa binh lính về 

làm ruộng trong thời bình, Ngài cho lập các bản đồ biển đảo, định hình đất nước 

qua địa lý chính thống.  

Cả nước ghi nhớ công của Ngài dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, vì Hoa Lư là 

địa thế của phòng ngự quân sự, không thể là thủ đô để phát triển kinh tế, Hoa Lư 

chật hẹp luôn bị lủ lụt, khó là nơi định vị của một thủ đô muốn phát triển toàn 

bộ. Ngài là minh quân vì Ngài có chủ trương với các ưu tiên chiến lược từ đó 

mới có thịnh trị. Đây là cái thiếu vô cùng trầm trọng của lực lượng cầm quyền 

ĐCSVN từ hơn 40 năm qua, không có bản lĩnh kinh tế, không có nội công lập 

ưu tiên phát triển đất nước, nên không thể nào có thịnh trị, mà ngược lại con dân 

Việt nay bỏ xứ ra đi, có kẻ phải làm lao nô, phụ nữ thì gia nô, đất nước ngày 

càng nheo nhóc! 
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Triều lý của Ngài lấy việc chỉnh đốn triều chính, lấy tài để chống hoạn, chống 

lảng phí, trừ bọn tham quan, tạo hùng lực mới cho đất nước. Không như lãnh 

đạo hiện nay, không những nhân dân không thấy phương hướng đối ngoại của 

họ nhất là trước họa tàu tặc, mà còn dở khóc, dở cười trước trò thanh trừng lẩn 

nhau giưa bọn họ, qua các khẩu lệnh chống tham nhũng, trong khi thống kê thế 

giới vẩn tiếp tục xếp Việt Nam hiện nay là quốc gia lảnh hậu quả tham nhũng 

loại thậm tệ nhất. Một lực lượng lãnh đạo đã làm khánh tận nền giáo dục, với 

một đảng lãnh đạo vừa bất tài, vừa tham nhũng, với bao suy đồi của học giả-thi 

giả-bằng giả, qua mua chức, bán quyền, giờ lại xây chùa tràn lan như mở 

thương hiệu để buôn thần, bán thánh thì nhân dân không thể có cơ sở để có ước 

mơ: thịnh trị! 
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                    ĐỀN ĐÔ (đền Lý Bát Đế hoặc Cổ Pháp điện) 

                   BẮC NINH, THỜ 8 VỊ VUA NHÀ LÝ 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   338 

 

 

 

 

 

 

Trần Thái Tông: tâm thiền tự kiếp 

Thưa Minh Vương, 

Ngài mang mãi bi kịch của một Minh Vương, Ngài nhận thảm cảnh nội hôn của 

triều Trần, do ông chú Trần Thủ Độ đã ép Ngài rời bỏ Lý Chiêu Hoàng là người 

đã trao cho Ngài ngôi vua, để phải nhận chị dâu làm Hoàng hậu đã có mang với 

anh của Ngài, cho nhà Trần có kẻ nối ngôi. Ngài bỏ ngai để đi tu vì không chịu 

nỗi cảnh loạn luân của nội hôn; nạn nhân của áp đặt, của ép uổng, nhưng Ngài 

cũng lại trở về ngai vua chỉ để nhận trách nhiệm bảo vệ nước nhà, trước cảnh 

sơn hà nguy biến khi bọn Nguyên Mông đến xâm lăng nước ta. 

Ngài làm vua trọn vẹn, lửa thử vàng, gian nan thử sức, Ngài vào cuộc chiến 

chống bọn Nguyên Mông hung hản, xâm lược qua tới âu châu, làm cả thế giới 

khiếp sợ. Nhưng với lời quyết thắng Mông năm 1228, nhân dân công nhận Ngài 

là đấng Minh quân của nhà Trần. 

Ngài còn là một tác giả lớn, nhân dân mến yêu tác phẩm Khóa Hư Lục. Ngài 

vừa làm vua, vừa tu tại gia, mỗi sáng Ngài dậy sớm tu trong thiền tập, niệm phật 

bằng tâm. Ngài để những án văn, án kệ xuất sắc cho hậu thế. Những thảm cảnh 

nội hôn không làm tâm cảnh của ngày hỗn loạn, tâm Ngài sáng, trí Ngài thông, 

tuệ giác Ngài tinh khiết tạo nên sự sáng suốt tăng tầm vóc thông minh, thật hiếm 

có trong Việt sử, trong bài kệ Tâm hương, sự trong sạch của tâm hồn làm nên 

thành sự trong sáng cho trí tuệ: 
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Hương trồng rừng giới luật 

Tưới bằng nước thiền định 

Chặt trong vườn trí tuệ 

Đẻo bằng đao tuệ giác... 

Việt sử ghi nhận một điều thật lạ là trong cảnh đất nước thanh bình, sau ba lần 

đuổi Mông ra khỏi bờ cỏi, đời sống tâm linh của Việt tộc rất cao: cả nước hành 

thiền! Sau quốc thái dân an, nhân dân lại biết sống an nhiên tự tại, đó cũng nhờ 

các minh vương nhà Trần. Trong mọi tình huống vai trò của lãnh đạo là tiên 

quyết! Không như xã hội Việt hiện nay, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN : giáo dục 

bị suy đồi, văn hóa bị tha hóa, kinh tế bị tụt hậu, quốc phòng bị suy quỵ, luân lý 

bị đảo ngược, nên đạo lý hay,đẹp, tốt, lành của tiên tổ, giờ đang đi vào tà đạo 

của xấu, tồi, tục, dở rồi dần dà sẽ vào ma đạo của thâm, độc, ác, hiểm, theo lối 

đối nhân xử thế của bọn tàu tặc. 
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LĂNG MỘ CỦA BA VỊ VUA ĐẦU NHÀ TRẦN:  

xã Tiến Đức và xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  
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Trần Thánh Tông: nhân tâm vương 

Thưa thánh thượng, 

Dưới triều đại của Ngài, nước Đại Việt thái bình, Ngài có tầm vóc lãnh đạo 

chính trị, Ngài có luôn bản lĩnh ngoại giao khôn khéo, luôn lấy tự chủ dân tộc 

làm đầu. Bài học tự chủ dân tộc đã được thể nghiệm qua ba lần đánh gục quỵ 

bọn xâm tặc Nguyên Mông, vì kề cận Ngài luôn có các minh tướng, mà sau đó 

không một triều đại nào có được. Bài học tự chủ dân tộc này giờ đây lại rất quý 

giá cho số phận Việt tộc đang bị tàu tặc đe dọa, với bi kịch vắng minh quân, 

trống minh tướng, với chiến thuật quân sự của vắng mặt, với chiến lược ngoại 

giao của trống vắng. 

Ngài nổi tiếng là Minh vương“thương dân”, chuyện này ngày càng hiếm trong 

đất Việt hiện nay, mà nhân dân phải “kêu trời” trước các lãnh đạo hiện nay 

là:“hèn với giặc, ác với dân”. Ngài còn nổi bậc trong quyết tâm phát triển mạnh 

kinh tế, giáo dục, sử Việt cũng không quên Ngài là đấng minh quân luôn tạo 

được hòa khí trong hoàng tộc, chuyện này cũng là chuyện khó, vì hiện nay diễn 

biến quyền lực của ĐCSVN là thanh trừng nhau qua tham quyền tạo ra bạo 

quyền, vì độc quyền tạo ra lạm quyền, để độc tài sinh ra bất tài! 
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Khi Ngài từ ngôi vua và nhận vị thế Thái Thượng Hoàng và dìu dắt con của 

Ngài một Minh Vương vô cùng nhân từ là đó là: phật hoàng Trần Nhân Tông. 

Tinh thần quyết chiến để quyết thắng trước họa xâm lăng để giữ tự chủ Việt, để 

nắm nhân phẩm Việt tạo nên bản sắc Việt; tinh thần này không hề mâu thuẫn 

với nhân sinh quan của Ngài, của cha Ngài là Trần Thái Tông, với con Ngài là 

Trần Nhân Tông: lấy nhân từ làm nhân tính, lấy nhân nghĩa làm nhân đạo, để 

có nhân bản làm nền nhân văn. Đây là cái thiếu, cái vắng, cái trống của các lãnh 

đạo ĐCSVN hiện nay đã sống với hành vi chọn cường quyền mà quên nhân trí, 

lấy bạo quyền để hủy nhân tri, nếu không có nhân trí, nhân tri thì đừng mong có 

nhân từ, nhân tính, nhân nghĩa, nhân tính, nhân bản, nhân văn! 

 

Dưới triều của Ngài, có nhiều tác phẩm luôn mang tính nhân đạo của phật giáo, 

lấy nhân từ để giữ nhân tâm, đây là đóng góp rất lớn của triều Trần, trong đó có 

công của Ngài. Nỗi niềm giáo lý Việt tộc hiện nay là các lãnh đạo của ĐCSVN 

không có chữ tâm để làm gốc, rể, cội, nguồn, nên không có cành, lá, nhụy, hoa 

tới từ tâm, từ, nghĩa, trí. Một ĐCSVN không có hòa khí, nhân dân chỉ thấy 

thành trừng, cho nên dân phải thường kêu lên thật to: nhân từ, nhân tính, nhân 

nghĩa, nhân tính, nhân bản, nhân văn, nhân tri, nhân trí! 
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ĐỀN THỜ CÁC VUA TRẦN (THÁI BÌNH): 
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Trần Nhân Tông: nhân từ vương 

Thưa Minh Vương, 

Minh vương, tiếng và lời này đẹp hơn các từ: bệ hạ, thánh thượng, nghe không thật vì không 

đúng với lòng nhân từ có trong tên gọi của ngài, cũng không đúng những gì mà ngài đã dạy 

cho nhân dân, tướng lĩnh, hàng thần, kể cả kẻ thù xâm lược là: nhân từ là rể của nhân đạo, 

gốc của nhân nghĩa, cội của nhân bản, nguồn của nhân văn. Chính bản lĩnh tỉnh táo của nhân 

từ đã xây dựng được khối đoàn kết cho dân tộc trước họa xâm lược của Nguyên Mông, chính 

nội công sáng suốt của nhân từ đã làm được kỳ công điều binh, khiển tướng của ngài trong 

bối cảnh chỉ mành treo chuông của Việt tộc trước bọn ngoại xâm đầy tàn bạo, nhưng vẫn thua 

trận vì chúng không có nhân từ. Câu chuyện nhân từ trong cuộc đời minh quân của ngài 

không phải là câu chuyện lòng trắc ẩn của Mạnh Tử, cũng không phải là lòng thương hại 

trong các đạo giáo; mà nó là câu chuyện lấy nhân để cứu nhân. Đây là sự thông minh ở trên 

cao, trùm phủ xuống mọi định nghĩa về sự thông minh, đây là trí khôn của nhân lý và lý trí 

của nhân tri biết tìm về nhân nghĩa mỗi lần nhân thế xa nhân đạo. Và chỉ có ngài mới có tầm 

vóc này để lập nên phái Trúc Lâm Yên Tử lấy Phật tại tâm để chế tác ra tâm tại thế! 
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Thiếu nhân từ, vắng nhân nghĩa, trống nhân bản, rổng nhân văn vừa là hằng số cũng vừa là 

ẩn số của các lãnh đạo ĐCSVN từ khi thành lập đảng cho tới ngày hôm nay, họ đã và đang 

đưa Việt tộc tới cõi suy đồi từ đạo lý tới linh hồn. Đây là thất bại lớn của các lãnh đạo 

ĐCSVN, giữa các thất bại lớn khác về kinh tế, xã hội, dân chủ, nhân quyền... vì họ thành lập 

đảng, xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, bảo vệ đảng trên hành vi bạo ngược, với hành động bạo 

quyền, lấy bạo động để diệt nhân từ, lấy bạo hành đẩy nhân dân ngày càng xa, càng biệt nhân 

từ. Không có nhân từ, nên các lãnh đạo ĐCSVN đâm ra nhố nhăn, kịch cởm, trơ tráo... Thí dụ 

điển hình là tuần này với lòng nhân từ, các phật tử vào mùa phóng sinh với lòng thành từ bi, 

yêu muôn loài như yêu chính mình. Phóng sinh để trả lại cuộc sống cho cuộc sống, trả lại tự 

do cho tự do! Vậy mà các lãnh đạo ĐCSVN cũng xen vào để “thả chim, thả cá”,họ nhố nhăn, 

kịch cởm, trơ tráo... vì là giả, dối, láo, sạo, không có lòng thành nhân từ thì phóng sinh chỉ là 

một màn kịch xấu, tồi, tục, dở. Muốn có lòng thành nhân từ rất dễ, các vị này hãy thả ngay! 

Hảy “phóng thích” ngay!  Hãy trả tự do ngay cho các tù nhân lương tâm, đấu tranh vì nhân 

quyền, dân chủ, công bằng, tức là vì nhân từ cho toàn xã hội. Thật dễ không hề khó, nhất là 

đối với các lãnh đạo ĐCSVN có quyền “sinh sát” với dân đen, dân oan, dân chúng... Thật 

quá dễ khi các vị chỉ để ra vài phút trong ngày, vài giờ trong tuần, vài buổi trong tháng, để 

đọc, để hiểu, để thấu những gì mà Phật hoàng Trân Nhân Tông đã nói, đã viết, đã tâm sự tự 

tâm! 
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LĂNG MỘ CỦA 3 VỊ VUA NHÀ TRẦN  
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Lê thánh Tôn: Uy Vương 

Thưa Uy Vương, 

Với triều Lê mang nhiều tai tiếng, nhất là qua chuyện hảm hại các công thần: 

Nguyễn Trải, Trần Nguyên Hản, Ngài là vị vua được xem như anh minh, tài 

giỏi, có văn hóa, thiết tha canh tân đất nước, chăm lo cho dân tộc. Từ triều đại 

của Ngài mới có câu: nhân tài là nguyên khí của quốc gia, quyết tâm sử dụng 

nhân tài qua thi cử, không để lan tràn chuyện “con ông cháu cha” như trong chế 

độ độc đảng hiện nay, Ngài ngăn chặn chuyện “con quan thì được làm quan”, 

như hiện nay với hiện tượng “thái tử đảng”, đảng đây là ĐCSVN. Dưới triều 

của Ngài, thì nước mạnh nhờ nhân tài, thời đó xã hội có vẻ còn công bằng hơn 

xã hội hiện nay của “tiền tệ-hậu duệ-quan hệ”, đã và đang đưa Việt tộc lùi vào 

vực thẳm tối mù trước toàn cầu hóa của tri thức truyền thông.  

Ngài dùng quyền lực của mình để đề cao chủ quyền của đất Việt, để thẳng lưng 

bảo vệ quê hương, đây là một bài học khác -rất quý- mà lãnh đạo ĐCSVN phải 

cúi đầu-khoan tay- quỳ gối để học Ngài. Chưa hết, Ngài luôn củng cố quốc 

phòng, điêu luyện hóa quân sự, ban hành các chính sách cải tiến vũ khí cho quân 

đội, Ngài phát triển kinh tế không những qua nông nghiệp, mà còn qua thủ công, 

thương mại... Hay nhất là các cải tổ về văn hóa, xuất sắc hơn nữa là Bộ Luật 

Hồng Đức dưới sự chỉ đạo của Ngài, được xem là một bộ luật hoàn chỉnh trong 

lịch sử Việt, với tính pháp quyền cao. Đẹp thật khi chính Ngài là thi sĩ, Ngài lập 

ra hội Tao Đàn, tập hợp nhiều nhà thơ lớn của dân tộc thời đó, nhiều những 

điểm sáng mà chế độ độc đảng và độc tài hiện nay không làm được. Hiện nay, 

chuyện nhân tài là nguyên khí của quốc gia thì bỏ đất nước mà đi, vì ở lại cũng 

chẳng có đất dụng võ, với một xã hội suy đồi, một nền văn hóa đang quỵ gục, 

một nền giáo dục với thầy cô bạo hành học trò, với phụ huynh vào tận trường 

học bắt cô giáo quỳ gối ngay trong lớp của cô giáo: sự tha hóa đã qua dạng 

điếm nhục! 
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Nhân bất thập toàn, Ngài cũng mang những tai tiếng của một cá thể không vượt 

qua được các gọng kềm phong kiến trong các quy luật tranh giành quyền lực, 

Ngài bị mang tiếng là bắt các người họ Trần phải đổi qua họ Trịnh, vì mẹ Ngài 

tên Trần, hay Ngài lo sợ họ Trần trở lại ? Ngài bị mang một tiếng tối tăm khác là 

không có tình nghĩa anh em, sát hại chính các anh của Ngài, bức tử anh trai là 

Lê khắc Xương. Chuyện buồn nhất là Ngài mang tội bất nhân, về chuyện đã giết 

chết rất nhiều người Chiêm Thành, giết nhiều dân của một đất nước thua trận 

nếu chỉ vì cầm cường quyền, sẽ mất đi chính nghĩa của nhân đức, và sẽ không 

“có hậu”, chính nhân đức làm ra nhân từ, tạo ra nhân nghĩa, mở rộng cửa cho 

nhân đạo. Cho nên hậu sinh này rất ngại câu chữ trong sử: Ngài đã “mở rộng bờ 

cởi”mà thực tế là đi chiếm đất hoặc cướp nước của láng giềng, nếu hậu sinh này 

chống tàu tặc tới cùng, cũng chỉ vì không muốn đất Việt bị chúng cướp, dân việt 

bị chúng giết, hoặc đồng hóa! Hậu sinh này xin được lấy nhân đức để vun trồng 

cho nhân phẩm! 
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THÁI MIẾU NHÀ HẬU LÊ NƠI THỜ CÁC VỊ HOÀNG ĐẾ, HOÀNG THÁI HẬU CÙNG 

CÁC VƯƠNG, CÔNG TRIỀU NHÀ HẬU LÊ. (BỐ VỆ LÊ HOÀNG MIẾU) xưa thuộc thôn 

Kiều Đại, tổng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn; nay là làng Bố, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa. 
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Minh Tướng 
 

Ngô Quyền 

Đinh Tiên Hoàng 

Lê Đại Hành 

Lý Tường Kiệt 

Trần Hưng Đạo 

Quang Trung  

 

 

 

  Minh Tướng 

lấy lý trí lập trí dũng 

biến trí dũng thành hùng lực 

nâng hùng lực qua mưu lược. 
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Ngô Quyền: Việt quốc 

Thưa Tướng công, 

Muôn dân khâm phục và quý trọng Ngài qua ba biểu tượng thật tiêu biểu cho 

tinh thần bất khuất Việt: 

 Ngài chấm dứt chớp nhoáng một sớm một chiều hàng ngàn năm đô hộ của 

tàu tặc phương bắc. 

 Ngài xử lý gọn gàng hai mặt trận “thù trong, giặc ngoài”, loại tên bán 

nước Kiều Công Tiển, tống giặc Nam Hán ra khỏi bờ cỏi Việt. 

 Ngài cùng Kiều Công Hản, Dương Thục Phi, Phạm Đức Dũng, Nguyễn 

Tất Tố... là những chiến lược gia xuất sắc đầu tiên đã phạm trù hóa chiến 

thuật thủy triều mà chiến tích trên sông Bạch Đằng đã thành mô hình quân 

sự cho thông minh Việt, được sử dụng nhiều lần bởi các minh tướng sau 

này. 

Chấm dứt ngàn năm đô hộ bắc thuộc phải có bản lĩnh làm chuyện đại cuộc, biết 

thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc, và Ngài đã làm được. Xử lý trọn bọn buôn 

dân, bán nước loại Kiều Công Tiển, xóa mối hận phản chúa cho chủ tướng 

Dương Đình Nghệ, giải tỏa luôn nỗi căm tức của nhân dân thời đó là trừ gọn bọn 

nội phản để gây lại niềm tin cho Việt tộc là một làm việc rất lớn. Trong điều 

binh, khiển tướng, ngài biết nghe, biết tiếp thu các sáng kiến tài, các sáng tạo 

hay của Kiều Công Hản, Dương Thục Phi, Phạm Đức Dũng, Nguyễn Tất Tố... 

Ngài là gương của tất cả những ai muốn lãnh đạo đất nước Việt hiện nay, trước 

họa tàu tặc, trước họa bán nước của bọn “sâu dân, mọc nước”. 
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Thưa Ngài, vậy mà tình hình hiện nay, tàu tặc cướp biển, cướp đảo... trên một 

đất nước có cả ngàn vị có chức tướng, mà không vị tướng nào có một tuyên bố 

liêm sỉ về toàn vẹn lảnh thổ của Việt tộc, không vị tướng nào có sáng kiến về 

các phương cách ngặn chặn giặc trên biển Đông, không vị tướng nào có sáng tạo 

về chiến thuật quân sự trong tình hình mới. Riêng tướng Trương Giang Long chỉ 

mới phân tích về tham vọng bá quyền trung quốc, đã bị bịp miệng, đã bị trừng 

phạt ngay. Làm tướng mà không lo bảo vệ tổ quốc thì làm tướng cho ai? Họ làm 

tướng cho riêng họ hay vì dân tộc? Sơn hà đang nguy biến, tại sao Bộ quốc 

phòng cùng các tướng lĩnh suốt ngày đi buôn bất động sản, lọn lách trong các hệ 

thống ngân hàng... với bao mạng lưới tham nhũng qua hối lộ do chính các tướng 

chủ trì, giờ mới biết là các tướng công an lại tổ chức đánh bạc trên mạng liên 

quốc gia để thâu tiền kiểu đầu nậu! Họ là tướng hay họ đang vô tinh “nối giáo” 

cho giặc? 

Trong chính sử, Việt tộc chỉ thấy và thờ tướng tài, tướng giỏi, tướng hay, nhân 

dân thấy “lợm giọng” trước các tướng hèn, vì các tướng hèn chỉ có chỗ trong tà 

sử, ma sử, tục sử, họ không có đứng trong Việt sử. 
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ĐỀN THỜ VÀ LĂNG MỘ NGÔ QUYỀN 
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Đinh Tiên Hoàng: thống quốc 

Thưa Tiên Hoàng, 

Tầm vóc quân sự của ngài lớn vì tầm nhìn tổ quốc của Ngài xa, có được là nhờ 

tầm cở chính trị của Ngài cao, dẹp được thập nhị sứ quân, để thống nhất đất 

nước đó chính là bản lĩnh vời vợi của Ngài. Chuyện loạn lạc bởi đám sứ quân 

này nằm trong quy luật khủng hoảng của các triều đại phong kiến, mỗi lần có 

một ông vua suy đồi là cả xã hội bị suy thoái, có nội chiến vì vô chỉnh phủ, có 

bạo động vì đầy bất công, cá lớn nuốt cá bé. Ngài dẹp lủ sứ quân này cho đất 

nước được trở lại thanh bình, ngừng hẳn mọi giết chóc của một thời cuộc mà 

người với người xem nhau như lang sói. Sự bất tài của một vương triều, vương 

triều đó phải nhận trách nhiệm như bọn sứ quân, cả hai phải chịu lỗi trước dân 

tộc, nếu không nói là tội! Tội thì chắc chắn nặng hơn lổi, không những về hậu 

quả nhân sinh mà về cả hậu quả nhân đức, với sự suy sụp của giáo lý. 

Câu chuyện của Tiên Hoàng với bối cảnh loạn lạc của các sứ quân là có mầm 

móng trong xã hội Việt hiện nay, với người dân luôn “ngắn cổ, bé họng” trước 

bạo quyền, từ xã, thôn, làng, xóm lên tới vùng, miền, thành phố, chịu cảnh 

“ngậm bồ hòn làm mật” trong một hệ thống công an trị, nơi mà tham quyền 

song hành cùng tham nhũng. Với các câu ngạn ngữ mới của cường quyền ác bá 

thời nay“ở đâu ăn đấy”, làm tướng tá thì ở biệt thự, biệt phủ giữa cái nheo nhóc 

của dân đen. Với các câu châm ngôn mới của quan lớn, quan bé, lạm quyền nhờ 

bạo quyền “ở trên ăn nhiều, ở dưới ăn ít”. 
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Bọn “sâu dân, mọc nước” này còn nghĩ là chúng có lối thoát mà thời của Tiên 

Hoàng không có là: “vơ tới cùng, vét tới tận” cho đầy túi, đến khi sơn hà nguy 

biến thì chúng sẽ “cao chạy, xa bay” ra ngoại quốc! Chúng lầm, những quốc gia 

phương tây dân chủ mà chúng chắc bẩm là sẽ yên thân để dung thân tà kiếp của 

chúng là những quốc gia luôn đấu tranh cho nhân quyền. Cho nên, ông bà ta nói 

gọn trong ẩn số kiếp người là: “lưới trời lồng lộng”, tức là “chạy đằng trời 

chẳng thoát”! Vì “trời có mắt”, tức là “nhân quyền có thần nhản”, sẽ mang 

chúng ra xử tội (tội hình sự) với công pháp quốc tế lúc đó chúng mới hiểu rõ câu 

của ông bà ta: “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. 
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ĐỀN THỜ ĐINH BỘ LĨNH-HOA LƯ, NINH BÌNH: 
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Lê Đại Hành: Thập đạo tướng quân 

Thưa Chủ Soái, 

Việt tộc biết Ngài qua ít nhất là ba phẩm cách, thứ nhất là võ tướng bẩm sinh, 

thứ hai là sáng danh phận trai thời loạn, thứ ba là công tướng trí dũng. Nhưng 

phải thống hợp cả ba để lấy ra hằng loạt bài học cho hậu thế, cho hiện tại, có 

trong phương pháp luận sử học so sánh cổ-kim của phương tây. Vì Ngài là nhân 

vật tiểu biểu mà các nước văn minh có sử luận uyên thâm được mang tên là chủ 

thể cổ sử dẫn dắt hiện sử; cụ thể là các bài học cổ ngài để lại cho mai sau thì rất 

hiện đại giữa thời buổi hiện nay. Xin Ngài cho hậu sinh kể lại vài bài học của 

Ngài mà hậu thế không những phải ngẩm mà phải làm: 

-Mưu lược quân sự của Ngài để chống Nhà Tống có một không hai, khi chúng 

thấy oai dũng của Ngài thì tìm cách viết thư chiêu dụ, chúng đã lầm từ đó, vì 

Ngài không phải loại người sống để “đầu hàng”, mà mưu lược của ngài đi trên 

vai, trên lưng chúng! Trận Bạch Đằng của Ngài được xếp là thứ hai trong sử 

liệu, sau trận của mảnh tướng Ngô Quyền, trước trận của dũng tướng Trần Hưng 

Đạo, ở đây xin gọi Ngài là minh tướng. Vì giữa trận mạc, Ngài “giả hàng”để 

tiếp cận sát với địch, mà chủ đích giết được tướng của địch là Hồ Nhân Bảo, 

ngay trên chiến thuyền của hắn. Giả cầm cự trong thế yếu, giả hàng để sát kề 

thân địch, để diệt địch, và cứ thế mỗi trận một cách, trận Tây Kết thì bọn xâm 

lăng kinh hồn bạt vía! Hằng trăm các tướng lĩnh của Bộ Quốc Phòng hiện nay 

phải học kỷ các bài học quân sự của Ngài, Ngài ạ! 
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Tài lược ngoại giao của Ngài đã cướp hồn sư giả Nhà Tống, cho nên các lãnh 

đạo của Bộ ngoại giao hiện nay phải học thật kỹ để luôn thẳng lưng, ngẫn đầu 

trước địch. Khi gặp sứ giả nhà Tống, Ngài không làm theo ý chúng là xuống 

ngựa và quỳ lạy, mà Ngài vẫn ngồi trên yên ngựa để đối thoại với chúng. Ngài 

luôn làm tăng vị thế ngoại giao của đất nước Việt, khai thị cho bọn sứ giả nhà 

Tống để chúng phải nễ trọng Việt tộc. Ngài thăng hoa dân tộc trong nước về 

nông nghiệp, kinh tế, rồi biến thành sách lược ngoại giao làm cho địch phải mở 

mắt là ta cũng thông minh, cũng giỏi, hay, tài, dũng như chúng. Để khi sứ giả 

nhà Tống trở về quê chúng phải viết lời công nhận: “Ngoài mặt trời xứ Tống, 

cũng có một mặt trời khác” (Đại cồ Việt).  

Hành động lãnh đạo, của Ngài vừa thực, vưa sáng: Ngài cầy với dân, làm ruộng 

vì biết đất Việt phải mạnh về nghề nông để Việt tộc mới vững về kinh tế. Ngài 

kinh bang tế thế, với xây công trình thủy lợi, từ Ninh Bình tới Nghệ An.“Có 

thực mới vực được đạo”, mà thực đây vừa là thực phẩm mà cũng vừa là sự thực, 

ngài không bị sai lầm đến nhố nhăn như nguyên chủ tịch Trương Tấn Sang, như 

đương kim chủ tịch Trần Đại Quang là chỉ vát cày trên bờ ruộng để báo chí chụp 

ảnh; mà lố bịch nhất phải kể đến thủ tướng Nguyễn Xuân phúc trồng cây, mà 

không phải là cây non (trồng cho lớn) bứng cây đã lớn chổ này để cắm ở chổ 

khác, để cho ông tưới vài phút cho truyền hình thâu ảnh rồi sau đó thì cây chết 

mặc cây! 

Hậu sinh xin cúi đầu khâm tạ Ngài, trước nhiều bài học về phục hưng văn hóa, 

gầy dựng lại lể hội, nhất là lể hội đua thuyền... Tóm lại muốn học Ngài, thì nên 

bắt đầu bằng ngôn ngữ của Ngài: 

”Biết chọn chân chính mà đem tài phò giúp, 

Biết tìm đường chính mà đi trong các nẻorối ren của thế sự”. 
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Đền thờ vua LÊ ĐẠI HÀNH, HOÀNG HẬU DƯƠNG VÂN NGA VÀ VUA LÊ NGỌA TRIỀU- NINH BÌNH 
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Lý Thường Kiệt: đa dũng 

Thưa kiện tướng, 

Xin cúi đầu khâm phục vừa khiêm cẩn, vừa thành kính trước tài, trước công, 

trước các chiến tích của kiện tướng. Chính tầm vóc của cậu thanh niên Ngô 

Tuấn (tên thật của Lý Thường Kiệt), chấp nhận làm hoạn quan để phò minh 

quân, để kề cận với chuyện cứu nước-giữ nước, được mang họ Lý của vua với 

lòng tin yêu của vua, khi vua đã nhận ra bản lĩnh kiện tướng đa dũng của Ngài. 

Đa dũng với nhiều mặt trận khác nhau trong đời Lý, mặt trận phía nam chống 

Chiêm Thành luôn là nỗi bất an cho cả triều Lý, mặt trận phía bắc của nhà Tống 

luôn là mối đe dọa hằng ngày của Việt tộc. Nhưng tầm vóc của Ngài vượt ngoài 

phạm vi quốc gia, Ngài biết liên minh rồi tập hợp các dân tộc anh em miền núi 

để cùng nhau chống giặc Tống. Ngài còn đa dũng ngoài sức tưởng tượng của kẻ 

địch, Ngài đánh chúng ngay trên đất của chúng, đập tan mọi cơ ngơi chuẩn bị 

xâm lăng của chúng. Chiến thắng Ung Châu, Liêm Châu, Bạch Châu... của ngài 

trên đất giặc, làm cho giặc từ thẩn thờ kinh ngạc về lý dũng của Ngài đến ngơ 

ngác ngạc nhiên về trí dũng của Ngài. 
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Đa dũng được chế tác từ lý dũng và trí dũng, có gốc là luận cho quả cảm, tức là 

không sợ, dù địch lớn, mạnh tới đâu đi nữa, được cụ thể hóa qua quyết định 

trong sáng suốt, quyết tâm trong tỉnh táo, quyết sách với tất cả thông minh thắng 

giặc vì biết “đi guốt trong bụng giặc”. Đa dũng là chỗ dựa của đa tài trong 

chiến thuật quân sự, linh động tùy cơ ứng biến; mỗi trận đánh, mỗi bối cảnh 

quân sự, Ngài luôn có cách tấn công thích nghi, có cách phòng thủ thích hợp, 

Ngài nắm thế “đi trên đầu giặc” để điều binh, khiển tướng. 

Trong bối cảnh của đất nước hiện nay, trước họa của tàu tặc, nhân dân không 

thấy lý dũng của các lãnh đạo độc tài trong ĐCSVN, không thấy trí dũng của 

các tướng lĩnh trong Bộ quốc Phòng, mà chỉ thấy các khẩu lịnh đầy cạm bẩy: 

láng giềng tốt, đồng chí tốt... trong khi láng giềng này ngày ngày cướp đảo, 

cướp biển, giết ngư dân Việt trên biển Việt; còn đồng chí (trong tư duy tặc chí 

của chúng) thì thao túng, giật dây đẩy độc quyền đảng về phía tà quyền theo 

chúng trong ma đạo. Thưa kiện tướng, Việt tộc đang cần nhưng công tướng đi 

theo con đường của kiện tướng! 
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                     ĐỀN THỜ LÝ THƯỜNG KIỆT (THANH HÓA) 
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Trần Hưng Đạo: quốc đạo 

Thưa Hưng Đạo Vương, 

Việt tộc kính trọng và thờ phụng Ngài như thánh (Đức Thành Trần) như thương 

yêu kính trọng các bậc khai quốc công thần, và giữa các khai quốc công thần 

dựng nước và giữ nước: Ngài luôn có chỗ một đứng thật cao quý (ngày hội Đức 

Thành Trần). Câu chuyện này có lý do của nó, mà lý của nó thì rất hay, đẹp, tốt, 

lành, vì phẩm chất của Ngài thật cao, sâu, xa, rộng để hậu thế học, tu, dưởng, 

hành cả đời cũng chưa xong. 

Ngài cao đẹp vì là người lãnh đạo vì nước quên thù nhà, trước bi kịch của cha là 

Trần Cảnh, trong thảm kịch nội hôn, mà chính gia đình Ngài chịu cảnh tan nát. 

Khi cha hấp hối, Ngài lại còn phải nghe lời cha dặn là: phải trả thù nhà! Trả hận 

cho cha! Ngài đã không làm chuyện đó, Ngài chọn hướng cứu nước, Ngài  đứng 

về phía cứu dân, đạo lý này đủ cho Ngài làm lẻ sống cho mình suốt kiếp, và 

chuyện này thì tất cả các vua, các tướng, các quan, cả nước ai cũng biết, cũng 

trọng, cũng khâm phục ngài. 

Ngài có thông minh quân sự trọn vẹn của một lý trí luôn sáng suốt, có dũng cảm 

lãnh đạo tràn đầy của một nhân cách tỉnh táo, phương pháp phân tích của Ngài 

rất thuyết phục vua mỗi lần cả nước thề một phen sống mái với Nguyên Mông. 

Sức thuyết phục của ngài trao truyền lan rộng tới tướng sĩ, binh sĩ, muốn biết 

mảnh lực của nó, thì hảy đọc Hịch Tướng Sĩ của Ngài. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong Hịch Tướng Sĩ, Việt tộc luôn cúi đầu tiếp nhận trước lòng yêu nước của 

Ngài: “Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối, như ruột đau như cắt, nước 

mắt đầm đìa...” Quân tử tạo ra chính nhân, riêng Ngài đã đi xa hơn bao chính 

nhân, Ngài còn dìu dắt bao chính nhân trong thời đại của Ngài đi theo chính đạo 

mà chính đạo thời đó, trước đe dọa của Nguyên Mông, chính là quốc đạo (vì 

nước quên thân), quên luôn cả thù nhà, chỉ vì không được quên nước. Lòng kính 

phục của hậu thế trước đạo lý của Ngài có cớ sở vững: lấy sung lực lương tâm 

yêu nước để tạo nên lương tri lãnh đạo trong việc cứu nước-cứu dân, dụng 

lương tri lãnh đạo để làm sáng lên liêm sỉ vì dân trong nhân cách lãnh đạo. 

Thưa ngài, hậu thế ngày nay đang mong chờ lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN 

biết: “Ta thường tới bửa quên ăn, nữa đêm vổ gối, như ruột đau như cắt, nước 

mắt đầm đìa...”để đừng sa đọa trong lạm quyền và lộng quyền, và đừng suy đồi 

trong tham quyền và tham nhũng.Vì tình hình đất nước hiện nay đã lâm nguy, 

đừng để tiền đồ của Hưng Đạo Vương phải chịu cảnh: lâm chung! 
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Quang Trung: dũng lực 

Thưa Hoàng Đế, 

Trước khi Ngài trở thành Quang Trung Hoàng Đế, ngài đã là dũng tướng với 

bao dũng lực, ai hiểu Ngài đã phải thấy là thời buổi Ngài làm chuyện bình Nam, 

dẹp Bắc là vô cùng phức tạp, một thời đại dường như không có lối ra, nếu không 

có dũng tài quân sự, nếu không có dũng trí chính trị, nếu không có dũng khí lãnh 

đạo như Ngài. Tại sao vậy?  Chỉ tại vì Ngài một thân, một chính nghĩa đã phải 

đối phó với sáu mặt trận tức khắc vì khẩn trương: 

 Mặt trận thứ nhất là Trịnh-Nguyễn phân tranh, một cuộc huynh đệ tương 

tàn bị xem như là không thể dứt, nếu không có Ngài.  

 Mặt trận thứ hai dai dẳng với Nguyễn Ánh mà hận thù đã lên ngất trời 

được xếp loại là không đội trời chung.  

 Mặt trận thứ ba là sự nhó nhé của thực dân qua con đường truyền đạo, mà 

ít nhiều Nguyễn Ánh đã rơi vào bẩy, khi khai thác triệt để Ba Đa Lộc.  

 Mặt trận thứ tư là Thái Lan, thời đó tên láng giềng cơ hội, thừa nước đục 

thả câu, cũng được Nguyễn Ánh không ngừng sử dụng.  

 Mặt trận thứ năm chính là ông anh cả của Ngài: Nguyễn Nhạc, tâm địa lắc 

léo vì ham quyền cố vị.  

 Mặt trận thứ sáu kinh khủng nhất chính là quân Thanh đang xâm chiếm 

đất nước Việt, chúng vào Thăng Long với tư cách vô cùng thô bỉ của bọn 

cướp nước Việt và khinh người Việt.  
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Khinh thường người khác trong chiến tranh thì dễ sinh ra khinh địch, cho nên 

quân Thanh đã bị quét ra, quét hẳn, quét hết, quét trọn, quét sạch qua chiến dịch 

thần tốc năm mươi ngày của Ngài. Chúng phải chui, phải chạy và cuối cùng là 

phải xin được giữ thân để về lại được quê cha đất tổ của chúng. 

Thưa Ngài, hiện nay trên quê hương Việt, lãnh đạo hiện nay dường như chỉ có 

hai mặt trận tức khắc vì rất cụ thể. Mặt trận kinh tế quốc thái dân an để có cơm 

no, áo ấm rồi dần dà làm được chuyện dân giàu nước mạnh mà các láng giềng 

cùng nôi văn hóa tam giáo đồng nguyên với ta đã làm được (Đài Loan, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc). Mặt trận quân sự phải giữ yên bờ cỏi để giữ trọn 

tiền đồ tổ tiên, tức là hằng ngày phải quyết tâm-quyết chí-quyết chiến chống lại ý 

muốn-ý định-ý đồ của tàu tặc là xâm lấn-xâm lược-xâm lăng đất nước Việt. Chỉ 

có hai chuyện thôi, thật rõ ràng, chỉ như vậy thôi mà Việt tộc hiện nay không 

thấy cụ thể gì cả trong hành vi-hành động của lãnh đạo ĐCSVN!
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Minh sư  
Vạn Hạnh 

Trần Thủ Độ 

Nguyễn Trải 

Chu Văn An 

Trương Hán Siêu 

Ngô Thì Nhậm 

Mạc Đỉnh Chi 

 

 

 

 

 

Minh sư 

lấy minh trí lập mưu trí, 

giữ trí thông thái để tạo mưu thông minh, 

chuyển ý chí tâm thành ý lực minh. 
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Vạn Hạnh: mưu sư 

Thưa Đại Sư, 

Ngài vừa tu học một cách trí thức, Ngài vừa là minh sư từ đời Đinh qua đời Lê, 

Ngài lạilà thầy của Lý Công Uẩn, tiếng đồn đại là Ngài có thể là cha đẻ của Lý 

Công Uẩn, nhưng một điều chắc chắn là không có Ngài sẽ không có Lý Thái Tổ, 

không có nhà Lý, một triều đại minh và thông của Việt tộc. 

Minh sư phải là mưu sư, tài phân tích của Ngài mà người thời đó gọi là tài tiên 

tri, đoán đâu trúng đó, thật ra là thâm tài về tổ chức các sự cố vừa thuận lợi, vừa 

tích cực để tạo ra tình thế mới, nhất là để thay đổi cán cân lực lượng trong chính 

trị, trước sự suy đồi của một triều Lê đã không có lối ra, trước họa xâm lăng của 

giặc phương bắc. Không những chính giới mà cả trong văn bản của phật giáo 

thời đó (Thiền Uyển Tập Anh) kể lại không biết là bao nhiêu mưu lược của Ngài. 

Chắc là cũng từ Ngài mà ra câu chuyện con chó đen một mang trên lưng hai chữ 

trắng: thiên tử, để mọi người khi thấy phải đoán năm tuất tới thì nước Việt sẽ có 

vua mới, cách dọn đường dầy mưu trí để Lý Công Uẩn lên ngôi, lập nhà Lý như 

đã cầm được trong tay: “thiên mệnh”. 
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Minh sư phải là mưu sĩ, tuệ giác nhận định tình thế của Ngài luôn tôn trọng quy 

luật tổ chức không gian qua thời gian, ưu thời mẫn thế, để nắm phần chủ động 

trên chiến trường. Ngài luôn được Lê Đại Hành tham vấn về các chuyện hệ 

trọng cho cơ đồ Việt, tuân theo lời Ngài, Lê tướng quân đã đánh đúng lúc để 

đánh thắng trọn quân xâm lược phương bắc và quân chiêm phương nam. Minh 

sư ngay trên mặt trận giữ nước, Ngài là cầu nối từ đời Đinh tới đời Lê, qua tới 

đời Lý (mà ngay trong hậu đài Ngài đã tạo gầy dựng nên). 

Minh sư phải minh trí, chuyện thịnh suy của một triều đại, chuyện thăng trầm 

của một đất nước, cũng là hệ vô thường trong phật học, điều này Phật Hoàng 

Trần Nhân Tông, đã thấy rất rõ, đã làm thơ ca tụng tài học sâu hiểu rộng, để 

nhìn xa trông rộng của Ngài. Thơ của Ngài mang tư tưởng sáng suốt về kiếp 

người, và rất tỉnh táo về lý luận lấy nhân tri để đánh thức nhân sinh:  

“Thân như bóng chớp có rồi không... 

Mặc kệ thịnh suy đừng sợ hải...” 

Minh sư-mưu sư-mưu sĩ-minh trí chính là phương trình mà các lãnh đạo hiện 

nay phải ra trí, ra tâm, ra lực để học tập đại sự Vạn Hạnh, vì trận chiến chống 

tàu tặc trước mắt cần rất nhiều minh, rất nhiều trí, rất nhiều mưu! 
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Trần Thủ Độ: chính quốc 
Thưa Thái Sư, 

Thái sư để lại hình ảnh một nhân vật lịch sử gây ra bao tranh cải trong Việt sử, 

một hình ảnh đôi: công thần và bạo chúa, không có Tướng quân thì sẽ không có 

nhà Trần, một triều đại thông minh hàng đầu của Việt tộc. Nhưng Thái sư cũng 

mang hình ảnh một kẻ tàn ác, mang đến cảnh giết chóc, tận diệt đời Lý, với 

phương châm của bạo chúa (nhổ cỏ phải nhổ tận gốc), cũng phải kể thêm 

chuyện xóa cả họ Lý trong lý lịch mà các nạn nhân nhiều kẻ phải thay thế bằng 

họ Nguyễn, chuyện nội hôn đã bảo vệ hoàng tộc Trần. Nhưng không ai không 

muốn tặng cho Thái sư danh vị: khai quốc công thần, vì không có Thái sư thì 

không thể có chiến tích lừng lẫy thắng quân Nguyên Mông, cũng sẽ không có 

luôn: Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tôn, các minh quân đại 

diện cho văn hóa Việt vững, văn minh Việt sáng, văn hiến Việt bền. 

Thái sư mang hằng số của chính quốc (vì nước xả thân), mang luôn ẩn số của 

bạo quyền trong quyết định tới quyết sách với bi kịch Lý Chiêu Hoàng, Trần 

Cảnh, Trần Liểu...Nhưng trong trường hợp của Thái sư thì hằng số lấp, nhấn, 

dẳm, đè và đi trên lưng, trên vai ẩn số. Tình hình của Việt tộc hiện nay đang bị 

lấp, nhấn, dẳm, đè bởi độc đảng, tạo tham quyền, sinh tham nhũng, mang theo 

bao suy đồi như cuối đời Lý (lúc mà Tướng quân phải “ra tay”), như hiện nay 

với bao thoái hóa về đạo đức xã hội, bao bất công đang vùi dập dân đen, dân 

oan... 
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 Trong khi chờ đợi nhân quyền, dân chủ, công bằng tới với số phận Việt, thì 

trong thâm tâm của đại đa số nhân dân là mong cầu một sự xuất hiện của một 

minh chúa như Thái sư có quyết định, giữ quyết đoán, nắm quyết sách để thay 

đời đổi kiếp cho Việt tộc. Vai trò lãnh đạo cá nhân của minh chúa là tiên quyết 

trong lúc chờ đa nguyên, dù minh chúa đó phải dùng bạo sách như Thái sư, đó là 

kinh nghiệm của lịch sử, đó gần như là quy luật của sử luận, trong tư duy của 

một cá nhân lãnh đạo muốn cứu nước-cứu dân mà phải mang thân mình ra để 

xoay chuyển tình thế, và đẩy nó theo hướng thăng hoa, khi đã cả quyết là không 

có một phương sách nào khác cả! 

Thái sư đã thuyết phục được vua Trần Thánh Tông, sau khi vua đã bỏ việc nước 

muốn đi tu tại Yên Tử, là vua phải trở về kinh đô mà nhận nghĩa vụ cứu nước, 

tiếp theo Thái sư đã thuyết phục được vua, cùng các tướng lãnh khác trong đại 

họa Nguyên Mông là: đầu của Thái sư chưa rơi thì Thái sư không rời bổn phận 

cứu nguy dân tộc. Đó là công thần, luôn mang theo công lý “vì nước xả thân”, 

hiện nay Việt tộc cũng cần một Trần Thủ Độ khai thác triệt để: hằng số minh 

chúa cứu quốc! 
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Chu Văn An: chính sư-trinh đức 

Thưa Chính Sư, 

Ngài vang danh với ba phẩm chất: trí cương trực, tâm tiết tháo, đời trong sạch 

nhưng Ngài không để đó mà sống thụ động trong vương triều, Ngài dùng ba 

phẩm chất này để chống bọn tham quan, chống lại sự thối nát đang đe dọa triều 

đình, đang đưa dân tộc tới hiểm nạn. Vì tham quan-tham quyền luôn là một hiểm 

nạn trong lịch sử cũng như trong tình hình hiện nay, tham quan-tham quyền có 

chỗ dựa là bạo quyền để lạm quyền, qua độc quyền do độc tài của ĐCSVN, đang 

là một quốc nạn. 

Ngài lấy đức độ với lý luận chặt chẽ, phân tích minh bạch, Ngài xin vua hãy 

chém 7 tham quan nịnh thần, và Ngài liêm chính tới cùng, vua không nghe thì 

Ngài từ chức, về ở ẩn, lại còn lấy bút hiệu rất khiêm tốn là: Tiểu ẩn. Việt tộc biết 

Ngài và luôn mong hiện nay phải xuất hiện thật nhiều Chu Văn An, ở bất cứ nơi 

nào có tham ô-tham nhũng, vạch mặt chỉ tên bọn “sâu dân, mọc nước”, đã biến 

một bộ phận lớn của dân tộc thành dân đen, dân oan! Không cần phải chém 

chúng, chỉ cần giáo dục chúng bằng đạo lý hay, đep, tốt, lành của Ngài, chỉ cần 

giáo dưỡng chúng bằng luân lý sống có trách nhiệm với tổ quốc, sống có bổn 

phận với nhân dân, đã làm quan thì không thể nào đứng ngoài vận mệnh của dân 

tộc, lại càng không thể dùng quyền để vơ vét, phải nghiêm minh để nghiêm trị.  
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Trong thời cuộc Ngài cũng như giữa thời thế hiện nay, bọn “mượn đầu heo nấu 

cháo”, luôn thông đồng với bọn “thừa nước đục thả câu”, đồng lỏa với bọn 

“đục nước, béo cò”, chúng móc ngoặc với lủ “thừa gió bẻ măng”, tất cả chỉ là 

ký sinh trùng, chúng không “yêu nước, thương dân”, ngược lại chúng chính là 

bọn “sâu dân, mọc nước”.Tất cả bè lủ này, chúng luôn sợ nhân phẩm-nhân 

cách Chu Văn An, lấy sự thật để làm sáng chân lý, lấy chân lý để nói rõ lẻ phải, 

phải có mô hình chống tham quan Chu Văn An, cho xã hội Việt hiện naytrong 

đó trí cương trực, tâm tiết tháo, đời trong sạch vừa là lý thuyết luận, vừa là 

phương pháp luận, để dọn dẹp cho sạch “bọn nội giặc” này, vì chóng chầy 

chúng sẽ vào con đường “buôn dân, bán nước”. 

Thưa chính sư-trinh đức, Ngài còn là một người thầy cao quý, gương sáng cho 

giáo dục, thầy có nhiều học trò giỏi (Phạm Như Mạnh, Lê Quất Đỗ...), còn học 

trò xấu thì thầy không ngần ngại quở mắng, luôn dạy trò phải biết làm người 

đểnên người. Ngài có tài cao đạo trọng, nhiều người, nhiều nhà xin được học 

thầy, Ngài nhận trách nhiệm mở trường Huỳnh Cung, kiến thức đi đôi cùng đạo 

đức. Ngài cũng đã là thầy của hai vua: Hiến tôn, Dụ Tôn. Ngài còn là tri âm của 

Trần Nguyên Đán, của Mạc Định Chi, Ngài được thờ ở Văn Miếu, Ngài ơi! Việt 

tộc thương, yêu,  quý, trọng Ngài. 
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Trương Hán Siêu: Thái Phó-Chính Đạo 

Thưa Thái Phó, 

Ngài tài giỏi, vì chung quanh Ngài ai cũng biết là Ngài thâm nho, thâm giáo, 

trong một triều đại vừa trọng Nho, vừa sùng Phật. Là minh sư cận kề Hưng Đạo 

Vương, quân mưu của Ngài được Trần tướng quân sử dụng, Ngài phạm trù hóa 

chiến thuật “vườn không nhà trống”, tức là đốn cỏ ngay dưới chân bọn Nguyên 

Mông, tới cướp nước ta, vô hiệu hóa chúng ngay trên cái trò trộm, cắp, cướp, 

giựt của chúng là vừa cướp của dân, vừa giết dân. Những chiến thuật quân sự 

khác: lấy ít đánh nhiều, lấy không đánh có, Ngài luôn được sự lắng nghe của 

Hưng Đạo Vương, đứa con tin yêu của Việt tộc. Những bài học mà Ngài để lại 

phải vào giáo trình quân mưu cho các tướng tá hiện nay, vì làm tướng tá để đánh 

giặc, để đuổi giặc, để quét giặc ra khỏi biển, đảo, giữ trọn bờ cỏi, giữ vững sơn 

hà của tổ tiên, chớ không phải để đi buôn bất động sản, đi khai thác ngân hàng, 

lòn lách bằng các đường dây độc quyền để chuyên quyền, cường quyền để lạm 

quyền, tham quyền để tham nhũng.  

Ngài liêm chính, thế nên bọn nịnh thần, tham quan, gây bao thối nát cho triều 

đình thời đó, luôn tránh Ngài, chúng tránh Ngài vì chúng sợ Ngài, gian sợ ngay, 

tà sợ chính là chuyện dễ hiểu, nhưng không dễ diệt bọn “sâu dân, mọc nước” 

này. Và, như Mạc Đỉnh Chi, như Chu Văn An, Ngài tởm bọn nịnh thần, tham 

quan tới “lợm giọng”, vậy mà hiện nay trên đất nước Việt loại này không ít, qua 

các đường dây “quan hệ-hậu duệ-tiền tệ”, chúng “ăn trên, ngồi trốc”,và chúng 

vẫn thói “cướp ngày là quan”. 
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Ngài sáng suốt luôn cả trong ngoại giao, gả các con gái gần xa của hoàng tộc 

cho tù trưởng để giữ liên minh với các bộ lạc chung quanh đất Việt, để che chở 

nhau trước bọn bá quyền phương bắc, không bao giờ bỏ mộng xâm lăng các 

nước nhỏ. Ngài còn để lại các bài thi phú ca tụng đất nước mình, nhất là các bài 

về quê hương Ninh Bình, văn phong, thi từ của Ngài thật và đẹp. 

Ngài còn có một cái đẹp khác chính là lòng chân chính của Ngài trong và sáng, 

nên Ngài không biết nhắm mắt trước các suy đồi của xã hội, nhất là suy đồi của 

tín ngưởng, của đạo giáo, trong đó có Phật giáo thời đó với bọn ký sinh trùng mà 

Ngài phê phánlà: “bọn áo thâm, áo vàng”...“không cày mà ăn”...”không dệt mà 

mặc”. Ngài ơi!Bọn này bây giờ đầy dảy, trùm phủ lên cả nước, chúng xây chùa, 

mượn áo thầy tu, để gạt dân, qua mê tín, dị đoan, chúng chuyên“khẩu phật, tâm 

xà”, chúng mặc tu nhưng đi “buôn thần, bán thánh” ngay tại các chùa, các nơi 

tôn nghiêm nhất. Chúng quên thiền nghiệp, chúng lợi dụng công quả, chúng 

thích đếm tiền hơn học đạo, chúng quên lời phật dạy: “yêu muôn loài như yêu 

chính mình”, “mang tình thương xóa nổi khổ niềm đau của chúng sinh”, giữa 

lòng dân tộc hiện nay thì đầynổi khổ niềm đau của dân đen, dân oan, nhưng 

chúng ngoảnh mặt làm ngơ để tiếp tục vơ vét, chúng không phải là hòa thượng, 

không phải chân tu, chúng chính là các tham quan giả Phật để giết Phật! 
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Mạc Đỉnh Chi: Lưởng Quốc Trạng Nguyên 

Thưa Thượng Thư, 

Ngài để lại hậu thế chúng tôi nhiều bài học, trong đó chữ thức (kiến thức, tri 

thức, trí thức, nhận thức) của Ngài, muôn chiều, muôn dạng, khiến cả đám triều 

thần nhà Nguyên, cứ vổ ngực là thiên triều, từ vua tới quan phải biết thế nào 

thông minh việt, vừa sắc, vừa nhọn. Phong độ đại thần của Ngài làm nên từ ý 

thức tự chủ đó, biết mình là ai rồi, thì không bao giờ mặc cảm với đồng loại, 

rung hoảng trước vua chúa, nhất là không bao giờ bị khuất phục trước đối 

phương, dù nó lớn tới đâu đi nữa. 

-Bài học thứ nhất khi học thì phải học tới cùng, sử truyền thời thơ ấu của Ngài, 

nhà thì nghèo mà hình thể của Ngài thì xấu, bị người đời xa lánh. Ngài mê học 

nhưng phải “học lóm”, đứng ngoài lớp mà nghe thầy giảng bài để...học, đó 

chính là bài học: học thì phải học tới cùng, học cho bằng được, học cho ra kiến 

thức. Đây là bài học rất hiện đại cho tất cả học sinh, sinh viên, kể cả những kẻ 

đã vổ ngực là “đã thành tài rồi” trên dất Việt hiện nay, trong một bối cảnh 

trường học và đại học mọc lên như nấm, trên một đất nước đang chịu cảnh bi-

kịch-học: học giả-thi giả-bằng giả; có học vị và có học hàm trên giấy, mà không 

có học lực. 
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-Bài học thứ hai là tri thức, là với hình thể bị chê là xấu xí, mới hơn 20 tuổi, 

Ngài đậu Trạng nguyên, mà ngay cả vua Trần Anh Tông, khi thấy bề ngoài của 

Ngài không đẹp, không hợp, không muốn ngài có chức Trạng Nguyên. Ngài 

phải “dụng tri để trị vua” với bài thơ Ngọc tịnh liên (Hoa sen trong giếng 

ngọc), để khai thị, để khai minh, rồi khai trí cho ông vua này là: đừng chỉ nhìn 

bề ngoài, đừng nhìn dáng ông thấp, da ông đen, mà không nhận ra nảo bộ của 

Ngài, tấm vóc của Ngài, mà kết cục Ngài đã là thầy của vua. Thời đó, người ta 

còn biết Ngài giỏi cả cầm, kỳ, thi, họa. 

-Bài học thứ ba là trí thức, Ngài chấp nhận đấu trí với đám quan của thiên triều, 

Ngài nhận ứng đối luôn với cả vua nhà Nguyên. Tri của Ngài vững, trí của Ngài 

nhanh, Ngài trả lời các câu đố của chúng vừa chính xác, vừa chỉnh chu, vừa toàn 

diện, vừa sắc nhọn. Ngài để lại không biết bao nhiêu là bài học về đối đáp (về 

đốp chác!) trước đối phương tự vổ ngực cho mình là thiên triều. Mà chính vua 

Nguyên vì khâm phục Ngài mà tặng Ngài chức Lưởng Quốc Trạng Nguyên. Có 

chuyện lạ là dưới (độc) quyền của ĐCSVN, các lãnh đạo, các cán bộ của Bộ 

Ngoại Giao, khi ta thể nghiệm hệ thức của họ về Mạc Đỉnh Chi, thì ta thấy họ 

không có kiến thức gì về Ngài, tức là trường, lớp của Bộ Ngoại Giao không có 

giáo khoa, giáo trình, giáo án về Ngài, lạ thật! Vì Ngài chính là tri thức luận 

ngọai giao Việt. 

 -Bài học thứ tư chính là cuộc sống liêm khiết, đạm bạc của Ngài, không nhận 

quà cáp gì của vua, chọn cái đẹp của thanh đạm, cái cao của thanh bạch, mà 

không sợ thanh bần, cho nên cuộc đời của Ngài tự nó thanh cao. 
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Nguyễn Trải: chiến lược sư 

Thưa Ức Trai Đại Sư, 

Ngài như được đúc kết bởi bao tinh hoa của Việt tộc, phải về Côn Sơn, mới hiểu 

tại sao đứa con tin yêu này của Việt tộc đã có những hùng lực thông minh lạ 

thường, để hiểu tại sao Unesco, Liên Hiệp Quốc công nhận Ngài như danh nhân 

của nhân loại. Ngài có giòng họ chính thống với Trần Nguyên Đáng, Ngài đã hít 

thở trong nhân tri vững nhân trí của Chu Văn An, Ngài thâm trầm trong thâm 

học với kinh nghiệm của Huyền Quan, một trong ba sư tổ của phái Trúc Lâm 

Yên Tử. Ngài chắc chắn suy ngẫm nhiều tại sao Hưng Đạo Vương vừa tập trận 

ngay tại Lục Đầu, nơi sáu con sông tụ đầu ngay trên quê hương của Ngài, vừa là 

nơi mà Hưng Đạo Vương thường lui về để nghĩ ngơi.  

Hãy tới đền thờ của Úc Trai tại Hải Dương để hiểu vì sao mà đứa con tin yêu 

của Việt tộc được nhân dân tại đây thương yêu đến chừng nào. Những người dân 

tại đây hẹn nhau tới đền thờ của Ngài, họ ngồi trò chuyện trong thảnh thơi, ung 

dung, thong dong, nhàn hạ trên tấm phản, ngay trong đền, ngay bàn thờ, dưới 

chân Ngài Ức Trai. Đây là, tổng kết của nhiều bài học: “ăn ở có hậu”, nên “dân 

thương, dân nhớ”, vì“ở người ta thương, đi người ta nhớ”... nhất là đối với các 

bậc khai quốc công thần. Ngược lai, tham quyền để tham nhũng, lạm quyền để 

lộng quyền như hiện nay, thì ngày rời cỏi đời này, thì người nay và người sau họ 

“không thương, chẳng nhớ”, mà còn bị họ “rải muối” để không có lối về, không 

có đất mà dung thân! 

Ngài để lại đời sau bao nhiêu bài học, trong đó có 5 bài học luôn cận kề với con 

cháu trong hiện tình đất nước đang bị đe dọa bởi tàu tặc đe dọa, dân tộc đang bị 

suy đồi về luân lý, lạc đường trong giáo dục, lầm lối trong xã hội... 

Chiến lược sáng trong chiến sự, đây là bài học đầu tiên mà ngài đã làm sáng cho 

thông minh quân sự Việt, Ngài dạy con cháu là chữ nhẫn đi cùng với chữ thời 

để tạo ra chữ thế. Ngay từ đầu, chữ nhẫn rất rõ, Ngài chờ những năm ròng ở 

Đông Quan, chờ ngày gặp chúa để cứu dân cho tới nơi, tới chốn; chữ thời và 

chữ thế, càng rõ hơn, khi Ngài cùng Bình Định Vương cầm cự nhiều năm dài 

trên núi Chí Linh. 
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Chính lý ngời trong ngoại giao, đây là mặt trận để con cháu thấy rõ Ngài vừa là 

quan văn, vừa là quan võ, hơn thế nữa Ngài là bậc thầy trên mặt trận ngoại giao, 

khi chính luận yêu nước Việt chính là lập luận chống tà quyền xâm lăng. Các lá 

thư Ngài gởi tới bọn tướng giặc, thường không thấy thư trả lời, và nếu chúng có 

liêm sỉ thì chúng phải cúi đầu khâm phục tài diễn luận và trí giãi luận của Ngài 

về lòng yêu nước Việt của con dân Việt. Câu chuyện chính lý làm mức độ để nói 

lên trình độ chính tri trong chính trị, đây là câu chuyện cốt lỏi hiện nay của đất 

nước trước họa tàu tặc đang cướp biển, cướp đảo ta. Chúng ta chỉ thắng được 

ngoại xâm nếu ngay trên thượng nguồn chúng ta có đầy đủ kiến thức của chính 

lý và có trọn vẹn ý thức của chính tri. 

Tâm lý chiến trong chinh chiến, Ngài cũng là thầy khai minh ra môn tâm lý 

chíến, tìm là mọi cách tác động lên tâm lý kẻ xâm lược, Ngài lý luận rõ cho bọn 

tướng, bọn lính của giặc là chúng bất chính trong việc đi cướp nước láng giềng, 

lại chịu cạnh bị đày đọa xa nhà, xa quê. Sống “vất va vất vưởng” nơi quê người, 

chết trận bằng xâm lăng, thì chỉ là “oan hồn”, thuộc loại “ma bùn” mà thôi! Có 

tướng giặc, cả binh lính thấy Ngài phân tích đúng (trúng tim gan của chúng), có 

khi nhận ra hàng, mà ta không cần phải đánh. 

Ẩn tích để sáng danh, Ngài rút lui về Côn Sơn vì bọn nịnh thần, tham quan làm 

Ngài “lợm giọng”, chúng hảm hại Trần Nguyên Hản, Ngài không những thấy rõ 

tâm địa của chúng, mà Ngài còn “đi guốt trong bụng”các vua nhà Lê, đồng 

thuyền trong đồng cam, cộng khổ, nhưng không đồng hội, trong yến tiệc của 

quyền lực. Đấy cũng là chuyện trình độ đạo lý của Ngài luôn cao hơn mức độ 

tính toán quyền lực bủn xỉn của các vua, của quan nhà Lê thời đó. Nhưng Ngài 

không “mai danh, ẩn tích”, mà Ngài ẩn tích để sáng danh, qua văn thơ kiệt xuất 

trong tâm hồn Việt, văn minh Việt, mà nay đọc lại vẫn thấy ngài rất hiện đại! 

Nhân tri nuôi văn trí, các bài thơ, các văn bản do chính tay Ngài viết, nhất là 

Bình Ngô Đại Cáo, làm sáng ngời không những chính nghĩa dày trí dũng của 

Việt tộc, mà còn làm gốc cho một nhân bản bền vững trong nhân loại: “Lấy 

nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo”. Một bài học cũng vô 

cùng hiện đại sẽ dẫn đưa Việt tộc đi tìm nhân quyền để chống bạo quyền mà độc 

quyền của độc đảng đang áp đặc trên số phận của Việt tộc. 
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Nguyễn Bỉnh Khiêm: cứu cái đã suy 

Thưa Trạng Trình, 

Nhà tiên tri đại tài được cả nước trân quý, các câu sấm của Trạng Trình mà cho 

tới giờ đây dân Việt vẫn thường lấy ra nghiệm, ra ngẩm để biết các chuyện “vật 

đổi sao dời” trong nhân sinh, mà kẻ hậu thế này sống bằng khoa học duy lý thì 

không sao giải thích được. Vì duy lý, nên hậu thế này xin được xem và được gọi 

Ngài là nhà tiên đoán chính trị vạn năng của Việt tộc, vì tiên tri thì hậu thế này 

không tìm ra được cái lý để lập ra cái luận. Còn tiên đóan thì cái lý ở trong cái 

đoán, dựa trên dữ kiện, trên chứng từ để lần tìm ra sự thật, để dọ dẫm ra chân lý, 

để phóng đoán được tương lai. Và, trên cơ sở tiên đóan này thì Ngài là đứa con 

tin yêu của Việt tộc. Các bằng chứng: Ngài là thầy bói giỏi trong sử liệu chưa 

thuyết phục được hậu thế này, chớ riêng về chuyện Ngài sáng dạ, chăm chỉ, 

thông minh trên con đường học vấn thì chứng cớ rất rõ, rất đầy, nên hậu thế này 

xin tiếp tục gọi Ngài là nhà tiên đóan, và cũng không quên Ngài là một người 

thầy giáo mà ai cũng khâm phục, kính yêu! 
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Cứu cái đã suy, đây là kỳ tài của Ngài, có một không hai trên đất Việt, chính 

đám học thức gốc hoa hiểu biết sử nước Nam ta họ cũng phục Ngài. Ngày cứu 

Nguyễn Hoàng, khi khuyên nên vào nam, Tướng này nghe lời vào nam, không 

những sống sót trước đe dọa của chúa Trịnh, mà còn trị vì và phát huyđược hàng 

trăm năm. Ngài cũng cứu luôn cả chúa Trịnh, khi khuyên Trịnh Kiểm, không 

nên diệt nhà Lê mà phải thờ nhà Lê, nhờ thế mà các chúa Trịnh cũng tồn tại 

cũng hàng trăm năm. Chưa hết, Ngài còn cứu luôn cả nhà Mạc, khuyên họ rút về 

Cao Bằng để có đất sống, để dung thân, nghe lời Ngài nhà Mạc cũng được “yên 

thân” trong nhiều năm. 

Nhà tiên đóan đúng thời cuộc, trúng tình thế, thì không những là minh sư mà là 

đại sư, luôn ở thế “đi guốt ở trong bụng các biến thiên“, qua các bối cảnh chính 

trị vô cùng phức tạp. Ngày hôm nay trước họa tàu tặc không bao giờ từ bỏ ý đồ 

thôn tính đất Việt, đồng hóa dân Việt, mọi người đang chờ có vài (hoặc có nhiều 

thì càng hay) Trạng trình để khai thị, khai minh, khai trí các nhà lãnh đạo của 

ĐCSVN đang bị nhân dân gắn cho một “chính trị hiệu” thấp và xấu: “Hèn với 

giặc, ác với dân!”.Thật lạ là năm thế kỷ sau, Ngài vẩn còn cận kề cùng nổi lo 

với bao người Việt yêu nước với một câu tiên tri-tiên đoán rất chính xác, chứng 

tỏ tư tưởng chiến lược siêu phàm của Ngài: 

“...Biển đông vạn dặm ra tay giữ 

Đất Việt muôn năm giữ trị bình...” 
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Ngô Thì Nhậm: Đại Học Sĩ 

Thưa Đại Học Sĩ, 

Ngài để lại cho hậu thế thật nhiều bài học thật sâu, đi sâu để đào sâu nhân cách  

trí thức yêu nước của Việt tộc. Bài học đầu tiên là sống và làm việc vì dân, vì 

nước, Ngài phục vụ đất nước không ngừng nghĩ, Ngài ra làm quan cho triều Lê-

chúa Trịnh, khi vận nước lâm nguy, phải cứu nước thì Ngài tận sức, tận công 

phò Quang Trung đánh giặc Thanh. Vì đối với Ngài cứu nước-cứu dân là 

chuyện chính còn chuyện triều này, triều kia là chuyện phụ, từ thái độ tới hành 

vi, từ quyết định tới hành động, tâm-trí-lực của Ngài luôn sống trong quyết 

đoán.  

Chúa Trịnh vừa nhận ra sức thông minh của ngài vừa biết cá tính tự chủ của 

Ngài, gọi Ngài là tuấn mã, để xếp ngài trên cao, ở bên ngoài lũ ngựa “ăn không 

ngồi rồi” là bọn tham quan, ăn bám-sống nhờ lộc vua, tiền dân, bọn “sâu dân, 

mọc nước” này mà chúa Trịnh hiểu là bọn “tốn thóc, tốn cỏ”. Bọn này có rất 

nhiều trong hệ thống chính quyền độc đảng hiện nay, mà chúng thì tốn kém hơn 

nhiều: chúng bán tài nguyên đất nước, chúng biển lận quỷ công, chúng “rút 

ruột” các công trình, để các công trình phải dẩy chết mà chúng đặt tên là đang 

bị:“đắp chiếu”.Trong lúc chờ đợi một chế độ thật dân chủ, Việt tộc đang cần 

ngay một minh chủ hoặc minh chúa để “đắp chiếu”, càng sớm càng hay bọn 

tham quan này. 

Ngài viết sách rất sớm, năm 16 tuổi viết Nhị thập nhất sử toát yếu, năm 20 tuổi 

viết Tứ thư thuyết ước, và cả đời Ngài viết sách, lấy học thức phục vụ kiến thức, 

viết đạo đức vì đạo lý. Ngài đỗ Trạng Nguyên, sau cha 9 năm là Ngô Thì Sĩ. Là 

một tác giả lớn, Ngài còn là văn hóa lớn, viết ra nhiều văn bản, luật lệ về giáo 

dục, văn hóa...khi Ngài được Quang Trung hoàng đế mời vào Phú Xuân để lo 

việc nước thuở thanh bình sau khi chiến thắng giặc Thanh. Minh chúa tin minh 

sư, vì minh sư học thật-giỏi thật, ngược lại với thời đại tham nhũng hiện nay, 

với không ít lãnh đạo với sự nghiệp giả trong học giả-thi giả-bằng giả; không 

có học lực mà lại đòi học vị-học hàm chức giáo sư, mà không bao giờ nghiên 

cứu và giảng dạy tại đại học. 
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Quang Trung hoàng đế, khi gặp được Ngài, đã biết ngay tầm vóc dũng cao-trí 

dày của Ngài, hoàng đế luôn xem Ngài là tri âm, mà người biết chuyện thời đó 

gọi là “cặp bày trùng”, song hành bên nhau, vì cả hai đều đem tài-trí-lực để bảo 

vệ quê hương. Khi Ngài quyết định rút quân về Núi Đèo, Tam Điệp để bảo toàn 

lực lượng, tạo ra bối cảnh để trống thành Thăng Long, làm tăng lên sức chủ 

quan khinh địch của quân Thanh, để khi ta thần tốc tấn công với chiến công mùa 

xuân năm Kỷ Dậu, thì chúng phải bỏ cả cờ mà chạy, manh giáp cũng chẳng còn. 

Nguyễn Huệ minh tướng lúc đó còn ở Phú Xuân, khi được nghe kể chuyện quân 

ta rời Thăng Long rút quân về Núi Đèo, Tam Điệp, thì biết ngay đây là mưu 

cao- trí sâucủa Ngài, tâm giao nên đắc khí, vì minh tướng đã gặp được minh sư.  

Trước họa tàu tặc hiện nay đang đe dọa đất nước, Việt tộc đang rất cần nhiều 

minh tướng và minh sư đây! Hãy khám phá bản lĩnh “nhìn xa trông rộng” của 

Ngài: “Đánh giặc phải lượng thế giặc rồi mới đánh. Lượng phần thắng rồi mới 

hành động. Như đánh cờ, nhịn trước một bước, để thắng nước cờ sau, thế mới là 

tay cờ cao!“. Bài học này hữu ích cho các lãnh đạo, các tướng lĩnh hiện nay 

trước họa của tàu tặc. 

Chánh Sứ là chức vụ ngoại giao lớn nhất mà Quang Trung hoàng đế giao cho 

Ngài để lập lại ngoại giao với nhà Thanh, Ngài còn biết biến các chuyến công du 

qua Trung Quốc thành những chuyến mà Ngài còn gọi là tráng du, Ngài để lại 

tác phẩm lớn Hoàng Hoa Đồ Phả. Tâm khảm của Ngài được thấy rõ trong các 

chuyến đi này, này khi Ngài chú tâm tìm lại các dấu vết của các danh nhân Việt 

trên đất Trung Hoa, hậu thế rất khâm phục tâm nghĩa của Ngài. 

Khi Ngài từ quan trước sự vô minh của triều đình sau khi Quang Trung hoàng 

đế qua đời, Ngài đi vào tu học, mài sắc nhọn thêm lý luận phật học của Việt tộc, 

Ngài được phong là người thứ tư đã tiếp nối sự nghiệp của phái Trúc Lâm Yên 

Tử sau ba vị tổ đời Trần của phái này: Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền 

Quang. 

Ai cũng biết mối thù “ngất trời” giữa Quang Trung và Nguyễn Ánh, thuộc loại 

“không đội trời chung”, đào mồ, bới mã lẫn nhau. Nhưng khi Nguyền Ánh giết 

một cách máy móc các quan quân của Quang Trung, thuộc loại thảm sát vừa 

tràn lan, vừa đầy hận thù, mà không phân biệt các công thần, dưới trướng Quang 

Trung, trong bối cảnh đó họ chỉ vì dân-vì nước. Nhưng Nguyễn Ánh đã mù 

quáng trong hận thù, khi Nguyễn Ánh cho người đánh đập Ngô Thì Nhậm đến 

chết, nên người đời thấy rất rõ: Ngô Thì Nhậm vĩnh viễn là minh sư, và Nguyễn 

Ánh thì không bao giờ là minh quân! 
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Minh Nữ 
Hai Bà Trưng 

Bà Triệu 

Dương Vân Nga 

Nguyên Phi Ỷ Lan 

Huyền Trân công chúa 

Bùi Thị Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Nữ là dũng nữ chống ngoại xâm 

Minh Nữ là hùng nữ diệt xâm lăng 

Minh Nữ là mảnh nữ xóa nội tặc. 
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Hai Bà Trưng: Nữ lực 

Thưa hai Nữ Vương, 

Hai Bà Đánh quân Đông Hán, mà người đời đã đúc kết qua câu nợ nước-thù 

nhà, khi giặc ngoại xâm đã giết chồng của Trưng Trắc là Thi Sách. Nhưng khí 

thế của hai Bà tạo được trong kháng chiến thuở đó còn có mang nội lực của mẫu 

quyền còn ảnh hưởng trong văn hóa Việt chăng? Trong bối cảnh sơn hà nguy 

biến, có khi nội lực này vượt lên áp lực của phụ quyền. Bằng chứng là chung 

quanh hai Bà có các nữ tướng: Lê Chân, Thánh Thiên, Bát Đàng... ngay từ trong 

tổ chức quân lực cho tới khí thế khi đối diện với địch trên chiến trường, hai Bà 

đã đóng trọn vẹn vai: vua! Hai Bà để lại một bài học vô cùng quý báu mà con 

cháu thời nay luôn phải nhớ là: quyết tâm tự chủ của Việt tộc. Các nhà lãnh đạo 

độc đảng hiện nay, dù còn độc tài để độc quyền: đừng quên bài học này! 
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Sử Việt còn ghi sự tàn ác thái thú Tô Định, nó độc ác nhưng là thằng hèn, đã bị 

hai Bà đánh cho bỏ chạy, sau đó bạo triều Đông Hán gởi Mã Viện tới và khi 

thắng được hai Bà, nó đã để lại chiến tích (hay giả sử) về cột đồng Mã Viện, 

xem đất Việt là đất tàu, cột đồng sau đó đã không còn dấu tích. Đây cũng là 

chuyện dễ hiểu: không bao giờ Việt tộc để cột đồng đứng trên quê hương việt. 

Những ai cứ thắc mắc: giờ thì cột đồng đó ở đâu? Thắc mắc thì cứ tìm câu trả 

lời, trong đó có giả thuyết là dân Việt đã nấu cột đồng chảy ra để làm thau đồng, 

để lau nhà rồi! Đừng lẩm cẩm mà để giặc vào đất nước này lần nữa, chúng 

không những đã cướp biển, cướp đảo, mà đã đến đất nước này qua đường du 

lịch, để oan oan trong bảo tàng, trong chùa Linh Ứng tại Đà Nẳng, và nhiều nơi 

khác, khi bọn hướng dẫn viên du lịch gốc tàu nói bằng tiếng trung là đất Việt 

xưa là đất của chúng! Chúng ta đừng ngần ngại tống bọn hướng dẫn viên du lịch 

này ra khỏi đất nước ta! 

Thời hai Bà ra quân kháng chiến, nhân dân ủng hộ, nhân sỉ tụ nghĩa chung 

quanh hai Bà, đó là vì hai Bà vừa có trí tuệ, vừa có dũng khí giữ nước-cứu dân, 

để lại những trang sử -trong sáng và trong sạch-về tâm hồn Việt: quyết tâm độc 

lập của Việt tộc. Hậu thế này sẽ là hậu duệ đạo lý của hai Bà: không để mất quê 

hương! 
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Bà Triệu: oanh liệt Việt 

Thưa Bà, 

Bà khởi nghĩa ra quân cứu nguy đất nước trong bối cảnh của một thời kỳ bi 

thảm của dân tộc. Bọn giặc nhà Ngô vô cùng tàn bạo với dân Việt, chúng mang 

sự tàn độc của cái hổn chiến cùng thời của Tam Quốc tới đất nước Việt ta. 

Chúng trùm phủ không khí tàn ác nhà Hậu Hán để đô hộ nước Việt, với bọn 

tham quan bòn rút tận xương tủy dân ta, trong đó phải kể tội tên thứ sử Lử Đại, 

tham ô đi cùng với độc ác. 

Người thời đó truyền tục: cùng với sắc đẹp Triệu Thị Trinh, can đảm và mưu trí,  

và để khai minh cho những ai thắc mắc, tại sao bà không lấy chồng, lập gia đình, 

yên thân với nữ phận, Bà trả lời:“Tôi muốn cởi gió mạnh, đạp sóng dử, chém cá 

kình ngoài biến Đông, đánh đuổi quân Ngô, cưỡi ách nô lệ cho nhân dân”.Đây 

là tầm vóc nhân sinh quan của bà, đây cũng là một sung lực của phụ nữ Việt mà 

các bọn giặc đến cướp ta thường rất vô minh về ẩn số nữ Việt này. 

Dáng mạo oanh liệt trên chiến trận, Bà cởi voi, ra trận với mảnh lực, mỗi lần 

binh lính giặc Ngô phải đi đối đầu với Bà, chúng rất sợ. Từ rừng Bồ Điền, nơi 

Bà tổ chức kháng chiến, tới Núi Tùng, Thanh Hóa, Bà đã có hơn 30 trận ác 

chiến với giặc Ngô. Chính giặc Ngô đặt tên cho Bà là Nhụy Kiều Tướng Quân, 

công nhận cái thanh của Bà. Ai cũng biết nhân cách cao đẹp của Bà, chính 

tướng giặc là Lục Dậnđã chọn cái tục khi bắt lính quân Ngô trần truồng ra trận 

để Bà phải ngượng mà lui quân.Tàu tục, Triệu thanh là kinh nghiệm mà ta phải 

nhớ mỗi lần ta đối đầu với tàu tặc, tổ tiên ta dặn con cháu phải luôn giữ cái 

thanh, vì nó tinh khiết, vì nó trong trắng, cho dù trước các câu hỏi tục, chúng ta 

phải luôn chọn:” đố tục, giảng thanh”. 
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Vì vậy, trong các trận chiến xắp tới với tàu tặc, từ ngoại giao tới quân sự, nếu 

chúng tục, thì ta đừng lùi mà mắc mưu chúng, ta cứ tiến lên để dẹp cho sạch cái 

tục, vì cái tục dẫn đường đưa lối cho cái xấu, thô, tồi, dở, để sau đó là mở cửa 

cho cái thâm, độc, ác, hiểm nhập vào nhân tính Việt. Chúng ta quý trọng văn 

minh Trung Quốc, chúng ta còn xếp Khổng Tử, Lảo Tử, Mạnh Tử vào bậc thầy, 

nhưng chúng ta đừng để cái tàu tục có mặt trên đất nước Việt! 

Thẳng thắn, không dung kẻ xấu, bà đã xử chính đáng bà chị dâu đã phản bội và 

tố cáo chồng: Triệu Quốc Đạt, là anh của Bà. Bao lần tướng Ngô tìm mọi cách 

để chiêu dụ Bà, nhưng chúng luôn thất bại vì khí phách của Bà. Ngược lại, trong 

tổ chức đội ngũ của Bà, có những kẻ đã để địch mua chuộc, làm tan rả hàng ngũ 

trước âm mưu của địch. Bài học tổ chức chặt chẻ nội bộ luôn là bài học quý mỗi 

lần chúng ta phải đối diện với tàu tặc xăm lăng. Bài học quý hơn cả mà Bà để lại 

cho các thế hệ Việt hiện nay chính là hùng lực củauy tín tự thân, lấy chính sự tự 

chủ để làm sức mạnh, và tướng Trần Quang Khải đã tiếp nhận được bài học này 

của Bà:”Dấu chân Bà triệu rạng ngời sử xanh”. 
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Dương Vân Nga: bản lĩnh nữ Việt 

Thưa Hoàng hậu, 

Cả nước ít ai gọi tên thật của Bà: Dương Thị, mà nhất là người ngày nay luôn 

gọi Bà là Hoàng hậu Dương Vân Nga, họ kể với nhau là tên này có là nhờ qua 

tuồng, các vở tuồng ca ngợi bản lĩnh hoàng hậu hai đời của Bà, đời Đinh và đời 

Lê, giai đoạn mà nước ta luôn bị giặc Tống đe dọa, rình rập, rồi xâm lược. Vậy, 

mà Hoàng hậu đứng như một cột trụ trung tâm để đối đầu với bọn giặc Tống, lúc 

thì chúng như cú vọ, lúc thì chúng chồn cáo, với bụng dạ sói lang của chúng. 

Hai triều Đinh và Lê, đều không dài trong Việt sử, phận nước Việt trong dầu sôi 

lửa bỏng, Hoàng hậu cận kề Đinh Tiên Hoàng, Hoàng hậu sát cánh với Lê Đại 

Hành, trước những điểm hẹn gay gắt của thời cuộc, trước những dấu ấn gay go 

của chính sự, Bà luôn có mặt! Có mặt vì yêu nước thương dân, có mặt để cứu 

dân cứu nước. Bà bị tai tiếng trong nghi án giết vua Đinh Tiên Hoàng, lại thêm 

tin đồn tư tình với Lê Đại Hành; xóa triều Đinh, dựng triều Lê. Những nghi án 

này đi qua đi lại giữa chính sử và hư sử, nên hậu thế này xin đưa ra một đề nghị-

làm-giả thuyết để tiếp tục nghiên cứu thêm về Hoàng hậu, lấy chiều cao của 

công tâm, lấy chiều rộng của lương tâm, lấy chiều sâu công lý, cụ thể là lấy tầm 

nhìn xa để phân tích tâm lý, tâm trạng, tâm sự của Hoàng hậu trước tình hình rối 

bời thời đó. Tại đây, hậu thế xin phối hợp hai luận thuyết: một là của triết phân 

tích chính trị, hai là xã hội học bối cảnh chính trị, mà hậu thế đã dùng trong các 

nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, nay xin đưa vào trường hợp của Hoàng 

hậu: đó là phân tích so sánh tinh huống giữa số phần và kiếp nạn. 
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Số phần và kiếp nạn là hai ngữ pháp rất khác biệt nhau, từ nội dung đến vận 

hành để kẻ có trách nhiệm lãnh đạo đất nước biến quyết định thành quyết đoán, 

biến hành vi thành hành động cụ thể để thay đổi chính sự, chiến cuộc, tình thế... 

Hậu thế này nghĩ rằng khi Hoàng hậu đã mang lên cân, đo, đong, đếm: một bên 

là số phần riêng của mình, của một triều đại; một bên là kiếp nạn của cả một dân 

tộc. Kiếp nạn là kiếp dài nhục nhã, đốn mạt cho muôn dân: suốt kiếp phải chịu 

kiếp nô lệ, cả một giống nòi sẽ mang kiếp bị đồng hóa, cả một đất nước sẽ mất 

mọi gốc, rể, cội, nguồn về văn hóa, văn minh, văn hiến của mình, kể cả nhân 

phẩm Việt đã có sẵn trong bản sắc Việt. Hoàng hậu đã gạt số phần của mình, của 

Triều Đinh qua một bên, để trực diện chống kiếp (hoạn) nạn cho cả một dân tộc, 

và chính nhờ có Hoàng hậu, mà minh tướng Lê Đại Hành mới vững tâm dẹp 

giặc. 

Bài học gạt số phần của tư lợi để trực diện chống kiếp nạn vì dân cứu nước rất 

hiện đại, nó phải hiển hiện ngay trong nảo bộ các lãnh đạo hiện nay trước họa 

tàu tặc, mà các vị này nên theo Hoàng hậu Dương Vân Nga là: dẹp thù trong 

trước, để sau đó lo cho đại cuộc là: giặc ngoài! 
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Từ trái qua: Tượng thờ Dương Vân Nga, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành 
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Nguyên Phi Ỷ Lan: Quan âm chính sự 

Thưa Nguyên Phi, 

Cô gái hái dâu, nuôi tầm, không ngừng tay làm việc trong khi bên ngoài là hội 

Chùa Dâu, đã được vua Lý Thánh Tông chú ý và cảm phục mà lý do chính là 

sống và làm việc với thực chất của mình, vì con người thật của Bà là “thức 

khuya dậy sớm” nghèo nhưng liêm sỉ, là “một nắng hai sương” nghèo nhưng 

chăm chỉ, vì có lương tâm với gia đình. 

Kinh bang tế thế, là chân tài của Bà, câu chuyện “tiến cung”với niềm tin, cùng 

lòng quý yêu của vua Lý Thánh Tông. Dân truyền rằng khi vua đi đánh giặc 

Chiêm, cùng Lý Thường Kiệt, năm 1069, giao chuyện quản lý đất nước cho Bà, 

và Bà chăm lo rất chu đáo cho dân, vì Bà thương dân, vì Bà hiểu dân nghèo hơn 

ai hết.Có đại quyền điều hành đất nước, bà nhận lãnh trọn vẹn, nhân gian tôn bà 

là Quan Âm, nhân dân hết lời khen Bà. Khi vua qua đời, dù Bà là mẹ của Lý 

Nhân Tông, lên ngôi năm 6 tuổi, trước họa tàu tặc, giờ Bà đã thành Thái phi, 

nhưng Bà không được chấp chính, không được trực tiếp lo chính sự, mà chỉ có 

Thái Hậu Thượng Dương mới có quyền đó.  
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Bà lại mang tiếng là người đã giết Thái Hậu Thượng Dương cùng với 72 cung 

nữ, đâu là sự thật? Nhưng vai trò lịch sử của Bà là tiên quyết, khi Quân Tống 

muốn chiếm nước ta, với bản lĩnh của minh tướng Lý Thường Kiệt đi phạt Tống 

ngay trên đất Tống: tại đây chắc là có tầm vóc chủ đạo hay tư vấn chiến lược gia 

quân sự là Thái Phi Ỷ Lan, cũng như trong cả giai đoạn phá Tống-bình Chiêm 

của nhà Lý. Cũng chính trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, Thái Phi Ỷ Lanđã 

để lộ ra một bản lĩnh khác, một bản lĩnh vì nước mà quên tị hiềm, Bà đã triệu Lý 

Đạo Thành về cung, lo nội chính, để giúp nước, mà Lý Đạo Thành là kẻ đã đứng 

về phíaThái Hậu Thượng Dương, để chống lại Thái Phi Ỷ Lan thuở nào. 

Bà kỷ tính trong tổ chức, Bà kỷ lưỡng trong quản lý, Bà lấy một phần ngân khố 

đểsử dụng vào việc cứu các cô gái bơ vơ, giúp họ lấy chồng; Bà chống chuyện 

trộm trâu, giết trâu, gây ra thiếu trâu để cày cấy thời đó, Bà ra những luật chống 

trộm cắp rất nghiêm minh để ngăn chặn các kẻ trộm trâu. Chuyện hay khác là 

Bà có trình độ phật học cao, tinh thông phật pháp, sùng đạo phật, mở mang dân 

trí, thích làm việc thiện, luôn nghĩ tới người nghèo, sử dụng hiền tài, đây là thời 

đã lập ra Quốc Tử Giám. Thực tài lãnh đạo chính trị kiệt xuất của Bà là thật sử 

của Việt sử.  Bà là gương sáng cho mọi lãnh đạo hiện nay đang thích độc quyền 

để chuyên quyền mà quên bổn phận vì “dân giầu, nước mạnh”, đang chuộng 

tham quyền để tham nhũng mà gạt đi trách nhiệm ”vì nước, vì dân”. Bản lĩnh 

lãnh đạo, tầm vóc quản lý, nội công tổ chức của Thái Phi Ỷ Lan đi trên vai, trên 

lưng các đám tham quan bất tài đời nay! 
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Huyền Trân công chúa: nhân cách ngàn dặm 

Thưa Công Chúa, 

Công chúa nhận cuộc hôn với Chế Mân để hòa bình giữa Chàm tộc và Việt tộc, 

biến chuyện sống chung giữa hai dân tộc thành chuyện có thực, vì vậy nhân 

cách của công chúa là rất đẹp, vì nghĩa vụ này rất lớn. Cả Việt tộc phải biết mà 

tự hào đã nhờ có cha của công chúa là Phật hoàng Trần Nhân Tông biết “nhìn 

xa trộng rộng”, mà công chúa đã cụ thể hóa được lòng hiếu hòa của Việt tộc 

qua chuyện “đi làm dâu xa”với nổi niềm dường như độc nhất trong Việt sử, mà 

nhạc sĩ Phạm Duy đã hát lên được: “Nước non ngàn dặm ra đi”. 

Những câu chữ dèm pha về số phận của công chúa:“ai mang cây quế khỏi rừng, 

để cho lũ mán, lũ mườn nó leo” chỉ là loại ngữ văn kỳ thị chủng tộc, thấp vì vô 

minh, tồi vì vô tri, tục vì vô giác, những kẻ thích trích dẫn câu này, thường là 

những kẻ không có đạo lý của sứ mệnh, không có luân lý của bổn phận, không 

có luôn đạo đức của nghĩa vụ công dân, vì “sơn hà xã tắc”. Họ càng thấp hơn 

khi họ nêu tấy lên chuyện tư tình của Công Chúa với công tướng Trần Khắc 

Chung, trên đường từ Chiêm về Việt, sau khi Chế Mân qua đời. Nhân cách cha 

của Công Chúa Phật hoàng Trần Nhân Tông rất cao, nhân cách của vua Chế 

Mân rất vững, nhân cách củaTrần Khắc Chung rất rõ, vậy xin kết luận ngay 

nhân cách của Công Chúa phải: rất đẹp! Nên những người đáng quý, đáng trọng 

này mới thương, mới yêu công chúa.  
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Những kẻ nghi ngờ rồi phóng đại về nhân cách này họ rất bơ vơ, làm sao họ 

hiểu được “nỗi khổ, niềm đau” của công chúa, nhưng công chúa không hề bị 

chuyện xấu làm công chúa quỵ, gục, ngã. Công Chúa biết tìm cỏi tu để trong 

tâm, sạch hồn trước những mất mát lớn: mất chồng, mất con, kể cả mất người 

yêu; nhưng ngay trong cõi tu, Công Chúa vẫn giúp được dân lành qua bao 

chuyện công điền, cấy cầy... mà ngày nay dân địa phương (chung quanh ngôi 

chùa mà công chúa là chủ trì) vẫn khiêm cẩn thờ Công Chúa. 

Soi xưa để thấy tỏ nay: bao nhiêu phụ nữ hiện nay đấu tranh vì nhân quyền, dân 

chủ, công bằng...tức là vì một Việt tộc sống có nhân cách, họ chịu cảnh ngục tù 

của những tù nhân lương tâm, cùng lúc bị bọn văn nô, bồi bút bôi nhọ, vu 

khống, chụp mũ, vấy bùn trên cái đẹp của nhân cách các phụ nữ Việt, biết nhận 

nghĩa-phận với Việt tộc. Bọn văn nô, bồi bút này chỉ là ký sinh trùng trong dưới 

sự chỉ đạo của bạo quyền tuyên huấn, bạo hành công an...Chúng chỉ có thể lấy 

lại nhân cách của chúng khi nào chúng hiểu thế nào là đạo lý của sứ mệnh, luân 

lý của bổn phận, đạo đức của nghĩa vụ: “phải cứu nước, cứu dân”. Nhất là loại 

lãnh đạo nam giới bất tài hiện nay ngày ngày hiếp đáp phụ nữ Việt, thì nên (ít 

nhất trong ngày này 08 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ) biết cúi đầu-khoan tay-

quỳ gối trước nhân cách lịch sử của Công Chúa.  
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Bùi Thị Xuân: anh thư dũng tướng 

Thưa Đô Đốc áo đỏ, 

Nữ tướng lớn lên trên quê hương của Tây Sơn, chọn đường võ nghiệp ngay từ 

đầu, bạn đời của Thiếu phó Trần Quang Diệu, một trong tứ trụ đại thần của 

Quang Trung, cuộc đời của võ tướng làm sáng lên ba chân lý là phụ nữ Việt đã: 

thành công trong võ nghiệp, thành tài trong quân nghiệp, thành tựu trong chính 

nghiệp giữa thời chiến mà chính Nữ tướng đã được phong làm Đô Đốc. 

Nữ tướng áo đỏ có biệt tài về tượng binh, với chiến thuật xáp trận đặc sắc, với 

cách dàn binh, bố trận đoạt hồn, cướp vía giặc mà sử liệu quân Thanh còn ghi 

lại, mà các quan sát viên phương tây thời đó cũng công nhận. Và, chính Nguyễn 

Ánh đã lấy thế kẻ thắng mà hỏi Bà “Có muốn ta tha cho không?” Bà trả lời “Ta 

đâu vì ham sống mà chịu nhục!” Người đời cúi đầu khâm phục khí tiết của Nữ 

tướng. Cũng về phẩm chất, trước mối thù thâm mang-bội ác của Nguyễn Ánh 

với vua Quang Trung, mà theo truyển thuyết là Nguyễn Ánh đã áp dụng án tử 

hình voi dày. Sử liệu (hay truyền thuyết) kể lại chính con voi thi hành án đó đã 

từ chối hành sát bà, sau đó Nguyễn Ánh phải quấn Bà vào vải rồi tẩm dầu mà 

đốt Bà, và Bà đã đứng thẳng lưng trong lửa đang thiêu thân Bà. Hình như 

Nguyễn Ánh luôn thua Bà trong cả ba lần gặp Bà trên chiến trận, và Bà đã thắng 

trong thế thẳng lưng: lần thứ nhất trên chiến trường đấu trí thua tài, lần thứ hai 

cũng trên chiến trường đấu lực thua dũng, và lần cuối khi Bà là tù binh thì đấu 

khẩu thua lý. 
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Nữ tướng áo đỏ còn có khí khái nhân từ, Bà đã tha mạng cho Võ Văn Dũng, sau 

khi nhân vật này đã hảm hại Bùi Đắc Tuyên, chính là cậu ruột của Bà; chính 

lòng nhân từvì nước quên tư thù này mà sau đó Võ Văn Dũng nhớ ơn, đã trung 

thành cận kề cùng chống của Bà là Trần Quang Diệu trong thăng trầm của binh 

đao. Dân Bình Định đã thờ, đã phụng, luôn tôn kính Bà, bất chấp các cấm đoán 

của Nguyễn Ánh, cả thời nhà Nguyễn. 

Các vị lãnh đạo hiện nay nếu muốn đi tìm nữ tướng trước tàu họa xâm lăng, thì 

không cần tìm trong đám tướng của Bộ quốc Phòng, sẽ không tìm thấy vì trong 

ổ này chỉ có đàn ông phong đàn ông làm tướng, mà hãy đi tìm trong nhà tù hiện 

nay: các nữ tướng chính là các tù nhân lương tâm phái nữ đang trong vòng lao 

lý, họ dám đấu tranh vì nhân quyền cho nhân dân, vì nhân phẩm cho Việt tộc, 

hãy thả họ ra ngay để họ được đối diện dẹp các bất công trong xã hội, để họ 

chống ngoại xâm, để họ rộng đường cứu nước! 
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Minh trí 
Phan Bội Châu 

Phan chu trinh 

Lê Quý Đôn 

Nguyễn Trường Tộ 

Trương Vĩnh Ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh trí 

lấy nhân lý để thay đổi nhân tình 

cầm nhân tri để thăng hoa nhân trí 

giữ nhân bản để bảo vệ nhân sinh. 
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Lê Quý Đôn 

Thưa nhà bác học Quế Đường, 

Thế kỷ XVII, Ngài đại diện cho hình ảnh của kẻ sỉ: thích học hành, ham khám 

phá, trí nhớ cao, Ngài là đứa con tin yêu vì tinh thông của quê hương Thái Bình, 

nhân dân yêu quý ngài, tặng nhau câu này: “thiên hạ vô tri vấn bằng Đôn”, ai 

không biết thì hỏi Lê Quý Đôn. Ngài đỗ cả ba kỳ thi, năm 17 tuổi thi Hương, 

năm 27 tuổi thi Hội, sau đó là thi Đình, Ngài đổ bản nhản, làm quan cho nhà Lê-

chúa Trịnh. Ngài cũng là hình ảnh người thật trong học thật, học thật và khám 

phá thật, hoàn toàn ngược với sự suy đồi hiện nay trong nền giáo dục với bao kẻ 

mua bằng để mua quyền, bán chức, gian lận trong học giả-thi giả-bằng giả. Mà 

đến cả ông Bộ trưởng bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ lại tai tiếng vì đạo văn; đến 

cả Bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Kim Tiến, thi học vị giáo sư đại học rồi lại bị thu 

hồi vì không đủ hoặc không có trình độ. Trước mắt bao thế hệ trẻ đây là một nền 

giáo dục từ suy đồi qua đốn mạt, với các Bộ trưởng giả học. 
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Ngài đại diện cho sự tinh thông toàn bộ, sự minh thông dường như toàn diện, 

Ngài nghiên cứu về khoa học tự nhiên, Ngài phân tích xã hội, giáo dục, văn 

hóa... với khối kiến thức đồ sộ. Ngài có những công trình kiến trúc mà hậu thế 

phải cúi đầu khâm phục, cả một cuộc đời dâng hiến cho học thuật. Ngoài tác 

phẩm lớn của ngài là Vân Đài Ngoại Ngữ, Ngài còn là nhà sử học, nhà tư tưởng, 

nhà chính trị học, nhà đại lý học, nhà ngôn ngữ học... với các tác phẩm thông 

thái: Đại Việt Thông Sử, Thủ Biên Tạp Lục, Bác Sứ Thông lục; Kiến Văn Tiểu 

Lục, Thư kinh diễn nghĩa, Xuân Thu Lược Luận... Luôn là nhà trí thức chân 

chính, Ngài là tấm gương thật sáng cho tất cả trí thức, sinh viên, học sinh đang 

khao khát học hỏi, muốn dứt khoát thoát hoạn nạn trong tà thuật của mua bằng 

để mua quyền, bán chức, trong ma thuật của học giả-thi giả-bằng giả.  

Ngài có nhân cách một nhà nghiên cứu, một nhà giáo được người đời tôn kính, 

trong truyền thống hiếu học của Việt tộc, biết tâm niệm chuyện tầm sư học đạo 

để tôn sư trọng đạo, hậu thế này cứ mong có được một người thầy như Ngài, để 

học cho thỏa chí, thỏa trí, thỏa khí! 
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Phan Bội Châu 

Thưa cụ Sào Nam, 

Đứa con cứng cáp của quê hương Nghệ An, quê hương của các kẻ sĩ ham học và 

yêu nước, dâng cho đất nước nhiều anh hùng,vừa cóthư, vừa có kiếm, biết dấn 

thân để cứu nước. Dưới ách thống trị của thực dân cạnh một triều đại phong 

kiến hũ bại, Ngài chủ trương cách mạng triệt để qua giáo dục quần chúng, chấp 

nhận đấu tranh bạo động, Ngài muốn lập nên Cộng Hòa Dân Quốc Việt Nam. 

Ngài đi cả nước, gặp các chí sĩ cùng thời: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, 

Nguyễn Thượng Hiền, Trần Quý Cáp…để bắt mối đồng tâm. Ngài kề cận phong 

trào cần Vương, Ngài hiểu Cường Để. Năm1904, lập hội Duy Tân, tại Quảng 

Nam, năm 1905, Ngài cùng Tăng Bạt Hổ qua Trung quốc, tại đây Ngài đã gặp 

Lương Khải Siêu đã khuyên Ngài nên dụng thơ văn để khơi dậy lòng yêu nước 

của Việt tộc. 

Đông Du, tại Nhật Ngài đã gặp Phan Chu Trinh, nhưng bất đồng ý kiến về hai 

thể chế, Ngài chọn quân chủ và cụ Phan Chu Trinh chọn dân chủ qua nhân trí. 

Ngài chủ xướng phong trào Đông Du với hàng trăm du học sinh. Chân trời mới 

lập ra lý tưởng mới, xuất dương vì yêu nước.  
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Chủ trương Việt Nam Quang Phục Hội, là phải đuổi Pháp cho bằng được, chúng 

bắt giam Ngài tại Hàn Châu, Trung Quốc, sử án chung thân, nhưng phong trào 

bảo vệ Ngài nổi lên khắp nước, lan cả sang Pháp, sang Trung Quốc, thực dân 

phải đổi án qua : quản thúc. Tầm vóc cách mạng của Ngài là: chính trị đi đôi với 

văn hóa, trong đó nhân cách chính trị song hành cùng nhân cách văn hóa, đây là 

mô hình lãnh đạo chính trị với kiến thức uyên thâm của Ngài. Đây là một bài học 

vừa hiện đại,vừa cụ thể cho các kẻ lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN: không có 

kiến thức uyên thâm thì làm sao có văn hóa, không có văn hóa thì làm sao lãnh 

đạo chính trị? 

Các tác phẩm của Ngài luôn khơi dậy lòng yêu nước, chống thực dân pháp, Ngài 

làngười thầy của mô hình giáo dân trong giáo dục (một ngày mà không học là 

môt ngày bị đe dọa mất nước), vì kiến thức dựng lên nhân tri, kẻ lãnh đạo phải 

vững nhân trí để trì vị với nhân tâm. Trong sự nghiệp trí thức của Ngài (Phan 

Bội Châu toàn tập, 10 tác phẩm, hơn 5000 câu), hậu thế thấy tâm huyết của 

Ngài : 

« ...Đúc gan sắt để dời non lấp bể 

Xối máu nóng để rửa vết nhơ nô lệ... » 

Tâm huyết của Ngài đến cuối đời đã thành huyết lệ, để trước khi từ trần để lại 

cho mai sau một bài học về lương tri trí thức, về lương tâm kẻ yêu nước: «Tôi có 

chí mà không có tài…tôi xin chịu tội với nhân dân... ».Cuối cùng là một câu hỏi 

cho tất cả những ai vì nước-vì dân, tự chối và không chấp nhận đứng ngoài vận 

mệnh của dân tộc: 

«Hào kiệt đi đâu, giang sơn trơ đó!» 
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Phan Chu Trinh 

Thưa Cụ Tây Hồ, 

“Hỡi những người tuổi trẻ tài cao...rủ nhau đi học mọi điều văn minh”, Cụ cả 

đời bị ám ảnh bởi chữ văn minh, vì Cụ biết chỉ có chữ đó mới đưa Việt tộc tới 

con đường phát triển, mới cứu Việt tộc ra khỏi con đường lạc hậu, nô lệ, độc 

tài... mà hiện nay độc quyền qua độc đảng. 

Cụ đậu phó bản, nhận chức Thừa Biện Bộ Lễ. Cụ đi pháp, sang nhật, cổ vũ cho 

một dân tộc phải tìm lối ra bằng văn minh, lấy nhân trí làm nhân tri, lấy nhân tri 

dựng nhân sinh. Cụ vừa vận động cho dân chủ nơi mà cải cách đất nước đi đôi 

với thực hiện dân chủ, dân giàu nước mạnh qua trí của nhân, lý của khoa học, 

luận của văn minh. Thời đó, cụ hiểu dân quyền sẽ tạo cường lực cho dân sinh, 

chế tác ra dân khí, giúp dân tộc thăng hoa, đây là nguyên tắc căn bản phong trào 

Duy Tân. Chính sách này với phương pháp luận tinh thông của nó không hề lỗi 

thời và nếu chính trị của ĐCSVN mà lương thiện trong chính quyền bằng lương 

tri trong chính phủ thì phải nghiên cứu thật kỷ, thật rõ đường lối của cụ Tây Hồ 

để cứu nước-cứu dân. 
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Cụ thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục (học đường vì nghĩa), cũng là một bài học 

rất hiện đại và hữu hiệu cho mọi cải cách giáo dục hiện nay, nơi mà chính sách 

giáo dục đang đi moi tiền-móc túi, từ phụ huynh tới học sinh. Tại sao hiện nay, 

lại có một cơ chế giáo dục đang bần cùng hóa các gia đình, các bậc cha mẹbằng 

học phí quá cao? Trong“Bản yêu sách của nhân dân An Nam”, cụ viết tại pháp, 

ưu tiên cho giáo dục là ưu tiên cho dân trí, trong chủ trương khai trí cho dân, qua 

kinh nghiệm cụ thể của Pháp, của Nhật... 

Với Cụ, giảng dạy đi đôi với diễn thuyết, lấy lý để luận, lấy tri làm trí... với vai 

vóc trí thức thật sự, ngược hẳn với các kẻ luồn lách hiện nay trong nền giáo dục 

đồi trụy học giả-thi giả-bằng giả, không có học thực mà đòi học hàm, không có 

học lực mà đòi học vị, chưa bao giờ lên đứng trên bục giảng mà đòi chức giáo 

sư. Chưa hiểu lý làm sao lập được luận, kiến thức giả thì làm sao quang minh 

chính đại thảo luận để tranh luận; bằng cấp giả thì làm sao giải luận qua diển 

luận. Buôn chức, bán quyền không sao có chỗ trong kiến thức, trong giáo dục, 

trong học đường. Bọn học giả-thi giả-bằng giả luôn lẩn tránh hội nghị, hội luận, 

hội thảo quốc tế, nhưng cũng luôn lén lút buôn giáo dục để tham ô, tham nhũng.
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Nguyễn Trường Tộ: mở để học 
Thưa Học Sĩ, 

Học Sĩ nhận hưởng văn hóa phương tây, mặc dù sinh ra từ một gia đình nho 

giáo, Cụ đã thấy rất sớm phải mở cửa để học bên ngoài, mở cửa để chống lạc 

hậu, để đưa dân tộc đi lên. Cụ hiểu đạo ki tô giáo, Cụ có thể theo đạo giáo nầy, 

nhưng Cụ cũng hiểu là chuyện truyền đạo này cũng có âm mưu với thục dân 

trong thời đấy. Nhưng chuyện chính vẫn là chuyện triều Nguyễn thời đó phải tức 

khắc dẹp chuyện “bế môn tỏa cảng”,bỏ chuyện “ngăn sông cấm chợ”, mà hậu 

quả chuyện bài thị các sức mạnh của phương tây về khoa học kỹ thuật gây ra 

bao hậu quả cho đất nước, cho dân tộc. Chính vì lạc hậu về khoa học kỹ thuật, 

mới lạc điệu với thời cuộc, để thực dân “đè đầu, đè cổ” dân ta. Cùng lúc đó 

Nhật Bản đã vào thời đại của Minh Trị thiên Hoàng để liên tục phát triển cho tới 

nay. Chuyện lạc hậu của đất nước Việt trong thế kỷ của Ngài là lỗi của Triều 

Nguyễn, của bọn quan lại vô minh chỉ biết vơ vét tiền của nhân dân: đúng như 

hoạn bịnh mà xã hội Việt hiện nay đang gánh chịu trong một chế độ độc đảng 

mà tham quyền sinh đôi cùng tham nhũng. 

Cuộc đời của Cụ gắn liền với bản 56 bản điều trần lên vua để canh tân đất nước, 

tâm huyết tri thức và ý lực trí thức của Cụ là ở đây. Cụ chủ trương bước đầu của 

lãnh đạo của đất nước nên hòa với Pháp để học, nhưng bản thân ngài không hề 

cộng tác với Pháp. Cụ phân tích rõ ràng là phải cũng cố lương lực qua các 

chương trình đào tạo về cơ khí, kiến trúc, kể cả về luật, cùng lúc xem lại toàn bộ 

các mạch giao thông trên toàn đất nước, và đất nước Việt phải có nông học để 

tăng mạnh về nông nghiệp. Quyết tâm trí thức của Cụ thật rõ, không ngừng ở lý 

thuyết, Cụ muốn tham gia tích cực, trực tiếp vào các công trình do chính Cụ đề 

nghị, nhưng Vua không nghe, bọn tham quan ngăn chặn các công trình này với 

bao ngờ vực, với bao vô minh của một cơ chế dày đặc bọn tham quan “sâu dân, 

mọc nước”. 
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Tình hình đất nước Việt hiện nay, cũng vậy nếu không nói là tệ hơn, với hàng 

nghìn bản điều trần hàng năm, nếu kể luôn mạng xã hội có thể là hàng triệu bản 

trần tình để canh tân đất nước, cải tổ cơ chế, cải cách giáo dục... Hậu thế hiện 

nay, tâm cảnh không xa Cụ bao nhiêu, vì hoàn cảnh “đồng thuyền” với Cụ lắm! 

Triều Nguyễn không nghe, gian thần ngăn chặn, Cụ mang bao u uất và rút lui, ở 

ẩn, nhưng Cụ vẩn viết, vẩn điều trần, vẩn thiết tha với vận mệnh của dân tộc, 

cho đến khi bại liệt, thành phế nhân. Cả đời Cụ không rời chuyện học, nghiên 

cứu, thực nghiệm qua mắt thấy tai nghe qua các chuyến tây du, Cụ thấy rõ một 

quân đội mà lính là nông dân với giáo, đao, gậy, gộc thì không thể thắng được 

thực dân có khoa học kỹ thuật trong tay, chúng chỉ cần nả đại bác trước, rồi 

chúng vào Gia Định, vào Đà Nẳng như vào chốn không người. Thảm kịch của 

đất nước trong tay một tầng lớp lãnh đạo bịt mắt-bịt tai không nghe trí thức, y 

như thảm kịch ngày nay của thời độc đảng-độc quyền của ĐCSVN, được Cụ đúc 

kết qua lời cuối trước khi vĩnh viễn ra đi: 

“Một kiếp xa chân muôn kiếp hận... 

Đất nước Việt này ai là chủ? 

Muốn đem tâm sự hỏi trời đây!” 
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Trương Vĩnh Ký: kiến thức là nguồn sống 

Thưa Bác Học, 

Người đời truyền tụng ông qua một kiệt xuất về ngoại ngữ, ông tiếng miên, tiếng 

lào, tiếng xiêm, cùng với tiếng pháp, tiếng ấn độ, tiếng tây ban nha, kể cả tiếng 

hy lạp... Kiệt nhân ngoại ngữ, ông đi nhiều, biết nhiều, được hàn lâm viện Pháp 

mời làm thành viên. Đứa con thông thái của Nam Kỳ, ông là nhà bác học nghiên 

cứu về khoa học tự nhiên, xã hội, văn hóa... Nhân bất thập toàn, ông học với 

người Pháp, làm việc cho Pháp khi đó là thực dân đang đô hộ đất nước ta, những 

kẻ thấy ông được chính quyền pháp trọng đải một thời, thi họ «không tha» cho 

ông. Ông làm «thông ngôn» cho chính quyền bảo hộ Pháp, thì họ coi như đã 

«thông đồng» với Pháp, họ mỉa mai ông là : người tài nhưng làm tay sai cho 

Pháp! 

 

Cuộc đời của ông mang bao nghịch lý, năm 1862 ông trong phái đoàn Pháp, đi 

thương lượng với triều Nguyễn để lấy ba tỉnh miền đông nam kỳ; sau đó ông lại 

theo Phan Thanh Giản qua Pháp để chuộc lại ba tỉnh đó, nhưng thất thành. Ông 

được các kẻ cầm quyền có tài của Pháp, các trí thức đương thời quý trọng, nhờ 

các ưu ái này ông được đi tham nhiều nước tây âu, đi nhiều nên thấy nhiều, thấy 

nhiều nên hiểu nhiều, bao lần ông khuyên triều đình phải canh tân đất nước, 

nhưng không ai nghe ông. Ông đủ bản lĩnh làm gạch nối giữa hai văn hóa âu-

việt, theo mô hình của V.Hugo là người ông rất khâm phuc: giáo dục và báo chí 

là hai động lực để một đất nước có được văn minh và phát triển. Năm 1869, Ông 

cho ra đời Gia định báo, Ông luôn vận đông đưa thanh niên đi du học, với châm 

ngôn: “phải đi và phải về để phục sự đất nước”. 
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Ông quan niệm một công dân tốt phải là trò tốt và thầy tốt, phải làm được cả 

hai. Năm 1874, Ông tham gia giảng dạy trường đào tạo tham biện. Năm 1883, 

viện sỉ hàn lâm viện Pháp, năm 1864 Ông là Cơ mật viện cho vua Khải Định. 

Năm 1865, có tên Đô Đốc pháp sau khi tấn công các phong trào khởi nghĩa của 

miền nam đã dùng lời hăm dọa, yêu cầu ông dịch văn bản của nó ra tiếng hán. 

Ông làm ngược lại là dịch một bài thơ của Bùi Hữu Nghĩa từ nôm ra quốc ngữ: 

Ai khiến thăng tây tới đay ha 

Đất bằng bổng chốc nổi phong ba 

...Nam kỳ chi thiêu người trung nghĩa 

Ông viết Đại Nam quốc sử diển ca, Ông dịch Đia lý An Nam lịch sử ra tiếng 

Pháp, Ông yêu quý văn học dân gian mà ông gọi là vàng ròng của văn hóa Việt. 

Ông mến chuộng Kim Vân Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn 

Đình Chiểu. Ông luôn tham gia tích cực vào việc phát triển đất nước, nhân dân 

miền nam thời đó để tên ông vào Tứ Bất tử (bốn kẻ không bao giờ chết), vì ông 

luôn xem kiến thức là nguồn sống: đây là bài học cụ thể cho sinh viên, thanh 

niên, và là bài học cấp bách nhất cho các lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay, bớt 

tham quyền mà nên quý kiến thức, để dụng nhân tài, lấy đó làm ưu tiên để phát 

triển đất nước, để thay đời, đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho Việt tộc 
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«Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó» 

 

 

Cùng với tổ quốc, tổ tiên, 

cùng với dân đen, dân oan, 

cùng các tù nhân lương tâm, 

đứng về phía nước mắt, 

cùng một giòng sinh mệnh với Việt tộc. 

 

 

Vì nhân cách giáo lý Việt tộc,  

Vì nhân quyền  

để bảo vệ nhân phẩm, nhân đạo, nhân bản,  

để bảo trì nhân tính, nhân tri, nhân từ,  

để bảo hành nhân trí, nhân tâm, nhân nghĩa…Vì nhân sinh !  
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Mục : 
Nhân Việt.1 

Nhân và Việt 

*** 

Nhân Việt.2 

Nhân lý trọng nhân trí : 

Chuyển hoá kiếp Đảng 

*** 

Nhân Việt.3 

Nhân tâm-niềm tin 

(nhân trí vị nhân tri) 

*** 

Nhân Việt.4 

Nhân quyền-nhân trí 

*** 
Nhân Việt.5 

Nhân tri dắt chính tri. 

*** 

Nhân Việt.6 

Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà 

(dân đen-dân oan-dân chủ) 

*** 

Nhân Việt.7 

Nhân tình-nhân thế : 

nỗi niềm giáo lý Việt tộc 

*** 

Nhân Việt.8 

Toàn cầu hoá nhân quyền, toàn cầu luận việt tộc, 

(giòng sinh mệnh Việt tộc trước họa trung quốc hóa) 

*** 

Nhân Việt.9 

Nhân Việt nghiệm nhân Trung 

(Đồng bào suy thiên hạ) 

*** 

Nhân Việt.10 

Nhân cách tạo nhân dạng 

(phong cách dựng tư cách, thể diện lập sĩ diện 

*** 

Nhân Việt :  

nhân kết 
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NHÂN VIỆT. N°1 

(Nhân cách giáo lý Việt tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhân và Việt 

 

 

 

 
Mọi nơi, mọi chốn, mọi nẻo, 
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Đất nước Việt Nam một lần nữa bị Trung Quốc xâm chiếm, lần này giặc phương Bắc bắt đầu 

cuộc xâm lược bằng cách chiếm hải phận của chúng ta, quần đảo Trường Sa thân 

yêu, trước đó họ đã chiếm Hoàng Sa. Lại một lần nữa, như nhiều lần trước trong 

lịch sử của Việt tộc, chúng ta sẻ đoàn kết với nhau để giữ trọn vẹn lãnh thổ của 

tổ tiên, vì tương lai của nhiều thế hệ mai sau, nhất là vì một đạo lý bao quát của 

nhân loại qua chữ: nhân, về đạo làm người, biết đạo lý và tôn trọng pháp lý. Chữ 

nhân lần này được thử thách trên một mặt trận lớn, đưa chúng ta đi xa hơn nữa 

trong nhân lý giữa bối cảnh toàn cầu hoá, trong nhân tính của quá trình thế giới 

hoá, chúng ta sẽ giữ cho bằng được nhân cách trước đe doạ của chiến tranh tới 

từ một đối phương lớn và thô bạo. Đây là một mặt trận vừa mới về nhân phẩm, 

vừa lớn về nhân sinh…Trước thế giới, chúng ta phải đủ vai vóc của nhân nghĩa, 

tầm vóc của nhân giáo, nội công của nhân bản để thắng được đối phương trong 

lần thư hùng này, chính nghĩa của ta chính là nhân đạo, mà cha ông của chúng ta 

đã dạy chúng ta từ hồi lập quốc, từ khi Việt tộc là Việt tộc. 

Năm 1992, tôi chủ trì số báo: Chỗ đứng của văn hoá Việt Nam trong Khổng 

giáo, cho tập san Approches-Asie của đại học Nice-Sophia Antipolis, mà tôi 

đang làm giám đốc biên tập; ngoài các bài viết của các chuyên gia, tôi giữ chỗ 

trung tâm cho bài phỏng vấn về Bản sắc Việt Nam do giáo sư Hoàng Xuân Hãn 

đảm nhận trả lời. Tôi tránh vòng vo, hỏi trực tiếp giáo sư: Bản sắc Việt Nam là 

gì? Thì bác Hãn trả lời là: « Bản sắc của người Việt vừa là nhân phẩm của người 

Việt, mà cũng vừa là nhân phẩm của nhân loại trong chuyện làm người phải 

luôn đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, độc lập, tự do của mình trước mọi thế lực 

ngoại xâm, nhất là những thế lực lại là những cường quốc». Từ đó tới giờ đã 

hơn hai mươi năm, tôi không còn được nghe, được đọc các định nghĩa bản sắc 

của người Việt nào rõ ràng hơn, cao hơn, rộng hơn, sâu hơn định nghĩa này của 

bác Hoàng Xuân Hãn. Đây là chỗ dựa, chỗ đứng tạo ra lý luận và lập luận của 

tôi trong diễn tri chính luận này. Xin hãy coi đây như lời tâm huyết của tôi với tổ 

tiên tôi, với đồng bào tôi; rộng hơn nữa hãy coi đây như lời tâm sự của tôi với 

đồng loại-không phải chỉ là đồng bào của tôi-trong chuyện bảo vệ nhân tính của 

nhân sinh hiện nay. Vì trên trận đồ này, không còn là xung đột đơn thuần giữa 

Việt Nam và Trung Quốc, mà là một chiến trường không biên giới giữa thế giới 

nhân bản và Trung Quốc bá quyền. Không những chỉ có Á châu, mà Úc châu, 

Âu châu, Mỹ châu, Phi châu hãy cảnh tỉnh! Cảnh giác càng sớm càng hay trên 

mặt trận này! Vì trước sau gì bành trướng sẽ vô nhân, bá quyền sẽ thất nhân. 

Chữ nhân là cả sự nghiệp của Khổng Tử, dân tộc Việt Nam từ nhiều thế kỷ đã 

học và đã hiểu chữ nhân của người thầy gốc Trung Quốc này, và Việt tộc chúng 

ta sẵn sàng chỉ bảo nhau, rồi dạy cho các thế hệ mai sau phải đào sâu thêm chữ 

nhân này. Chúng ta còn học được ở Mạnh Tử, Trang Tử…khi họ diễn luận để 

làm phong phú thêm chữ nhân này của Khổng Tử, mà chúng ta coi như là một 

luận thuyết lớn của đạo lý, một chủ thuyết rộng của của luân lý. Vậy mà, tháng 5 

năm 2014 này, giới cầm quyền Trung Quốc lại vô cùng thô bạo, biến thành loại 

cướp biển, chiếm thềm lục địa Việt Nam theo phản xạ bành trướng trong thói bá 

quyền, bất chấp đạo lý, gạt bỏ luân lý giữa các láng giềng biết tôn trọng lẫn 
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nhau. Bất nhân khi bắt bớ ngư dân Việt Nam, vô nhân khi bắn giết các lính biên 

phòng Việt Nam. Hãy đặt một giả thuyết: nếu Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử 

đang sống cùng chúng ta trong đầu thế kỷ 21 này, thì chắc chắn họ sẽ cúi đầu xin 

lỗi dân tộc Việt Nam! Hãy cùng nhau phân biệt «phong cách đại quốc» của 

Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử và «thái độ nước lớn bất nhân» của các nhà cầm 

quyền Bắc Kinh hiện nay. Nếu có «phong cách đại quốc», thì chúng ta sẵn sàng 

coi họ như đàn thầy, đàn anh…còn nếu chỉ có «hành vi nước lớn bất chính» đi 

ăn hiếp nước nhỏ láng giềng, cướp biển thì dân tộc ta đã có từ thủy man, bọn 

cướp biển man rợ. Chữ nhân từ nay phải trở thành sách lược của Việt tộc trên 

mặt trận ngoại giao, chiến lược trên mặt trận quân sự, nhất là chủ lược trên mặt 

trận truyền thông của Việt Nam đối với thế giới để cảnh tỉnh toàn cầu về chủ 

nghĩa bành trướng vô nhân của Trung Quốc. Chúng ta sẽ dùng phạm trù nhân-

hữu-nhân để đối mặt bọn vô-bất-nhân. Ông bà ta gọi chiến lược này là nhân 

địch luận, dùng nhân giáo của đối phương để thắng thái độ thô bạo, hành vi hàm 

hồ, phong cách lỗ mãn của đối phương, rồi biến chữ nhân ở đây đã trở thành: 

nhân dịp, nhân cơ hội, nhân thời cơ, nhân hoàn cảnh, nhân thời thế, nhân bối 

cảnh… để làm rõ chính nghĩa của ta, cùng lúc tạo điều kiện cho đối phương cải 

thiện, sám hối trở lại với nhân giáo do chính họ chế tác ra. Đây là loại chiến 

thuật thông minh, vì nó dựa trên đạo lý thông minh của đối phương, giúp đối thủ 

ta tìm mọi cách tránh cảnh sắc máu chiến tranh vô phương, chỉ vì vô minh của 

họ.  

Cao hơn nữa, trong những ngày tháng tới, chữ nhân sẽ vừa là kim chỉ nam trong 

quá trình toàn cầu hoá nhân cách đạo lý Việt tộc, vừa là cầu nối nhân duyên giữa 

thế giới và Việt Nam trước thảm hoạ mới của chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc 

bất chấp công pháp quốc tế. Tứ hải giai huynh đệ sẽ được ta chuyển hoá thành 

năm châu nhân cách đạo lý Việt. Trong 40 năm sống với Việt học ở phương 

Tây, tôi học được nhiều phân tích của các chuyên gia, của giới chính khách, họ 

hiểu thấu về lịch sử Việt Nam, mặc dù họ không phải người Việt nhưng họ rất 

hiểu sâu người Việt, họ thống nhất trên nhận định: «Le peuple vietnamien, un 

peuple farouchement indépendant» (Dân tộc Việt Nam, một dân tộc độc lập một 

cách quyết liệt). Đừng hiểu chữ quyết liệt theo nghĩa quá khích mà hãy hiểu theo 

nghĩa quyết tâm, quyết chí và sẵn sàng quyết chiến để quyết thắng… Những 

chuyên gia phương tây về Việt Nam này họ thấy rất rõ độc lập tính trong Việt 

Nam tính của dân tộc ta qua quá trình đánh giặc và đuổi giặc ra khỏi bờ cõi của 

tổ tiên. Các cường quốc ngoại xâm đã thua trận trên đất nước này, trong đó 

nhiều lần có Trung Quốc, trên ngàn năm chưa hề đồng hoá được Việt tộc. 

Những năm gần đây, trong các buổi gặp gở tại Liên Hiệp Quốc về văn hoá, tôi 

lại nghe nhắc lại câu này: un peuple farouchement indépendant. Các chuyên gia 

ngoại quốc xem độc lập tính trong Việt Nam tính vừa là cái lõi lại vừa là cái gốc, 

vừa là cái nguồn lại vừa là cái rễ của dân tộc Việt…Tựu trung, nó là cái trung 

tâm-nhân tâm-tạo thành cái cốt cách, thể hiện nhân cách đạo lý của Việt tộc.  

Người nước ngoài nhìn dân tộc ta không sai! 

Nhân phẩm  
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Tết năm 1288, vừa xong chiến thắng chống bọn Nguyên-Mông, sau cuộc chiến 

long trời lở đất, vua Trần Thánh Tông gởi tới dân tộc một bài thơ chúc Tết rất 

hay và rất lạ, trong đó có hai câu: «Vũ trụ đã trong, nhơ đã lắng… Trăng vô sự 

soi người vô sự». Đuổi hết cái tà ma ngoại xâm, cái u ám xâm lược ra khỏi quê 

hương, đất trời trong suốt trở lại; bọn giặc đi cướp nước ta chỉ là đám bùn nhơ, 

bẩn thỉu về nhân cách, thấp tồi về nhân phẩm, thắng rồi thì từ đây không còn 

chuyện gì phải lo, vô sự vì không còn gì phải bất an nữa, trăng yên bình vô sự 

soi người yên tâm cũng vô sự. Đối với các đấng minh quân, chuyện độc lập dân 

tộc, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước không phải chỉ là chuyện đất đai, mà là 

chuyện của một nhân sinh quan phải đầy đủ từ thân tới tâm, là chuyện của một 

thế giới quan phải toàn vẹn từ rễ tới ngọn, là chuyện của vũ trụ quan phải tinh 

nguyên từ đất tới trời. Tầm nhìn của cha ông ta rất hoàn chỉnh, thế đứng của tổ 

tiên ta vừa vững, vừa cao. Nhân phẩm của dân tộc bắt các người lãnh đạo phải 

nhìn xa trông rộng như vậy.  

Từ thế kỷ XV, Nguyễn Trãi đã nhận ra muốn đánh thắng Trung Quốc xâm lược 

để thoát ách nô lệ, phải phối hợp quân sự với ngoại giao, tuyên truyền dân vận 

với chiến tranh tâm lý, án binh trên núi Chí Linh, nhưng không ở thế thụ động, 

luôn linh động để xoay chuyển nhanh nhẹn theo thời thế. Chữ thời không rời chữ 

thế: «Đã đố trời mà biết thời, lại có chí để thành công, đợi thời chờ dịp, giấu 

sắc giấu tài, ăn thường nếm mật, ngủ thường nằm gai». Mỗi chuyện trên đời này 

đều có cái giá của nó, cái giá của độc lập dân tộc, của toàn vẹn lãnh thổ có khi 

phải trả rất đắt nhưng không ai tiếc sức, tiếc công, tiếc thân vì từ kẻ sĩ tới nông 

dân, chỉ một tấm lòng bảo vệ quê hương: «Duy chỉ một lòng trung với hiếu, đêm 

ngày cuồn cuộn nước triều dâng». Nhân phẩm của dân tộc bắt các người lãnh 

đạo phải biết nắm lấy thời thế, tạo được thời cơ, sau khi đã có lòng dân như triều 

dâng.  

Rồi tới thế kỷ XVIII với Quang Trung, nắm được thời thế trong tay đã tốc chiến, 

từ Phú Xuân ra giải phóng chớp nhoáng Thăng Long, vậy mà khi đất nước vừa 

thoát được ách vong nô, là có ngay một đám quan thần vây chung quanh vua, 

trao cho vua một danh sách các kẻ bị buộc tội là bán nước, là thông đồng với 

giặc. Vị minh quân đã xé ngay danh sách đó, làm tức khắc việc hoà hợp, hoà giải 

dân tộc, lại còn lập đàn giải oan cho bao sinh linh mất mạng trong cuộc chiến. 

Không phải trí thức, nhưng có nhân phẩm nên có tri thức để bảo vệ hoà bình. 

Không phải chuyên gia trong chính giới, nhưng có nhân tâm nên không cho 

phép kẻ xấu «dây dưa» chuyện huynh đệ tương tàn. Nhân phẩm của dân tộc bắt 

các người lãnh đạo phải biết từ tâm, nắm trí khoan dung để thực hiện cho bằng 

được đức khoan hồng, giữ lòng rộng lượng để rộng cửa cứu nhau. 

Tôi đi tìm trong ngữ pháp của các dân tộc khác nhau, gần xa với Việt tộc, hiếm 

khi nào tôi tìm được động từ xí xoá như ta có trong việt ngữ, theo nghĩa rộng 

lượng để khoan dung, từ tâm để tha lỗi, không cố chấp vì mê chấp, rộng tình để 

rộng trí, chín bỏ làm mười. Hình như động từ xí xoá này từ đạo Phật ra, chứ 

không thể từ Khổng giáo tới. Vì trước các lầm lỗi, Phật khẳng định có thể tha lỗi 

được hết, bằng tứ vô lượng tâm, hiểu được thì thương được, thương được thì tha 
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thứ được. Cũng câu hỏi về khả năng tha thứ của nhân sinh trước chuyện ân oán 

trong nhân thế, Khổng Tử trả lời hoàn toàn khác: «Nếu lấy ân trả cho oán, thì 

lấy gì trả cho ân?», một câu trả lời dưới dạng một câu hỏi rất nghiêm minh trong 

chuyện xét xử, nhưng vắng bóng của chất từ bi. Như vậy, trong tam giáo đồng 

nguyên tại Việt Nam, có lẽ đạo Phật đã thấm sâu vào nhân phẩm của Việt tộc 

hơn Khổng giáo, qua khả năng xí xoá.Tôi muốn kể một chuyện khác trong khi 

giới nghiên cứu phương Tây họ nghiên cứu, phân tích cách thanh trừng lẫn nhau 

trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Chuyện thanh toán nhau vì quyền lực đều có 

trong các Đảng độc tài toàn trị, nhưng nó diễn biến một cách rất tục tĩu, rất dã 

man trong cách vùi dập nhân phẩm lẫn nhau khi kẻ thắng truy diệt, giết hại kẻ 

thua trong Đảng của Trung Quốc. Trong cách mạng văn hoá cho tới chuyện 

thanh trừng bè lũ bốn tên. Kẻ thua trận trên chính trường phải đội phân ra phố để 

đám đông bôi xấu nhân phẩm họ; từ Lưu Thiếu Kỳ tới Đặng Tử Bình đều phải 

qua cái cầu bị nhục mạ, bị phỉ báng, bị làm thô bỉ hoá nhân cách của mình trước 

đám đông. Hành vi tục tĩu luôn đi đôi với phong cách dã man, trước phong trào 

đòi dân chủ của sinh viên Trung Quốc năm 1989, các lãnh đạo Bắc Kinh đã ra 

lệnh cho quân đội của họ bắn vào trí thức trẻ, lấy xe tăng cán lên thân thể thanh 

niên của họ, ta cầu mong chuyện này đừng xảy ra trên đất nước ta, vì nó triệt 

hậu. Trung Quốc xưa nay, vẫn được xem là đất nước đặt ra nhiều nhục hình vô 

nhân nhất, nhiều cách tra tấn bất nhân nhất, Việt Nam ta rất xa lạ về lối nghĩ và 

lối làm này. 

Có hai cách đối nhân xử thế: thanh và tục, ông bà ta luôn dặn con cháu phải 

chọn thanh, gạt tục; trong quan hệ hàng ngày không may gặp kẻ tục trong cuộc 

sống nếu phải nói chuyện, trao đổi, trả lời, ta phải luôn giữ nhân cách «đố tục, 

giảng thanh». Giảng thanh là nói ra lời thanh tao, vì biết lập ngôn như biết lập 

thân, phòng thân, thủ thân…rơi vào tục tức là đã bắt đầu mất nhân cách. Trong 

các cuộc đàm phám sắp tới, lúc đối diện với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, 

những người trách nhiệm ngoại giao của Việt Nam nên chuẩn bị tinh thần là sẽ 

gặp những loại người tục; ta phải luôn giữ thể diện trong lời ăn tiếng nói như giữ 

nhân cách, bảo vệ cái thanh như bảo vệ cái trong sạch trong nhân tính, cái trong 

sáng trong nhân trí. «Thân em như giếng giữa đàng, người sang rửa mặt kẻ hèn 

rửa chân», rửa mặt hay rửa chân, thể diện là đây; tránh xúc phạm, cẩn thận từng 

lời, từng chi tiết, vì «lụa kia tuy trắng, vụng cầm cũng đen », nhân tính dựa trên 

tử tế, tử đã là nhỏ, mà tế còn nhỏ hơn tử. Tổ tiên luôn dặn ta xa lánh các cách 

hành xử tục tĩu, các cách ứng xử bỉ ổi, các cách xử thế thô bỉ. Những kẻ nhục 

mạ, phỉ báng nhân phẩm của đồng loại là những kẻ không có văn minh, nhất là 

không có tri lực xí xoá. 

Nhân đạo 

Nhân đạo trong hệ thống tư tưởng Trung quốc, từ Khổng giáo qua Lão giáo, là 

đạo của nhân, lối đi của nhân tính, nó khác với nhân đạo cội rễ của tình thương 

trong Phật giáo, chỗ dựa của từ, bi, hỉ, xả. Vì trên thượng nguồn đạo của nhân, 

các tổ sư Trung Quốc tách quân tử đại diện cho cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái lành 

ra khỏi thế giới của tiểu nhân ngụp lặn trong cái tồi, cái xấu, cái dở, cái thấp. 
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Đạo làm người quân tử là sự tu tập của nhân tính, nhưng chính Khổng Tử cũng 

công nhận là tiểu nhân đầy rẫy trong thiên hạ, còn quân tử thì khó nhận ra được 

ngay; nhưng mỗi lần quân tử đối diện với tiểu nhân thì thực hư được bày ra ánh 

sáng, thực chất mỗi bên lộ ra trong quan hệ giữa người và người. Một bên là 

quân tử: nhân phẩm đã trở thành nhân cách, bên kia là tiểu nhân: không có nhân 

cách nên không có tư cách. Khổng sư đưa ra hai biểu tượng chính xác: quân tử 

như gió nổi lên, khó thấy nhưng mạnh; còn tiểu nhân như cỏ hèn, thấy gió nổi 

lên là cúi rạp thân. Đối với quân tử: nhân phẩm, nhân cách, tư cách là một; còn 

đối với tiểu nhân: nhân phẩm, nhân cách, tư cách, có hay không có không quan 

trọng. Đây là bài học rất hay cho tư cách đàm phán của Việt Nam trong những 

ngày tháng tới khi đối diện với các lãnh đạo Trung Quốc; cùng với các dữ kiện 

pháp lý, song song với các sử liệu công pháp quốc tế về chủ quyền của Việt 

Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa, những người lãnh đạo ngoại giao của Việt 

Nam phải có phong cách quân tử, tư thế anh minh, thẳng lưng và nghiêm túc 

nắm vững đạo của nhân, để đại diện cho cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái lành. Lấy 

những bài học của các tổ sư cùng huyết thống với bọn tiểu nhân lãnh đạo Bắc 

Kinh hiện nay, để dạy chúng trở về cái nguồn hay, cái rễ đẹp, cái gốc tốt, cái cội 

lành của văn minh Trung Quốc. Qua hình ảnh, qua truyền hình, thế giới sẽ quan 

sát rất kỹ lưỡng phong cách ngoại giao Việt Nam, có thực mới vực được đạo; 

nên có ngay những lớp huấn luyện, những bài tập luyện nhân cách ngoại giao 

này cho tất cả các nhân vật đại diện cho đất nước đi đàm phán với Trung Quốc, 

biết trả lời có giáo lý trước báo chí quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. 

Nói có sách, mách có chứng (言之凿凿，言必有据; 有案可稽), làm rõ, làm sáng 

chữ nhân của Việt tộc, bằng cách quán triệt ngoại ngữ, có lý luận pháp lý, có lập 

luận đạo lý. Hãy đặt vai trò ngoại giao và truyền thông quốc tế vào các chiến 

lược ưu tiên trong việc giữ nước. Đây là chiến lược ngoại giao nhân địch luận 

duy giáo, tranh đấu chống đối phương trên chính chiến trường giáo lý của họ. Có 

đầu có đuôi, có ngành có ngọn (有条有理、有头有尾、有板有眼). Ai sẽ thắng 

ai về đạo của nhân? Tôi xin đưa ra kết quả nghiên cứu sau đây: từ nhiều năm 

qua, tôi làm việc có lúc là thành viên chính thức, có lúc là thành viên được mời 

của các viện, các nhóm nghiên cứu về Trung Quốc học tại các đại học của Paris. 

Các nhà chuyên môn phương Tây về Trung Quốc khám phá ra được một điều 

khi xem xét, phân tích lý lịch của các uỷ viên trung ương Đảng cộng sản Trung 

Quốc, từ một Đảng đại diện cho giai cấp công nhân và nông dân, các uỷ viên 

trung ương hiện nay phần đông là trọc phú, thực chất là gian thương theo nghĩa 

buôn thần bán thánh qua tham nhũng và hối lộ, đúng là hình dạng chân tướng 

của tiểu nhân. Đại đa số sống với một mẫu số chung là không hiểu biết gì nhiều 

về đạo lý minh triết, giáo lý hiền triết cổ nhân của họ. Khi họ phát biểu trên 

chính trường quốc tế, các uỷ viên này rất mù mờ về uy phong giáo lý của tiền 

nhân họ. Vì thiếu học vấn, cũng vì thiếu đạo lý, họ không đại diện được cho giới 

hàng đầu nhất sĩ, vì trên thực tế, họ còn thấp hơn giới thấp nhất là tứ thương, và 

tri thức gian thương đã tạo ra tư duy thô bạo của các lãnh đạo Trung Quốc hiện 
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nay, một tri thức không hề được hỗ trợ bởi trí thức của nhân giáo Khổng Mạnh. 

Lực lượng ngoại giao mới của Việt tộc nên có nhân cách của Nguyễn Trãi trên 

chính trường quốc tế: «Vườn quỳnh đầu chim kêu hót, cõi trần có trúc đừng 

ngăn», chim hót lời chân lý với nội lực của nhân tâm, quân tử thẳng lưng như 

trúc, đứng thẳng giữa đời để ngăn chặn các hành vi xằng bậy của tiểu nhân. 

Ta không quên Lão Tử trong câu chuyện về chữ nhân, trong nhiều bài học của 

Lão sư có một bài học ngắn gọn nhưng rất hay: «Quân tử là thầy của tiểu nhân, 

nhưng tiểu nhân là vốn của quân tử». Chữ thầy thì nghĩa rõ, không cần bàn, còn 

chữ vốn đầy biến số, dày ẩn số, ta nên bàn kỹ. Trước hết, phải biết phân loại các 

thành phần trong đất nước Trung Quốc để phân hoá đối phương ngay trên chính 

trường của họ. Hãy phân biệt trí thức Trung Quốc chuộng nhân quyền và các 

nhà lãnh đạo gian thương của Bắc Kinh, hãy phân biệt đám lính thuỷ man cuồng 

tín giết hại ngư dân Việt Nam trên Biển Đông với các tầng lớp thanh niên tiến bộ 

Trung Quốc muốn sống trong một toàn cầu hoá thái hoà. Nhưng cùng lúc ta 

cũng phải thấu hiểu thêm một thực tế trong phân tích tình hình hiện nay, chuyện 

này giúp ta kiên nhẫn với các tầng lớp tiến bộ yêu hoà bình, trọng láng giềng của 

Trung Quốc hiện nay. Vì ta thấy rất rõ là trước thảm hoạ bị đồng hoá của Tây 

Tạng trong những năm qua, giới trí thức Trung Quốc dường như không lên tiếng 

nói, không tạo được một cao trào để chống chính quyền của họ rất vô nhân trên 

vận mệnh của dân tộc Tây Tạng. Đất nước Trung Quốc chưa dân chủ nên nhân 

dân Trung Quốc chậm có những phán đoán công minh, đây là chuyện dễ hiểu. 

Nhưng các lực lượng tiến bộ, yêu nhân quyền của các nước văn minh, dân chủ 

Tây Âu và Bắc Mỹ sẽ nổi lên trước để ủng hộ Việt Nam, đây là lực lượng quốc 

tế nổi, nhưng ta cũng không quên lực lượng nội tại chìm Trung Quốc, cũng sẽ 

nổi lên để ủng hộ chính nghĩa Việt Nam sau khi thấy các dân tộc Tây Âu và Bắc 

Mỹ làm chuyện này. Phải tranh thủ mọi lực lượng trong và ngoài Trung Quốc 

bằng một loại truyền thông đầy nhân tính. Sau khi phân loại để phân hóa, vốn 

thứ hai của quân tử là bọn tiểu nhân luôn giấu đầu lòi đuôi 

(藏头露尾；狐狸尾巴；欲盖弥彰), không sao giấu được các con tính thấp hèn của 

họ, các ý đồ sang đoạt của họ. K.Marx, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản, có một 

phân tích rất lạ : «le dominant est dominé par sa domination »,kẻ ham đua đòi đi 

khống chế kẻ khác sẽ là nạn nhân của chính ý đồ khống chế của mình, chóng 

chày sẽ trả những giá rất đắt về tham vọng của họ. Ý đồ cướp đoạt đất người, 

thâm ý sang đoạt biển hàng xóm chính là những cái bẫy trong quy trình gậy ông 

sẽ đập lưng ông (以其人之道，还治其人之身; 搬起石头打自己的脚). Sau cùng, 

phải hiểu vốn là bàn đạp, vì quân tử biết khai thác cái mà tiểu nhân có, quân tử 

đủ thông minh để công cụ hoá các ý muốn, ý định, ý đồ của tiểu nhân, rồi biến 

thành ý lực cho chính nghĩa của mình. Nhân sinh quan hạn hẹp của tiểu nhân chỉ 

là đất bằng cho thế giới quan rộng lớn của quân tử, đạp lên và tiến tới. Trên 

chính trường quốc tế, các chủ thể ngoại giao Việt Nam phải là đại nhân, tách 

biệt hẳn mình ra khỏi các hành vi của bọn tiện nhân đang lãnh đạo đất nước 

Trung Quốc sống với phản xạ trộm, cắp, cướp, giật giữa nhân gian. 
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Không thể nào quên Mạnh Tử trong định nghĩa sắc nhọn về chữ nhân của ông, 

trong đó nền tản của nhân tính là lòng trắc ẩn, nó khác với sự thương hại, nó xa 

với chuyện bố thí, nó là nhân đạo tiềm ẩn trong nhân tâm, nhưng sẵn sàng bùng 

nổ mãnh liệt trước các bất công của nhân thế, mà Mạnh sư đúc kết là: «Không 

chịu đựng những chuyện không chịu đựng được». Không chịu đựng được 

chuyện bị cướp nước, cướp đất, cướp biển vì đây là hậu quả trắng trợn của bất 

công, cá lớn nuốt cá bé, không chịu đựng được vì không chấp nhận được. Nước 

nào chủ đó. Nước Nam của người Nam, đây là chân lý của Việt tộc, đây cũng là 

nội lực của lòng trắc ẩn, giúp cả nước đoàn kết lại thành một tổng thể vững 

mạnh để thắng ngoại xâm; mỗi lần cơ đồ tổ tiên bị đe doạ là mỗi lần dân ta biến 

chân lý này, lòng trắc ẩn này thành sự thông minh tập thể, nội công đề kháng 

trong bản lĩnh cộng đồng để chống lại cái vong nô; nhân đạo, đạo của nhân, 

đường đi nẻo về của nhân cách, vì không ai muốn bị vong quốc. 

Nhân tính 
Rousseau có phân tích rõ và gọn về nhân tính: «les hommes soyez humains», con 

người ơi hãy giữ nhân tính, như vậy không phải làm người là có nhân tính, có 

những kẻ sống cả đời mà không có nhân tính, muốn có nhân tính phải có giáo 

dục về đạo lý (giáo lý), phải được tu tập về luân lý (nhân lý). Giáo lý là chỗ dựa 

cho nhân lý; chuyện này đã rõ trong triết học luân lý hiện đại mà Ricœur đã đúc 

kết được: kẻ có nhân tính là kẻ tự tôn trọng mình nhưng không quên ân cần và 

hữu ích cho người khác, mong muốn có một cuộc sống hay, đẹp, tốt, lành và đòi 

hỏi xã hội cùng các cơ chế phải thực hiện và bảo đảm những cái hay, đẹp, tốt, 

lành đó. Đây cũng là chính nghĩa của ta khi đối mặt, đối đầu, đối kháng với 

Trung Quốc, khi chúng ta có đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) thì chúng ta sẽ có luân 

lý (trách nhiệm và bổn phận) để bảo vệ những cái hay, đẹp, tốt, lành này. Nhưng 

chúng ta cũng phải cẩn trọng, vì trong lịch sử thôn tính, chiếm đoạt, ức chế, đô 

hộ Việt Nam, người Trung Quốc sẵn sàng có hành vi: đường ở mồm 

(有嘴就有路), trong điêu khẩu của họ: lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. 

Gian trá là vốn của họ, nói một đàng, làm một nẻo (出尔反尔；说一套作一套), 

xảo quyệt là phản xạ của họ, vừa ăn cướp vừa la làng (贼喊徒贼); không ngần 

ngại trong chuyện gắp lửa bỏ tay người (以邻为壑), không thấy ngượng trước 

chính thái độ sáng nắng chiều mưa (朝令夕改) của họ. Quen thói nước lớn vô 

phép, họ tự cho phép: được voi đòi tiên (得一望十；这山望着那山高； 

骑马找马；得陇望蜀). Khi vào đàm phán với họ, chúng ta sẽ phải gặp loại người: 

dai như đỉa đói (韧如饿蛭), mà ông cha ta đã gọi là: dai như giẻ rách. Gần đây, 

chính khách phương Tây đã nhận diện ra được loại người này trong ngoại giao 

của Trung Quốc và đồng ý gọi họ là: des vieux torchons (giẻ rách cũ). Song 

song với cách ngoại giao lưỡi gỗ vô tri, loại này còn có một khẩu thuật khác 

trong đàm phán là: cáo đội lốt hổ hoặc cáo mượn oai hùm (狐假虎威). Nếu ta có 
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chính nghĩa thì ta đừng nản lòng với bọn này, mà ngược lại phải xếp loại cho 

đúng tên, phân tích cho đúng chữ để lột mặt nạ bọn này trên chính trường quốc 

tế bằng cách hiểu và sử dụng vững vàng châm ngôn, tục ngữ, dân ca… của chính 

nhân dân Trung Quốc để vạch rõ chân tướng bọn này với thế giới. Chúng ta bắt 

buộc phải làm chuyện này, vì những năm qua Trung Quốc nghiên cứu rất kỹ về 

Việt Nam, có dày đặc các chuyên gia về Việt Nam, bên cạnh hàng trăm chuyên 

gia về công pháp quốc tế và luật về thềm lục địa. Cẩn trọng hơn nữa là trò nén 

đá dấu tay từ chính trị qua thương mại, sẵn sàng phối hợp nội gián gây ung thư 

trong nội bộ Việt Nam, cùng lúc giở trò mê hồn trận xung quanh biên giới, với 

giọng điệu ngoại giao giả dối khẩu Phật, tâm xà trước thế giới. Độc địa hơn, 

chúng sẽ tìm ra trên chính đất nước Việt Nam loại vong nô bán nước, khai thác 

trò phản quốc, như Kiều Công Tiển, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cõng rắn 

cắn gà nhà, loại người vừa run sợ trước thiên triều, vừa chìm ngợp trong tư lợi. 

Nhưng loại này rất ít, rất hiếm, rất lẻ loi trong Việt tộc, vì nếu loại người này 

đông đúc, thì ta đã bị đồng hoá từ lâu rồi. Nhưng phải cẩn trọng để không bị 

thiệt hại vô ích, cẩn trọng để khử trừ một cách sáng suốt cái liên minh giửa các 

bọn xấu sau đây: cõng rắn cắn gà nhà (背蛇害家鸡), rước voi về giày mả tổ 

(招象踏祖坟), nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà, vì bốn loại này có cùng một 

ý đồ rất tồi: thừa nước đục thả câu. Loại tạp nhân này chỉ thấy tư lợi trong khi 

đất nước bị đe dọa bởi ngoại xâm để đục nước béo cò (浑水摸鱼). Loại liên 

minh tạp lý bán nước kiểu mượn gió bẻ măng(趁火打劫) này sẽ có chung một 

số phận gieo nhân nào, gặt quả ấy (种瓜得瓜、种豆得豆); chúng sẽ không có 

tuổi thọ dài lâu, vì nếu chúng chọn lối đi vong quốc, thì chóng chầy chúng sẽ 

vong thân, vong hồn rồi sẽ thành cô hồn, chết bờ chết bụi, với kiếp tứ cố vô 

thân. 

Nhân nghĩa 
Trong Khổng giáo, người Trung Quốc tôn sùng chữ trung, trung với vương, với 

triều, với tộc…Việt Nam ta trọng dụng chữ nghĩa, vì nó là độ bền của nhân tính, 

chiều dài của nhân trí, kiên trì với thời gian, chấp nhận thử thách của mọi thời 

cuộc: «đường dài ngựa chạy biệt tăm, người thương có nghĩa mấy năm cũng 

chờ », chấp nhận thử thách như mở lối cho tính kiên trì, vun đắp trên mảnh đất 

của tính nhẫn nại. Thức khuya mới biết đêm dài, chữ dài là cột xương sống của 

chữ nghĩa, đường dài hay thời gian dài là chuyện nhân sinh; nhưng khi tình ái, 

tình yêu, tình thương đã thành tình nghĩa, thì chữ dài sẽ kết với chữ lâu: sống 

lâu mới biết lòng người có nhân. Nghĩa như vậy vừa là cội rễ của nhân phẩm, 

vừa là đường đi nẻo về của nhân tính. Trong nghĩa vừa có đường dài của thời 

gian, lại vừa có gân cốt của ký ức, đủ sức nối kết quá khứ với hiện tại. Nghĩa 

còn đủ bản lĩnh đặt nền cho ân, từ đây luân lý có thể trở thành giáo lý, đây là 

chuyện vừa nguồn, vừa gốc của nhân lý mà cũng là chuyện thân, cành, ngọn, lá 

của nhân trí. Nghĩa bắt ta trải nghiệm, để có kinh nghiệm như một kiến thức 

vững chãi, dần già sẽ thành ý thức: hải đăng của nhân tính. Chúng ta phải đủ nội 
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công để gạn đục khơi trong trong chuyện ân oán với Trung Quốc, cái gì hay, 

đẹp, tốt, lành của họ ta học; cái gì  xấu, tồi, độc, ác của họ ta khử, ta dẹp, ta loại. 

Nếu phải mang ân, ta mang ân cho trọn vẹn; nếu phải lọai trừ cái bất nhân, vô 

nhân, ta đừng nhượng bộ; chính những người trung quốc chân chính, yêu công 

bằng, trọng nhân ái, muốn ta làm được điều đó để thức tỉnh các lãnh đạo tham 

tục Trung Quốc hiện nay. Đây là tiền đề cho việc đánh rắn dập đầu 

(除恶务尽；打落水狗).  

Có nền gốc nhân nghĩa của cha ông, phải có thông minh tạo ra các nhân nghĩa 

mới cho thời nay và đời sau, trước hết là đối với các láng giềng gần nhất chung 

bán đảo Đông Dương với ta: Campuchia và Lào, nếu họ đồng cảnh ngộ với ta 

trước đe doạ của Hán triều, thì ta phải ăn ở có nghĩa tình dài lâu với họ. Đổi bà 

con xa mua láng giềng gần. Vì sao? Vì những năm qua, lãnh đạo Trung Quốc rất 

thâm độc trong ý đồ tách Việt Nam ra hai láng giềng này. Một mặt thì thao túng 

kinh tế, thương mại, thị trường, cùng lúc phân hoá giới các lực lượng lãnh đạo 

chính quyền Việt Nam; mặt khác thì chiêu dụ hai láng giềng này qua đầu tư, hợp 

tác, cùng lúc lẳng lặng đào tạo cán bộ cấp hạ tầng và trung tầng cho hai láng 

giềng này, rồi gài người thân thiên triều dày đặc trong các guồng máy, trong các 

cơ chế. Hãy đoàn kết chặt chẽ với hai láng giềng gần nhất trên chính nghĩa của 

nhân tính, tạo ra một niềm tin mới dựa trên nhân đạo, trên tinh thần coi trọng lẫn 

nhau. Rộng hơn nữa là Đông Nam Á, xa hơn nữa là cả Châu Á, cũng cùng một 

cảnh ngộ với Việt Nam là bị chủ nghĩa đại Hán đe doạ xâm chiếm. Ở đây, Việt 

Nam ta có một kinh nghiệm mà các láng giềng Châu Á không có: ta biết đánh và 

biết thắng Trung Quốc, một trải nghiệm kéo dài hằng ngàn năm. Báo cho láng 

giềng Châu Á biết: Đừng sợ Trung Quốc! Không có gì phải sợ! Hãy học kinh 

nghiệm chiến đấu của Việt Nam: nhân nghĩa Việt là kinh nghiệm bản sắc Việt: 

đánh cho để đen răng, đánh cho để dài tóc. Trung Quốc là Trung Quốc; Việt 

Nam là Việt Nam. Hán triều đừng nhầm lẫn trên chiến trường văn hoá này. 

Nhân nghĩa Việt là kinh nghiệm quyết tâm Việt, quyết chiến và quyết thắng: 

đánh trận đầu cho xác xơ kinh ngạc, đánh trận sau cho tan tác chim 

muông. Nhân nghĩa Việt là kinh nghiệm nhân đạo Việt, đánh thắng rồi thì mở lối 

cho về lại «Hán hương», không đánh chặn, đánh diệt, đánh đòn thù… mà là 

đánh đuổi, đánh xua, đánh cho về, có khi cho thêm lương thực và ngựa xe để về 

cho mau... Lấy nhân hiếu hoà nuôi nghĩa hoà bình. Thái độ tham tục chiếm biển 

hàng xóm của Trung Quốc đã vô tình đẩy Tây Tạng và Nhật Bản gần với Việt 

Nam, rồi sẽ làm cho Philippines, Mã Lai, Nam Dương gần với Việt Nam hơn 

nữa, từ đó củng cố chính nghĩa Việt Nam, bồi đấp cho nhân nghĩa Việt Nam. 

Trong những ngày tháng tới, Việt Nam phải tỏ ra đủ vai vóc, gân cốt đại diện 

cho nhân nghĩa cả Á Châu trước bọn thô lậu Bắc Kinh, thích ăn trên ngôi trốc 

giữa thiên hạ. Sau cùng, nếu ta biết là ta sẽ ăn đời ở kiếp tại Châu Á này với các 

làng giềng gần xa trước hoạ bá quyền Trung Quốc thì ta nên đối xử như ông bà 

ta dặn: xem nhau như bát nước đầy là hơn. 

Nhân giáo 
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Xếp dân tộc Việt Nam vào khu vực tam giáo đồng nguyên (Khổng giáo, Lão 

giáo, Phật giáo) như Hàn Quốc, Nhật Bản xung quanh Trung Quốc cũng chưa rõ 

chuyện; thêm vào đạo thờ ông bà để nói lên cái đặc thù của văn hoá Việt Nam 

vẫn chưa đủ chuyện, phải thêm vào một đặc tính mạnh của Việt tộc là biết thờ 

các triều đại, các công thần đã cứu nước, đã giữ nước, từ đền Hùng đến hằng 

trăm nơi thờ tổ, thờ thần đã phù hộ độ trì dân tộc vượt qua những thăng trầm của 

đất nước. Đặc tính này đã thành cá tính của dân tộc, Việt tính vượt không gian, 

xuyên thời gian. Liên tục các cuộc điền dã từ Bắc vô Nam, tôi cũng quan sát 

được hai chuyện khác, chuyện thứ nhất: hải phận ta bị cưỡng chiếm, mọi người 

Việt từ già đến trẻ, ai cũng thấy như bị xúc phạm tới tận nhân cách của mình, 

thấy lửa đỏ con ngươi (Thanh Tâm Tuyền). Chuyện thứ hai, tôi không thấy 

người Việt nào tỏ ra sợ hãi, rụt rè trước Trung Quốc. Không biết sợ là sức mạnh 

của nhân, vì nhân luôn phải dựa trên sự can đảm, chấp nhận hy sinh để giữ gìn 

nhân phẩm, bảo vệ nhân cách. 

Nhưng cùng với luân lý tập thể trong giáo dục, ta phải nghiên cứu, phân tích tâm 

lý tập thể của ta. Trong những trận đánh mà dân tộc ta thắng lớn trước ngoại 

xâm phương Bắc, lãnh đạo ta luôn sáng suốt, đồng bào ta luôn tỉnh táo. Sáng 

suốt và tỉnh táo là chủ nhân tính của chủ thể, tự mình trách nhiệm từ quyết định 

tới hành động, từ đàm phán tới phản công; rồi từ đó đảm nhận luôn cả sáng tạo 

của mình trong mọi bối cảnh để đối phó một cách hữu hiệu nhất với đối phương. 

Kinh nghiệm ông cha ta đối với Trung Quốc bá quyền là chúng ta nhận ra được 

các kẻ lãnh đạo của nước lớn này là những kẻ: thâm, hiểm, độc, ác; những kẻ có 

bốn loại hành vi này là những kẻ luôn nguội lạnh với đạo lý, luôn thờ ơ với luân 

lý. Những kẻ vừa nguội lạnh, vừa thờ ơ trước nhân tính là những kẻ có cái sáng 

suốt của riêng họ trước tư lợi, có cái tỉnh táo của riêng họ về hành vi vô nhân 

trước con tính ích kỷ của họ. Chính vì vậy, ta cũng phải sáng suốt và tỉnh táo, 

không nóng nảy vội, không nổi giận mau, nếu không sẽ rơi vào bẫy cùa họ. 

Phương Tây có câu châm ngôn: Chuyện ân oán là một món ăn nguội, nguội để 

tỉnh, lạnh để thấu…Khi họ chiếm Hoàng Sa, rồi Trường Sa, họ đã tính toán rất 

nguội lạnh trong nhiều năm, bằng cách thao túng kinh tế, tiêu diệt công nghiệp, 

huỷ hoại thủ công, giật dây nông nghiệp, mua chiếm tài nguyên, phủ ám thị 

trường của Việt Nam. Biết bao ngành nghề đã lọt vô cạm bẫy của họ, biết bao 

lảnh đạo đã bị mua chuộc, hối lộ bởi họ. Dài lâu, nếu muốn thoát ức chế của 

Trung quốc, Việt tộc chúng ta phải tìm ra lối đi sáng tạo như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đài Loan, Singapour, không chấp nhận đời làm công cho ngoại quốc với 

lương bổng thấp, với phong cách tiêu thụ dễ dãi hàng nước ngoài; nếu lãnh đạo 

sáng suốt thì sẽ xoá được kiếp dở để đổi lấy nhân hay cho dân tộc. 

Ông bà ta có dặn con cái nên quan sát kỹ đối phương: khôn qua hoá dại. Chính 

hành động cướp giật thô bạo hải phận Việt Nam đã đưa Trung Quốc vào một cái 

bẫy mới mà họ hoàn toàn chưa có ý thức đầy đủ: tưởng là khôn nhưng họ đã thật 

dại khi lập lại hành vi bạo ngược, thô thiển trong chuyện chiếm đất, chiếm biển 

của các nước láng giềng như họ đã làm trong quá khứ. Thế giới đã hoàn toàn đổi 

thay trong thế kỷ mới của toàn cầu hoá, trong đó, công pháp quốc tế giữ được 
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nghiêm minh để bảo vệ sự tôn trọng chủ quyền của nhau. Giật dây động rừng, 

chỉ cần giật một dây trên lãnh thổ Việt Nam, tất cả rừng năm châu bừng tỉnh, 

thấy được bản chất thô bạo, ngược nhân của họ. Trên mặt trận mà nhân loại hoà 

đồng dựa trên nhân tính, họ đã làm một chuyện trái chiều, vô tri, cướp đoạt trắng 

trợn. Mặt trận liên minh toàn Châu Á chống Trung Quốc tự nó hình thành, vì tất 

cả các nước láng giềng với Trung Quốc đều là nạn nhân mất lãnh thổ vì bá 

quyền Trung Quốc; từ Tây Tạng qua Nhật Bản, từ Ấn Độ tới nhiều nước Đông 

Nam Á đều có xung đột lãnh thổ với Trung Quốc. Ăn ở không có nhân, thì 

chóng chầy rồi sẽ thấy là mình sống không có hậu. Chúng ta có thể hình dung 

được số phận của người Trung Quốc trong những năm tháng tới, đi tới đâu đều 

bị ngờ vực, bị canh chừng, thậm chí bị xua đuổi, như cái nhân phải đuổi cái tà 

để giữ cho nhân tính được trong sáng, nhân cách được trọn vẹn. Sau thế chiến 

thứ hai, người Đức bị ruồng rẫy mọi nơi, vì họ bị xét xử như tội phạm đã gây ra 

thế chiến thứ hai; làm thiệt mạng bao triệu người; từ đó người Đức sống giữa 

nhân loại mà không có tâm giao, sống giữa nhân sinh mà không có đắc khí, sống 

giữa đồng loại mà không có bạn bè, láng giềng theo nghĩa nhân, nghĩa đạo của 

tình người. Đã hơn nửa thế kỷ qua, hình ảnh tà này vẫn ám nhân dân Đức, ăn ở 

không yên, đi lại không ổn. Nếu chúng ta ý thức được chuyện này, chúng ta phải 

tìm ra một nhân giáo cho dân tộc ta. Kể từ thời điểm này, chúng ta sẽ không đi 

xâm chiếm lãnh thổ, xâm lược hải phận của bất cứ láng giềng nào. Nhân giáo 

phải có chỗ dựa là nhân trọng, trọng mình để trọng người, vì biết người để biết 

ta. Chuyện nhân sử trong quan hệ của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, về 

cách đối nhân xử thế, về cách ứng xử giữa láng giềng, có nhiều chuyện thật lạ, 

chẳng hạn như chuyện người Nam ta gọi cái ly, thì người Bắc ta gọi là cái cốc, 

chữ cốc là cổ ngữ của người Trung Quốc, mà hiện nay chính họ cũng không biết 

cốc tức là cái sừng trâu trong tiếng Hán xưa, mà các chuyên gia cổ văn, cổ sử 

của Trung Quốc phải tới Việt Nam để tìm về nguồn cội các ngữ pháp của họ; 

như vậy dân Việt Nam đã giúp dân Trung Quốc bảo giữ kho tàng ngôn ngữ Hán 

tộc của họ. Trước thái độ vô nhân từ ngoại giao tới quân sự, từ kinh tế tới môi 

trường của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, chúng ta có thể thành thật khuyên họ là 

họ có thể tới Việt Nam để học chữ nhân của Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, 

nếu một ngày kia họ thấy họ đã lạc đường trước đạo lý, lạc lõng trước luân lý, 

không bè, không bạn giữa nhân sinh. 

Nhân cách 
Ông bà ta dặn con cháu phải biết ít nhất hai cách ứng xử tạo nên nhân cách Việt 

Nam, trước hết ở trong nhà ngoài phố phải biết tạo ra hoà khí: trong ấm ngoài 

êm; và khi xa nhà, ra nước ngoài phải biết: nhập gia tuỳ tục. Đại đa số Việt kiều 

ta hiểu thấu đáo hai chuyện này, dù ở bất cứ quốc gia nào, đồng bào hải ngoại ta 

chọn ưu tiên là hội nhập vào xã hội, chấp nhận phân tán về mặt địa lý, học tiếng, 

học nghề, rồi tuân thủ các luật lệ của nước sở tại, ăn ở có nghĩa tình với dân tộc 

đã tiếp nhận mình, một ly nước lã, nhớ ơn nghìn trùng. Còn cách cấu trúc các 

cộng động Hoa kiều thì khác hẳn, họ định cư theo mô hình cộng đồng nguyên 

thuỷ của họ và không coi chuyện hội nhập bằng cách tuân thủ các luật lệ nước sở 
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tại là ưu tiên. Tạo lãnh thổ cộng đồng xong, họ vạch biên giới sắc tộc của họ 

bằng cách sống tụ lại, không có cố gắng phân tán rộng rãi trên địa lý nước sở tại, 

mà quây quần lại để tổ chức thương mại đặc thù Hoa kiều, rồi không tránh khỏi 

chuyện đầu cơ tích trữ trái phép, bóc lột sức lao động của nhau, tạo ra khoảng 

cách giầu nghèo đầy cách biệt giữa cùng một cộng đồng chung đụng nhau về sắc 

tộc, nhưng mâu thuẫn nhau về quyền lợi. Thật sự họ có đoàn kết với nhau để 

thành công trong buôn bán, nhưng song song thì đầy dẫy những chuyện lừa đảo 

nhau, thanh toán nhau; không kể tới chuyện buôn lậu, đĩ điếm, du đãng làm cho 

các người Hoa đồng hương muốn làm ăn lương thiện cũng phải khốn đốn. Khi 

tôi đưa các đồng nghiệp Singapour gốc người Hoa tới thăm khu Hoa kiều mà đại 

đa số là người Hoa gốc Triều Châu đã sống tại Campuchia đi di tản tới Pháp, 

định cư tại quận XIII của thủ đô Paris, thì các đồng nghiệp này phát biểu là họ 

thấy lối sống đóng kín sắc tộc giữa một thủ đô ánh sáng này là: thiếu văn minh. 

Một lần khác, tôi đưa các đồng nghiệp Đài Loan đi thăm quận XI, nơi có nhiều 

Hoa kiều tới từ Trung Hoa lục địa, mà trong ngày thì buôn bán trái phép, chiều 

tối xuống biến phố xá thiên hạ thành chuyện buôn gái ăn sương, thấy cảnh đó thì 

các đồng nghiệp này tâm sự là họ thấy: rất ngượng khi làm người Trung Quốc.  

Chuyện Hoa kiều tuyệt đối đoàn kết, có tinh thần tương thân tương trợ hoàn hảo 

là một huyền thoại. Thói hối lộ hành chính địa phương, tật tham nhũng chính 

quyền nước sở tại của người Hoa, thường làm dân tình các nước tiếp nhận họ rất 

khó chịu, các chính khách đã lỡ nhận hối lộ của Hoa kiều thường thì tuổi thọ 

trong chính trường rất thấp. Từ những năm 1984 tới giờ, tôi trách nhiệm nghiên 

cứu, điều tra, điền dã, báo cáo về tình hình định cư và hội nhập cho các bộ giáo 

dục, kinh tế, lao động, xã hội, văn hoá của các chính phủ Âu Châu, tôi nhận thấy 

là các nhà chức trách của các chính phủ này luôn tách ra hai thành phần người 

Châu Á: người Hoa và người Châu Á không phải người Hoa, rồi xếp những 

người Châu Á không phải người Hoa là hạng biết nhập gia tuỳ tục,và xếp người 

Hoa vào hạng nhập gia không tuỳ tục. Một bên có nhân cách trong hội nhập, một 

bên không có nhân cách trong hội nhập, thậm chí không tôn trọng luật pháp 

nước sở tại, không biết người, chỉ thấy ta-là (tinh) Hoa-,là hơn tất cả những 

người xung quanh. Đây cũng là chuyện ngược nhân của người Trung Quốc, vì 

tiền nhân của họ có viết rất rõ trong Kinh Dịch-tuyệt phẩm của văn minh Trung 

Quốc về cách đối nhân xử thế-nhập gia tuỳ tục là chuyện tất yếu, mà thái độ 

thông minh nhất của kẻ tạm trú hoặc thường trú là phải mềm mỏng với người 

chủ đã mở cửa đón tiếp mình. Vậy mà khi sống chung với các dân tộc tiếp nhận 

mình, thì cộng đồng Hoa kiều luôn tìm cách thao túng xã hội, cơ chế, luật pháp 

của các nước sở tại. Lạ hơn nữa là các cộng đồng Hoa kiều luôn là nạn nhân của 

các ý đồ bá quyền của Bắc Kinh, vì họ bị xem như là công cụ trong tà ý bành 

trướng của thiên triều. Tới khi các dân tộc tiếp nhận các cộng đồng Hoa kiều nổi 

lên chống lại các chuyện đầu cơ, tích trữ, tham nhũng, hối lộ trong việc họ thao 

túng kinh tế các nước này; cộng thêm với vài thành phần sẵn sàng làm tay sai 

cho ý đồ đại Hán, thì các cộng đồng Hoa kiều này lại phải bỏ của chạy lấy 

thân… 
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Khổng Tử dạy rất rõ: vô trương bất tín, không thấy thì không tin. Vậy nếu các 

dân tộc tiếp nhận các cộng đồng Hoa kiều không thấy nhân cách của người Hoa 

thành thật trong hội nhập, cùng chia ngọt sẻ bùi với họ, cùng đồng hội đồng 

thuyền với họ trên đất nước của họ, thì các dân tộc này có quyền không tin là các 

cộng đồng Hoa kiều đã chọn lựa chuyện ăn đời ở kiếp với họ, sẵn sàng tôn trọng 

luân lý và pháp lý của họ. Đó là chuyện sử học và xã hội học nhập cư và di dân; 

nhưng riêng Việt Nam ta phải xem xét thật kỹ để tách ra: một bên là con tính mờ 

ám của lãnh đạo Bắc Kinh luôn thao túng, giật dây các cộng đồng Hoa kiều để 

thực hiện chủ nghĩa bá quyền; và một bên là những người Hoa làm ăn lương 

thiện, đừng để họ bị kết tội oan uổng. Đây vừa là nhân tính, vừa là nhân cách 

của người Việt. Hãy nhớ lại những năm lãnh dạo Bắc Kinh quấy phá tình hình 

Việt Nam, sau khi thất bại về chuyện ủng hộ Khmer đỏ 1977-1979, có nhiều 

người Hoa lương thiện phải uất ức bỏ đất nước Việt Nam ra đi mà trong thâm 

tâm họ luôn coi đất nước Việt Nam này là đất nước của họ. Dân tộc ta phải sáng 

suốt trên việc này, dùng nhân cách Việt để nhìn xa trông rộng; chính quyền Việt 

Nam hiện nay phải tỉnh táo trên việc này, người khôn chưa đắng đã đo, chưa ra 

tới biển đã dò nông sâu. Tránh oan uổng trước mắt để tránh ân oán dài lâu về 

sau. Nhân cách Việt Nam có một lịch sử lâu đời về chuyện đón nhận nhiều kiều 

dân tới Việt Nam sinh sống, không chỉ người Hoa, mà có cả người Ấn Độ, cả 

các kiều dân phương Tây, và nhiều kiều dân khác nữa; dân ta là dân tộc mở cửa 

chớ không phải dân tộc đóng cửa. Hãy xác nhận nhân cách Việt: «Đã mở cõi thì 

đừng có ngăn miền» ( Bùi Giáng). Đừng tự đặt những vùng giới cấm quá đáng 

để ngăn mặt cách lòng với nhân gian. 

Nhân sinh 
Nếu các bạn có lần đi thăm nước Mỹ, có thì giờ vượt qua California, qua biên 

giới và tới thăm nước láng giềng Mễ Tây Cơ, các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe 

họ nói lên câu ngạn ngữ rất buồn của họ, mỗi khi họ hướng cái nhìn của họ về 

phía nước cờ hoa: «Bi kịch của Mễ Tây Cơ là sống quá xa thượng đế, mà lại quá 

gần nước Mỹ». Nước Mỹ như một hằng số, điều kiện hoá số phận và tương lai 

của Mễ Tây Cơ từ kinh tế qua địa lý chính trị. Có sự trùng hợp giữa Mễ Tây Cơ 

với Việt Nam chăng trong thế của ta kề cận với một nước quá lớn như Trung 

Quốc? Có sự trùng hợp về địa lý nhưng không có sự trùng hợp về lịch sử. Vì 

sao? Vì quan hệ giữa Mễ Tây Cơ và Mỹ, thứ nhất còn non trẻ, trên dưới 500 

năm, trong thời gian đó Mễ Tây Cơ coi như chưa có chiến tích gì với Mỹ, mà 

Mỹ cũng không hề có ý đồ đô hộ Mễ Tây Cơ. Còn quan hệ giữa Việt Nam và 

Trung Quốc thì khác hẳn; thứ nhất, về mặt lịch sử, đã trên ngàn năm mà Trung 

Quốc có đô hộ nhưng không hề đồng hoá được Việt Nam; thứ hai về mặt độc 

lập,Việt Nam có những chiến tích quận sự, chính trị, ngoại giao lẫy lừng trong 

việc bảo vệ được lãnh thổ, giữ gìn được bản sắc, bảo trọng được nhân phẩm của 

mình. Trong hằng số Trung Quốc trên số phận và tương lai của Việt tộc, có một 

hằng số của hằng số đó là Trung Quốc không bao giờ thuần hoá được quyết tâm 

giữ vững độc lập dân tộc, không bao giờ đồng hoá được ý chí giữ cho bằng được 

bờ cõi của Việt tộc. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   426 

 

Nhưng chúng ta biết là các lãnh đạo bá quyền Bắc Kinh sẽ không để ta yên, cây 

muốn lặng mà gió chẳng ngừng (树欲静而风不止) , nhưng ta cũng được ông bà 

căn dặn là chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo (莫见浪大松橹桨). Trong lập luận 

của nhân học, cái lõi của bản sắc, của văn hoá nằm trong cái khác, chữ khác này 

chủ yếu, không hiểu chữ khác thì sẽ không nắm được cái đặc thù, đặc điểm, đặc 

sắc của ta. Sống cạnh một nước lớn mà cái gì cũng giống họ, thì đã bị họ đồng 

hoá từ lâu rồi. Cái khác chứng minh một điều là ta không hề nằm trong mô hình 

văn hoá của họ, mặc dầu bị họ ảnh hưởng; ta không nằm trong mô hình tức là 

không nằm trong khuôn khổ của họ; khuôn khổ rốt cuộc chỉ là khuôn bánh nằm 

ở trong rồi thì sẽ bị  nhào nặn như …bột cho tới khi mất gốc, mất thân. Chữ 

nhân sinh luôn đi với chữ môi sinh, môi trường sống của mình tạo nên nhân cách 

của mình, ta khác họ vì ta không phải họ, mà ta cũng sẽ không bao giờ muốn trở 

thành họ, mặc dù họ có cái gì hay ta sẵn sàng học. Học nhưng vẫn giữ các khác 

của ta, nhân cách đạo lý Việt tộc luôn tiềm ẩn trong cái khác, không những đối 

với Trung Quốc mà đối với cả tất cả các nước khác đã đến và đã ép dân tộc ta 

phải theo mô hình bản sắc, văn hoá của họ. Ta phục Trung Quốc có ẩm thực 

thuộc loại sơn hào hải vị, nhưng ta rất yêu thích các món cây nhà lá vườn của 

dân tộc ta, cái ngon cầu kỳ của giàu sang phú quý ta phải biết, nhưng ta rất quý 

lối sống thanh đạm, thấy vui sống trong thanh bạch, nếu cần cũng sống được với 

thanh bần. Cái khác là cái thông minh, vì nó tạo ra được một khoảng cách rất 

hay, rất tích cực để những kẻ khác nhau, những văn hoá khác nhau có thể đối 

thoại với nhau, trao đổi với nhau, vì nếu giống nhau như đúc, như khuôn thì 

không có gì để trao, không có gì để đổi. Chính những cái khác khi gặp nhau tạo 

ra cái đa dạng, cái đa nguyên, chính những cái khác này làm cho nhân sinh 

phong phú. Khẳng định cái khác để vừa bảo vệ ta, vừa bảo vệ cái muôn vẻ, 

muôn màu của nhân loại; từ triết học qua nhân học, các chuyên gia đã nhận ra 

rất rõ là mỗi lần cái khác được tôn trọng là mỗi lần con người được thêm kiến 

thức mới, mỗi lần cái khác được tôn vinh là mỗi lần nhân thế được thêm những 

lý lẽ mới, những cách làm mới. Khẳng định cái khác của ta như khẳng định độc 

lập suy nghĩ để có tự chủ trong hành động. Đảng cộng sản Trung Quốc luôn tìm 

cách tác động vào Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi lần nghe họ, làm theo ý họ là 

hậu hoạ sớm chiều sẽ tới, chẳng hạn như trong cải cách ruộng đất. Còn mỗi lần 

người Việt giữ được độc lập tư duy là người Việt sáng suốt ra, tỉnh táo ra, rồi 

thấy lối ra, sớm chiều thành công sẽ tới. Chẳng hạn như cách chọn chiến lược 

quân sự trước khi nhập trận Điện Biên Phủ; đám cố vấn Trung Quốc qua lời 

«khuyên» của họ nhưng thật ra là ếm một lá bùa theo thói quen đánh biển người 

là đánh mau-dứt mau, bất chấp việc cân đo đong đếm trong chuyện hy sinh 

xương máu. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, môn sinh của Trần Quốc Tuấn, của 

Nguyễn Trãi, của Quang Trung đã chọn lựa hoàn toàn khác: đánh chắc-thắng 

chắc. Khác vì khôn, lấy cái khôn để nuôi cái khác, khác người để tự khôn, để tự 

lớn, để tự vệ, để tự cứu mình, mà không phải mang nợ khuôn, vì loại nợ này 

cũng phức tạp như phải mang nợ máu vậy. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   427 

 

Nhân tình 
Chưa bao giờ Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) chịu thử thách lớn như hiện 

nay, thiếu đồng minh, vắng đồng chí, cùng lúc nắm trọn vẹn vận mệnh dân tộc 

trước dầu sôi lửa bỏng, trước thái độ khinh mạc của Trung Quốc, kẻ đã lừa các 

lãnh tụ ĐCSVN là sẽ bảo vệ chế độ độc Đảng tại Việt Nam. Thà trễ còn hơn 

không, ĐCSVN phải đủ sức bảo vệ ý nghĩa nội kết của ý lực «Không gì quý hơn 

độc lập tự do». Đây là lúc ĐCSVN phải chứng minh được tầm vóc trong việc an 

ninh quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Việt tộc, so ra mới biết ngắn dài. 

Nắm quân đội và công an tức là nắm an ninh quốc nội và quốc phòng trên toàn 

lãnh thổ. Hãy bắt đầu cũng bằng chữ nhân dựa trên chữ đồng. Phương trình nhân 

tình đầu tiên là dùng chữ nhân để hoá giải các chiến tuyến còn lại sau 1975, hiểu 

thấu đáo chữ đồng hương, là đồng bào theo nghĩa gần gũi nhất. Bị đồng chí bội 

phản trên chính trường quốc tế, thì còn đồng hương chấp nhận đồng hội đồng 

thuyền với mình trước hiểm hoạ mất nước. Hoá giải để hoà giải, biến đồng bào, 

đồng hương thật sự thành đồng cảm trong một cộng đồng Đại Việt cùng nhau 

bảo vệ tiền đồ dân tộc. ĐCSVN đừng nên giữ độc quyền bảo vệ tổ quốc, đây là 

chuyện viển vông, vì 3 triệu đảng viên, không đủ sức bảo vệ được tổ quốc Việt 

Nam, mà phải dựa trên hơn 90 triệu dân Việt, nếu không nói là gần 100 triệu 

người trong và ngoài nước. Vẫn chưa đủ, phải dựa trên hằng tỷ người của nhân 

loại thế kỷ XXI này, trên trận đồ chữ nhân, trong cái thế lấy yếu đánh mạnh, lấy 

nhỏ đánh to, nhưng dài lâu sẽ có cả thế giới ủng hộ ta, vì ta đại diện cho nhân 

tính. Hoá giải để hoà giải, để tập hợp cả dân tộc, cần có nhiều can đảm, can đảm 

thứ nhất là nhận lỗi trước các lỗi lầm vừa qua, không những đã đàn áp thanh 

niên yêu nước, lại bỏ tù cả trí thức yêu nòi. Phải tìm cho ra những đấng minh 

chủ trong lãnh đạo, để ít nhiều làm được chuyện cứu nước mà chúng ta đã thấy 

trong các đời Lý-Trần qua các đấng minh vương. Thiếu đầu sẽ yếu đuôi, thiếu 

vai vóc lãnh đạo sẽ yếu tầm vóc trong tập hợp Diên Hồng.  

Tập hợp càng rộng rãi các thành phần xã hội, càng thăng hoa sức mạnh dân tộc. 

Càng không tập hợp rộng rãi thì ngày tàn của chế độ càng gần. Vì các thành 

phần chủ lực yêu nước: trí thức, thanh niên, không quên nông dân, các tín đồ các 

tôn giáo…phải có chỗ đứng chính thức trong việc cứu nước; vì nếu không cho 

họ thể hiện lòng yêu nước theo cách của họ, chính họ sẽ khuynh động để thay 

đổi chế độ cũ, lập ra chế độ mới biết hoá giải để hoà giải, để cứu nước, giữ nước. 

Nhân tình qua đồng bào, đồng hương, đồng cảm cũng phải qua đồng thời, thời 

đây là thời cuộc, thời thế trong thế kỷ toàn cầu hoá nhân tính mà dân chủ là cốt 

lõi của tự do, nguồn cội của nhân quyền. Thời bắt thế theo thời phải thế, đi 

ngược lại trào lưu nhân thế này sẽ phải trả những giá rất đắt, vì có dân chủ dể 

cứu nước, vì Diên Hồng là dân chủ. Hãy nhớ lại các bài học xưa trong chuyện 

giữ nước, chẳng hạn như đời Trần, chúng ta cần những nhân vật quyết đoán, 

không nhượng bộ như Trần Thủ Độ; tài năng chiến lược như Trần Hưng Đạo; và 

minh quân Trần Nhân Tông cần luôn cả kẻ khó chịu, khó bảo, khó dạy như Trần 

Khánh Dư. Vì bàn tay có ngón dài, ngón ngắn, con một nhà cùng tổ, cùng tông, 

biết xí xoá cho nhau để cùng nhau bảo vệ đất nước. Lòng yêu nước đủ sức xoá 
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bỏ được các tị hiềm, đẩy lùi các khuyết tật sẵn có giữa anh em. Tôi thấy rõ được 

chuyện này vì tháng 5 năm 2014, tôi có mặt trên đất nước mà hải phận ta vừa bị 

bọn thuỷ man xâm chiếm. Tôi thấy rõ hàng ngày đồng bào mình gần gũi nhau 

hơn, thương yêu nhau hơn, phải tập hợp tất cả sức mạnh của nhân dân trong tình 

dân tộc, nghĩa đồng bào này; nếu làm lãnh đạo mà không thấy được loại tình 

nghĩa Việt tộc này, thì đừng nên lãnh đạo. Trước đe doạ của ngoại xâm, những 

minh vương, minh chủ, minh chúa khi xưa luôn tập hợp được nhân quần, tất cả 

đồng bào chung lưng sát cánh, họ triệu tập được luôn cả chí sĩ, hiền nhân, xung 

quanh họ, không làm được việc này thì rất khó thắng bọn lãnh đạo Trung Quốc 

thâm, ác, độc, hiểm. 

Nhân tâm 
Bản nhạc nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xứng đáng là quốc ca của 

Việt Nam trong giai đoạn cả dân tộc phải ra sức giữ cho bằng được đất, biển, 

trời của quê hương; với lời nhạc nói lên ý chí thống nhất cùng với thông điệp rất 

rõ ràng của một Việt tộc: yêu hoà bình, yêu nhân loại. Ta đi vòng tay lớn mãi để 

nối sơn hà… Gọi quê hương là đất nước, tức  nửa quê hương là đất, còn nửa kia 

là nước, trọn vẹn lãnh thổ của dân tộc phải có cả đất đai và biến cả; không ngây 

ngô mà xem đất đai là quan trọng, coi thường biển cả. Cùng lúc cẩn trọng luôn 

cả tên gọi tên biển của ta, ta gọi là biển Đông, vì ở phiá đông về mặt địa lý của 

ta; nhưng cũng biển này trên bản đồ nhiều bản đồ thế giới lại gọi là biển Trung 

Quốc (mer de Chine), một tên gọi rất vô tri, vì rất vô trách nhiệm với nhiều nước 

Đông Nam Á sống quây quần trên biển này. Nhà địa lý học xuất sắc Yves 

Lacoste đã đề nghị từ lâu bằng những lý lẽ công bằng nhất với tên gọi là: biển 

Đông Nam Á; trước công pháp quốc tế, ta nên bảo vệ những lý lẻ với tên gọi 

này, một cách thông minh để ta gạt đi cái bất công về cái tên gọi biển Trung 

Quốc thật vô cớ này. Trí thông minh của dân tộc sẽ thúc đẩy các người lãnh đạo 

hiện nay phải hoà hợp, hoà giải rộng rãi hơn nữa, tận dụng mọi sức sáng tạo của 

mọi tầng lớp nhân dân trong nước, cùng lúc không quên tài năng của các đứa 

con tại hải ngoại: Việt kiều. Đừng quên là lãnh đạo Trung Quốc khai thác triệt 

để Hoa kiều của họ, nhưng ta rất khác họ vì ta không làm với ý đồ xấu, mà vì 

đoàn kết chỉ để cùng nhau bảo vệ quê cha đất tổ của ta. Chưa bao giờ chữ đồng 

bào có ý nghĩa sâu rộng như hiện nay trước họa ngoại xâm. Các lực lượng từ 

chính trị tới quân sự, từ văn hoá tới xã hội muốn giành độc quyền yêu nước, từ 

đó loại ra các lực lượng yêu nước khác đều đáng ngờ vực, không ai có độc 

quyền về chuyện cứu nước, giữ nước, vì đây là việc chung của cả nước-trong và 

ngoài nước-trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng. Càng sâu rộng, ta 

càng sáng suốt tập hợp đa phương, càng sâu rộng ta càng tỉnh táo triệu tập quy 

mô. Từ lâu, mỗi lần đối đầu với Trung Quốc, cha ông khuyên ta phải biết cửa 

đóng then cài, chuyện này đúng trong quốc phòng nhưng không đúng trong cách 

tổ chức một mặt trận dân tộc thật rộng lớn trong bối cảnh toàn cầu hoá ngoại 

giao hiện nay. Ta tập hợp càng lớn càng hay, vì đối thủ của ta rất rộng về địa lý 

và rất lớn nhân số. Trong trò khấy trong, phá ngoài của lãnh đạo Trung Quốc 

hiện nay, ta đừng để bị rơi vào bẫy của họ, từ đó có những phản xạ thiếu tầm vóc 
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như bế môn toả cảng, thiếu nội công như ngăn sông cấm chợ, thiếu bản lĩnh như 

kín cổng cao tường, để rồi tự mình vô hiệu hoá mình, tự mình cô lập hoá mình, 

tự mình xây nhà tù nhốt mình; hiểu sai sẽ gây ra nhiều hậu quả sau này; sai một 

ly, đi một dặm (一步错，步步错;差之毫厘谬已千里).   

Trong hệ vấn đề thái hoà của phương trình Khổng Mạnh: tề gia, trị quốc, bình 

thiên hạ, ta thấy cách luận giải leo thang từ việc nhà đến việc nước rồi mới tới 

việc nhân loại sống trong chữ bình. Nhưng các người thầy này không quên vai 

trò của cá nhân là chỗ dựa cho gia đình, tổ quốc và nhân sinh, mà cái lõi của đạo 

lý của cá nhân là tâm, tâm của nhân, qua nhân cách rõ ràng của quân tử là thẳng 

thắn, là thành thật để tạo nên cái liêm sỉ: chính tâm, là cơ sở của thành ý: ý 

tưởng minh bạch, ý định liêm chính, giúp ý muốn có sức nội kết mạnh trong thái 

độ sống, trong hành vi trước đời, trong cách hành đạo của người quân tử. Chữ 

tâm trong Phật học thì lại khác, vừa là nguồn gốc của hạnh phúc nhưng cũng là 

cội rễ của khổ đau; tâm cần được điều chế thường xuyên để biết buông bỏ những 

mê chấp, để tiếp nhận hạnh phúc, rồi trở thành nơi chế tác tình thương. Như vậy, 

chính tâm chưa đủ mà phải chỉnh tâm, điều tâm. Điều tâm như chuốt ngọc 

(Phạm Thiên Thư), bắt ta phải cẩn trọng trước những hành vi vô minh và những 

thái độ ác chế, bản lai diện mục của đau khổ. Bắt ta nhìn vào bản chất của tâm, 

nhìn vào trong tự tính của tâm (nội quán) để tìm ra tuệ giác, để có giác ngộ; nếu 

làm được chuyện chuyển hoá tâm linh nhanh gọn này thì gọi là trực ngộ, giác 

ngộ một cách trực tiếp.Chúng ta muốn các lãnh đạo hiện nay trước tình hình 

khẩn trương của một đất nước đang bị ngoại xâm đe doạ, vừa phải có chính tâm, 

vừa phải biết chỉnh tâm để có tuệ giác bảo vệ giống nòi, có được trực ngộ càng 

hay.  

Hãy khơi lên nguồn tri thức trong lãnh đạo, can đảm lập ra một thể chế mới dân 

chủ hơn để sáng tạo hơn, dựa trên các pháp quyền phân lập tạo ra sức mạnh mới 

cho Việt tộc. Các lực lượng yêu nước-trong và ngoài nước-cũng phải có thái độ 

rõ ràng trước tổ tiên, trước dân tộc, trước con cháu trong việc đóng góp cụ thể 

công sức của mình trước quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nếu trí thức biết 

động não, thì thanh niên phải biết rõ chí hướng của mình là bảo vệ đất nước. 

Công nhân biết đóng góp công sức thì thương gia biết cống hiến tài lực. Phật 

giáo biết dạy thương thân thì sẽ biết dạy thương nòi, công giáo biết dạy thương 

đạo thì sẽ biết dạy thương đồng bào trong và ngoài đạo. Đừng để mất đi bất cứ 

một sinh lực nào của dân tộc. Thống hợp mọi nội lực việt tộc rồi biến thành bão 

lớn cuốn sạch ngoại xâm. Nhân phẩm cao trong thử thách, nhân đạo rộng trong 

trầm luân, nhân tính rỏ trong sinh ly, nhân nghĩa dài trong kiếp người, nhân giáo 

vững trong độc lập, nhân cách mạnh trong tự do, nhân sinh lớn trong biến thiên, 

nhân tình vui trong nhân thế, nhân tâm vang trong nhân loại. 
 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   430 

 

 
Nhân Việt. N°2 

(nhân cách giáo lý Việt tộc)  

 

 

 

 

 

 

Nhân lý trọng nhân trí: 

Chuyển hoá kiếp Đảng 

 

 

 
Tổ tiên, liệt sỉ, phụ lảo,  

hiền tài, thanh niên, sơ nhi … 

cùng một dòng sinh mệnh với việt tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tặng HOÀNG VI 

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   431 

 

 

 

 

Chuyển hoá là đưa một điều mình mong muốn vào hướng hay, đẹp, tốt, lành; 

kiếp đây một giai đoạn dài của sự sống phải chịu những quy luật vừa khách 

quan của ngoại giới, vừa chủ quan của chính mình, những quy luật này tác 

động thẳng lên sức sống của một dân tộc, qua nhiều thế hệ; đảng đây là Đảng 

Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) – một lực lượng chính trị có chỗ đứng trung 

tâm rồi trở thành độc quyền trong chính trường Việt Nam gần một thế kỷ qua. 

Sau khi xác nhận ngữ văn và ngữ pháp của bài này, thì tác giả xin đặt chỉ một 

câu hỏi và tự xem câu hỏi này là định hướng chính của lý luận, lập luận, diễn 

luận của mình: ĐCSVN đang nằm trong hay nằm trên số phận của dân tộc 

Việt Nam đang lăn trên con dốc đầy thảm hoạ: suy kiệt về đạo lý, băng hoại 

về xã hội, thậm chí đang lâm vào vòng diệt vong trước mưu đồ thâm, độc, ác, 

hiểm của ngoại xâm Bắc Kinh? Đối với những ai có tri thức thì đều tin là: cái 

lý đủ lẽ để loại cái ngoan cố, cái luận đủ lối để loại cái ngu muội, ý lành của 

đối thoại đủ lực để loại cái vô lý của bạo quyền. Cân, đo, đong, đếm trong lý 

luận, lập luận, diễn luận vừa là chuyện khoa học, vừa là chuyện của luân lý; 

cũng vừa là chuyện của sự thông minh, vừa là chuyện tương lai. Đặt được 

một câu hỏi, thì đặt được một giả thuyết: nằm trong số phận của Việt tộc thì 

tồn tại lâu dài trong kiếp người, từ kiếp này qua kiếp khác trong lòng dân tộc; 

nằm trên số phận của Việt tộc thì tuổi thọ trong kiếp người sẽ yểu đi, chân lý 

này còn đúng không trong bối cảnh hiện nay? Nếu nó còn đúng, thì một kiếp 

xấu rồi sẽ biến thành hoạn nghiệp, mà người dân Việt thường dùng từ nghiệp 

chướng, chóng chầy rồi cũng rơi vào mạt vận. Lịch sử Việt tộc quyện chặt 

vào đạo thờ tổ tiên từ nhà tới làng, từ làng tới Nước, lý luận rất rành mạch 

điều này. Dùng kiến thức để lý luận, dùng tri thức để lập luận, tác giả bài 

chính luận này chỉ làm việc phân tích và dứt khoát không rơi vào thoá mạ, 

giải thích mà không rơi vào chỉ trích, diễn luận mà không rơi vào bài  bác; chủ 

ý của tác giả dựa trên ý lực của một cá nhân cùng với đồng bào mình, đi tìm 

một sinh lộ cho Việt tộc; mọi vu khống, chụp mũ đều là những thủ đoạn thấp 

hèn, không có chỗ đứng trong đối thoại dân chủ và nhân tính giữa các chủ thể 

có liêm sỉ.  

Chuyển kiếp bằng nhân  

Các chuyên gia quốc tế theo dõi sát tình hình Việt Nam đã thấy rất rõ những 

chuyển hoá xấu của chế độ mà trong một chính quyền lại có Bộ Công an, một 

bộ tiêu hao tiền của của dân nhiều nhất, được sử dụng để đàn áp dân, một 

chuyện hoàn toàn bất thường trong bối cảnh toàn cầu hoá mà dân chủ và nhân 

quyền là cơ sở cho mọi việc tự do phát biểu và đi lại. Từ chuyện hoàn toàn 

bất thường tới chuyện thật sự bệnh hoạn của một Bộ Công an chỉ vài ông 

tướng trước 1975, giờ đã hơn 200 tướng với một hệ thống tiêu xài phí phạm 

và bổng lộc dày đặc, càng ngày càng bị nhân dân khinh ghét. Một lực lượng 

ăn hiếp dân, sẵn sàng chọn đàn áp, hành hung mà không có một hệ thống 
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pháp quyền nào thanh tra, kiểm soát, kiềm chế được. Đối với các chuyên gia 

quốc tế bám sát chuyển biến của Bộ Công an Việt Nam thì đây là hệ thống 

gây nhiều tội phạm, nhiều bạo động mà không hề có một khung luân lý về 

nghĩa nghiệp vụ, một nền đạo lý về định chế vụ. Một nơi mà công an tự do 

đánh dân, thậm chí đánh chết, gây án mạng mà không hề bị kiểm tra; lộng 

quyền và lộng hành vì là công cụ đàn áp bảo vệ thế độc quyền, chỗ độc tôn, vị 

độc tài của ĐCSVN, một công cụ bảo vệ chế độ không có nhân cách luân lý, 

không có phong cách đạo lý, một hệ thống vô chính phủ mà thực quyền là 

diễn biến tranh giành quyền lợi, mà bản thân chính quyền không kiểm soát, 

không khống chế được; cũng theo các chuyên gia quốc tế am tường tình hình 

hiện nay thì chóng chầy gì rồi cũng sẽ có hiện tượng: “retour de bâton” (gậy 

trở ngược); mà ông bà ta diễn luận rất rõ là “gậy ông lại đập lương ông”. Bất 

lý, bất luân sẽ dẫn tới bất nhân, khi đàn áp đồng bào mình như là một phản 

xạ, bắt bớ trí thức yêu nước như là chuyện rất dễ làm, hãm hại những cá nhân 

đòi hỏi dân chủ như là chuyện không cần lương tâm, rình rập, đe doạ Việt  

kiều một cách mờ ám, trừng phạt tàn nhẫn thanh niên, sinh viên yêu tổ quốc, 

chống bọn trộm, cắp, cướp, giật Bắc Kinh. Không có luân lý thương yêu đồng 

bào; không có đạo lý bảo vệ nguyên khí quốc gia (trí thức, sinh viên, thanh 

niên) thì sẽ không có hậu. Triệt hậu. Một hệ thống công an mà các chuyên gia 

quốc tế về an ninh cho là đã lậm nặng ung thư cơ chế, để du đãng hoành hành 

trong các đô thị lớn, cùng lúc sử dụng, giật dây, thậm chí mướn du đãng hành 

hung nông dân nạn nhân các vụ cướp đất, bạo hành với trí thức, với sinh viên, 

với thanh niên yêu dân chủ, quý nhân quyền. Một lực lượng công an không có 

một lý luận nào đạo lý của an ninh, lập luận nào về luân lý của trật tự, dùng 

phản xạ bạo hành như sử dụng một loại đặc quyền bất chấp pháp lý, dùng 

phản xạ đàn áp như sử dụng một loại ân sủng bất chấp lương tri. Các chuyên 

gia quốc tế về chính trị an ninh, về quản lý trật tự của các nước phương tây 

vừa có văn minh, lại vừa có dân chủ thường tư vấn cho chính quyền của họ là 

không nên “ăn cùng chiếu, ngồi cùng mâm” với các lãnh đạo công an của ba 

nước “cộng sản sau cùng” là Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam, vì 

những người này lãnh đạo những guồng máy đầy tội đồ, tội phạm, tội lỗi, 

càng ngày càng xa đạo lý an ninh, luân lý trật tự. Đây là lúc các lãnh đạo công 

an Việt Nam hiện nay nên cảnh tỉnh càng sớm càng hay! Hãy bảo vệ tinh hoa 

nòi giống Việt, tâm nguyện không làm tay sai đánh mướn, giết mướn cho bất 

cứ tập đoàn nào, cá nhân nào; hãy tự cho mình một nghĩa vụ học an ninh và 

trật tự nghiêm túc nhất, đừng sống với sự khinh bỉ, chán ghét của dân tộc. Từ 

khẩu lệnh “ĐCSVN tổ chức mọi thắng lợi cho dân tộc”, mà hiện nay qua 

miệng dân đã trở thành “ĐCSVN nguyên nhân mọi lụi bại của dân tộc”, trong 

dân tình đã có những thay đổi vô cùng lớn, trong tâm tư của tất cả các tầng 

lớp xã hội. Từ “đảng ta” giờ đã đổi qua “đảng chúng nó”, xã hội học chính trị 

phân tích rõ được điều này: vì “dân ta” trong lúc đấu tranh giành độc lập, giờ 

đã thành “dân oan”, ngày càng đông trước trăm nghìn bất công của một xã hội 

nhiễu nhương, dần dần mất đạo lý, mà trước mắt sẽ là “tức nước, vỡ bờ”. Có 
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những cá nhân có đạo lý trong nguồn máy công an hiện nay, có những lãnh 

đạo trong hệ thống công an thương dân, họ phải đứng ra trực diện với thử 

thách hiện nay để bảo vệ dân, chống lại một lực lượng xấu suốt kiếp làm công 

cụ, trắng trợn tổ chức các lực lượng “chống biểu tình”, “đàn áp biểu tình”, sẵn 

sàng “dính máu dân”. Từ xa xưa tới gần đây, lịch sử nói rất rõ về chân lý an 

ninh: “giết dân trước là tự giết mình sau”. Đây vừa là chân lý của chính trị, 

vừa là sự thật của chính trường, vừa là lẽ phải của chính nhân.  

Đề nghị 1: Dựng lên một chế độ dựa trên luật để chế tác ra một pháp lý, có 

nội chất của nhân quyền, thực chất của dân quyền, làm nền cho nhân trí, làm 

gốc cho nhân sinh. Trong Tuyên bố Nhân quyền, 1948, có câu “Il est essentiel 

que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit (rule of 

law)” (vấn đề luôn thiết yếu là nhân quyền phải được bảo vệ bằng một chế độ 

luật). Trong đó quyền làm người được bảo vệ bằng luật được làm người, luật 

theo nghĩa luật dân chủ (công bằng, tự do, bác ái), ngược lại với phi luật của 

công an hiện nay là bừa bãi đàn áp, lạm quyền bắt bớ, lộng quyền giam cầm. 

Quyền làm người khi trở thành luật được làm người, thì không một chế độ 

độc tài, độc quyền, độc đảng nào có thể lạm quyền, vượt luật pháp được. Tình 

trạng lạm pháp luật hiện nay bằng cách cho sinh sôi nảy nở các luật lệ mới mà 

thực chất là “né luật”, “lách luật”, “trốn luật”, là điềm báo động về ung thư 

nội tạng của một chế độ không dân chủ, không nhân quyền, tức là không có 

pháp quyền. Như vậy phải nhận diện nội chất của luật pháp trong lãnh đạo 

qua định chế và cơ chế, trong đó mọi tổ chức về pháp chế đều phải dựa trên 

công lý, một công lý vừa là ước mơ của công bằng, vừa là nguyện vọng của 

công tâm, mà quy luật của luật pháp là chống cho bằng được cái bất công 

đang có mặt trong cuộc sống. Cái bất công có thật, cái công lý là ước mơ, 

nhưng ước mơ cho công bằng phải thắng, phải thành sự thật vì nhân cách làm 

người làm bằng phẩm cách của nhân trí. Đây là chuyện rất Người, mục súc 

không lý luận như vậy, súc sinh không lập luận như thế. Cho nên nội chất của 

một cộng hoà không phải chỉ có tự do, mà còn có công bằng (chống lại với 

bất công) và bác ái (hỗ trợ cho công bằng để chống lại những cái vô nhân). Vì 

vậy, Cornelius Castoriadis gọi các các định chế bảo vệ công bằng trong xã hội 

là các cơ chế tưởng của quyền làm người, cơ chế tưởng không phải là các bộ 

máy để mộng tưởng, mà thực sự là sức thông minh của con người muốn thoát 

khỏi bùn lầy của động vật tính chỉ biết “cá lớn nuốt cá bé”, làm Người để 

hướng thượng, dùng nhân tính để quản lý nhân tình, theo nghĩa cụ thể nhất là 

dùng định chế dân chủ để bảo vệ an toàn nhân sinh.  

Chuyển kiếp bằng dân  
Trước sau gì thì ĐCSVN cũng phải trả lại dân chủ cho xã hội dân sự, những 

kẻ làm trì hoãn quá trình này sẽ có tội với tiền đồ của dân tộc, vì dân chủ dựa 

trên dân quyền, bảo đảm sự thông minh của dân trí. Nhưng trước mắt và tức 

khắc bây giờ thì ĐCSVN phải điều chỉnh lại ngay quỹ đạo về các phương 

sách phát triển đất nước, lấy lại nhân cách của mình bằng việc thay đời đổi 

kiếp của Việt tộc, đã quá nhục nhằn hiện nay. Từ một người thường dân tới 
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những chuyên gia quốc tế cao nhất về tình hình Việt Nam từ 40 năm qua, từ 

ngày đất nước thống nhất 1975, đều kinh hoàng với vị thế thấp kém của dân 

tộc ta so với các nước láng giềng xung quanh, nhất là với các nước cùng nôi 

văn hoá tam giáo đồng nguyên với Việt Nam. Chỉ cách đây nửa thế kỷ: Hàn 

Quốc, Đài Loan, Singapore, cùng đồng hành với Việt Nam về kinh tế mà bây 

giờ họ làm chủ, dân ta thì làm công, làm tôi, làm tớ, thậm chí làm mọi cho họ 

với lương bổng thấp, điều kiện lao động ngặt nghèo, với phản xạ cúi đầu, 

khom lưng, im tiếng. Không một người lãnh đạo nào yêu nước thương nòi mà 

có thể ngủ yên trước một thực trạng nô bộc của dân mình như vậy. Những 

người có quyền lực hiện nay mà để cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào đất 

nước ta, kéo theo hàng nghìn người Hoa, lập làng xã ngay trên đất nước ta, 

cùng lúc nhắm mắt trước chuyện buôn người Việt Nam qua Trung Quốc để 

làm tôi mọi, đầy tớ cho họ; những người có quyền lực này có tội với tổ tiên, 

với các thế hệ mai sau. Thực trạng hiện nay là chỉ vài người thương gia Trung 

Quốc vào Việt Nam với hộ chiếu du lịch, xuống tận đồng bằng sông Cửu 

Long là có thể làm xáo trộn thị trường giá nông sản và thủy sản của ta; cũng 

chỉ vài con buôn Trung Quốc vào ra mua rồi bán, bán rồi mua với số vốn mơ 

hồ của họ cộng thêm với các tin đồn xảo quyệt chính họ xếp đặt cũng có thể 

làm xáo trộn hệ thống xuất nhập khẩu của đất nước. Từ đầu đường cuối phố 

mọi người dân đều biết, cũng như các chuyên gia quốc tế đã nhận định trong 

các hội thảo quốc tế về Á châu: Tại sao lãnh đạo của ĐCSVN lại để Việt Nam 

lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều như vậy? Câu trả lời không chỉ có sức nặng về 

chính trị và kinh tế, mà nó có trọng lượng cho cả số phận của một dân tộc, 

nếu không tìm đựơc câu trả lời thì đừng lãnh đạo, lãnh đạo kiểu này chỉ làm 

triệt hậu Việt tộc. Có một số đông trong các chuyên gia quốc tế về quan hệ 

giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra phân tích là Trung Quốc có 

thể xâm chiếm và thôn tính Việt Nam qua đường kinh tế mà không cần dùng 

vũ lực quân sự. Đã có một nhà lãnh đạo nào của ĐCSVN phân tích xác đáng 

và minh bạch trên chiến lược nước ngầm kinh tế này chưa của Trung Quốc? 

Trong các hội thảo quốc tế về Á châu, về Việt Nam, các chuyên gia quốc tế 

đã kết luận rõ ràng từng điểm một: 40 năm vừa qua dưới quyền lãnh đạo của 

ĐCSVN, đất nước Việt Nam không hề có một công trình nào đáng kể, để tạo 

nên sức bật đưa dân tộc Việt Nam vào đúng quỹ đạo phát triển. Thậm chí 

cũng không có luôn các công trình tối thiểu để ổn định giao lưu, không có 

được một đường sắt bình thường, một xa lộ bình thường, một mạn bến cảng 

bình thường trong việc giao thông và vận tải trên một hệ thống bình thường 

của một quốc gia. Quên hẳn việc luôn phát triển các phương tiện giao thông 

công cộng trong thành phố với các chính sách ủng hộ những người dân có lợi 

tức thấp; cùng lúc hỗn loạn phát triển du lịch trên một hạ tầng kiến trúc vận 

chuyển lạc hậu.  

Đề nghị 2: Nhân quyền là chỗ dựa cho dân quyền để bảo vệ công lý và công 

bằng qua định chế và cơ chế, trong đó trật tự của luật pháp không tách rời 

điều kiện vật chất của một dân tộc, nhưng cũng không thể bị bóp nghẹt bởi 
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điều kiện vật chất này; vì nhân quyền bảo đảm cho dân quyền không được 

định nghĩa bởi vật chất mà bởi đạo lý. Tại châu Mỹ, Costa-Rica đã chọn bảo 

vệ môi trường sống của muôn loài (con người, động vật, thực vật), tức là chọn 

lựa bảo vệ môi trường, chứ không chọn tăng trưởng kinh tế qua nhà máy, 

nhưng là một quốc gia sắc nhọn về các khoa học hiện đại. Trong khi đó thì 

các nhà lãnh đạo ĐCSVN hiện nay chọn con đường bán năng lượng thô, với 

bao đe doạ về ô nhiễm môi trường trên toàn quốc, trong lúc thế giới đã đi vào 

con đường kinh tế tri thức (économie de connaisances). Hãy nhìn lại cái sai 

lầm lớn về lý luận của vật chất chủ nghĩa, của duy vật lịch sử, đã là nền móng 

cho Cộng sản chủ nghĩa trong thế kỷ qua. Bỏ duy vật kiếp, chọn nhân tính 

kiếp, là thử thách tư duy lớn của các nhà lãnh đạo ĐCSVN hiện nay, bỏ cái 

tham quyền cố vị vì tư lợi, chọn kiếp người trong công lý và công bằng. Một 

lực lượng lãnh đạo thông minh là giữ được dài lâu cái thăng bằng của quyền 

lực, dựa trên cái công lý và công bằng, tác chế ra cái công tâm trong tư duy 

lãnh đạo. Còn “cúi đầu, khoanh tay” trước bọn trộm, cắp, cướp, giật Bắc 

Kinh, thì sẽ bị chúng “nhéo tai, kéo mũi”, vì bọn này chỉ nể những ai không 

sợ chúng; khi được hỏi về đường lối kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc, 

thì nhà Trung Quốc học lão thành Jean Domenach phát biểu là: “Nhân loại rất 

vui khi Trung Quốc thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu nhờ phát triển kinh tế, 

nhưng thế giới rất khinh Trung Quốc trong cách cư xử với láng giềng, không 

có chính sách trong ngoại giao, chỉ thấy có thô bạo, thiếu văn minh”. Câu này 

đã trở thành chiến lược đàm phán, chiến thuật ngoại giao của nhiều nước láng 

giềng có xung đột lãnh thổ với Trung Quốc, mà Liên Hiệp quốc đã thông báo 

là có tới: 14 vụ tranh chấp lãnh thổ và biên giới, trong đó Trung Quốc có thái 

độ thô bạo, vô luân tới 12 vụ. Bắc Kinh chỉ nắm được tâm lý sợ hãi của các 

lãnh đạo Việt Nam để bạo hành thao túng ĐCSVN, nhưng Bắc Kinh không 

nắm được lòng dân Việt Nam, nên rất sợ phản ứng yêu nước của Việt tộc. Các 

lãnh đạo ĐCSVN hãy tâm niệm điều này, hãy dựa lên trí thức việt để lập ra 

ngay nhiều viện nghiên cứu, nhiều trung tâm tư liệu sâu sắc và thâm đậm về 

Trung Quốc, từ quân sự qua ngoại giao, từ quốc phòng tới kinh tế, từ xã hội 

qua thương mại, từ cổ sử tới cổ văn, như họ đang làm kỹ càng và thâm độc về 

Việt Nam chúng ta. ĐCSVN đừng để phải nhận lỗi, nhận tội trước Việt tộc là 

đã hủy sinh lực, diệt sáng tạo, giết thông minh của dân tộc trước thảm hoạ 

ngoại xâm. Chuyển hoá định chế và cơ chế dựa trên nhân quyền là nền móng 

của dân quyền để chuyển hoá kiếp đảng, đã quá lâu xơ cứng trong phản xạ 

độc đảng, qua tư duy độc tôn, trong hành động độc tài, qua đường tắt độc chủ. 

Hãy chuyển hoá kiếp đảng mình trước, thật nhanh và thật mạnh, trước khi 

toàn cầu hoá chuyển hoá mình bằng quy luật duy lý chớp nhoáng của nó, lúc 

đó “nước đến chân mới nhảy”, thì thật là một thảm hoạ cho Việt tộc. Qua 

nhiều thế kỷ với kinh nghiệm dân chủ, các nước văn minh đã sống ổn định 

trong luật pháp, chính quyền là một kết hợp toàn diện để chế tác ra mọi định 

chế, mà mục tiêu chính là phải bảo vệ ba lực lượng khác biệt của xã hội: đa 

số, thiểu số và cá nhân. Như vậy hệ vấn đề “nắm chính quyền” đã được 
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chuyển sang hệ vấn đề “quản lý chính phủ”, và không một chính phủ nào 

được quyền đứng trên luật pháp, phương thức này đã thực sự trở thành 

phương tiện hiệu quả của dân chủ. Phản xạ đàn áp, “cả vú lấp miệng em”, “ăn 

trên, ngồi trốc”, của hệ vấn đề “nắm chính quyền” bị gạt đi, thì nhân-quyền-

tạo-dân-quyền chỉ giữ lại đạo lý của công bằng và pháp lý của dân chủ, tiền 

đề của “thương người như thể thương thân”, “trong ấm, ngoài êm” của hệ vấn 

đề “quản lý chính phủ”.  

Chuyển kiếp bằng học  
Các chuyên gia quốc tế về Việt Nam học gần đây trong các hội thảo đều đồng 

ý với nhau về một kết luận là thảm kịch của ĐCSVN không phải chỉ là 

chuyện thất bại trong kinh tế, mà là chuyện thảm bại trong luân lý chính trị; 

tức là từ 1975, từ ngày đất nước thống nhất, đã không tìm ra một luân lý mới 

để lãnh đạo dân tộc, đưa đất nước đi trên con đường nhân phẩm. Phải biết bắt 

đầu chuyển kiếp qua nhận thức chính trị về giáo dục trên tình hình Việt Nam 

trong những năm qua, để phân tích rõ một trong những cội nguồn trong 

chuyện đi sai đường lối giáo dục của các lãnh đạo ĐCSVN, dẫn tới hiện trạng 

trì trệ, giậm chân tại chỗ của Việt Nam, đã không lấy đúng cái lõi của nhân trí 

làm nền tảng cho nhân sinh, mà Phan Châu Trinh đặt ra từ đầu thế kỷ qua, hệ 

vấn đề này không hề bị lỗi thời. Chuyển kiếp bằng tri, chuyện mà ĐCSVN đã 

không gây dựng được một công trình gì từ 40 năm qua, cùng lúc chặn đường 

lực lượng trí thức dân tộc, vừa là chỗ dựa cho lương tri, vừa là chỗ dựa cho trí 

tuệ; ngược lại còn để xảy ra tình trạng cả một nền giáo dục bị ngụp lặn trong 

học giả, thi giả, bằng giả. Đại học không có viện nghiên cứu, tiến sĩ mà không 

có công trình, giảng viên không có thông báo kết quả nghiên cứu, đa số lẩn 

tránh những hội đàm, hội thảo, hội nghị về lý thuyết luận, phương pháp luận, 

khoa học luận. Đi công vụ đại học ra nước ngoài mà không thấy có đóng góp 

với học thuật của thế giới, chỉ thấy xuất hiện thường xuyên ở những nơi mua 

sắm, tiêu thụ. Còn lãnh đạo thì tìm cho được bằng tiến sĩ mà không ai đọc 

được luận án, hội đồng giám khảo có những ai? Học hàm, học vị, nhất là học 

lực ra sao? Không ai biết. Lại còn xuất hiện rầm rộ trong các hội đàm, hội 

thảo, hội nghị để chào cờ, để đọc đường lối, đến khi vào thảo luận, tức là đến 

lúc vào lý luận khoa học, lập luận trí thức, thì bỗng nhiên vắng mặt, vắng 

tiếng. Cấp học bổng nhiều năm liền rồi gửi bừa bãi nghiên cứu sinh qua các 

nước phương Tây làm luận án tiến sĩ mà không có vốn ngoại ngữ, không có 

căn bản qua giáo khoa, giáo án, giáo trình của các đại học phổ thông của nước 

sở tại; viết luận án tiến sĩ mà ngữ văn, ngữ pháp thấp hơn học sinh trung học. 

Đi du học qua đường “con ông, cháu cha”, về lại quê nhà tìm cách thành 

“quan lại, buôn chức, bán quyền”, Việt tộc này sẽ đi về đâu? Trong chuyến 

công vụ đại học để nghiên cứu về hệ thống giáo dục và đại học với tôi năm 

2007, nhà xã hội học Alain Chenu, Giám đốc Viện Quan sát Xã hội của đại 

học Chính trị Paris đã tâm sự: “Những trí thức phương Tây đã ủng hộ Việt 

Nam trong chiến tranh chống Mỹ, họ rất buồn trước thảm cảnh giáo dục Việt 

Nam, tại đây đại học nhân văn và xã hội chỉ là trung học nối dài, không có 
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trung tâm nghiên cứu, không có kiểm soát khoa học, không có tranh luận trí 

thức, không có dân chủ truyền thông…”. Hãy đặt giáo dục là ưu tiên hàng đầu 

để cứu tri thức của Việt tộc, hãy tâm nguyện trên chữ học, để cứu nhiều thế 

hệ mai sau, đừng “học chơi hưởng thật”, cũng đừng có phong cách lãnh đạo 

khoe tiền, khoe của, khoe nhà, khoe dinh thự… mà nên khoe nhau mỗi ngày 

mình đã học được gì của nhân loại, của thế giới, của láng giềng để đưa dân 

tộc, cộng đồng, tập thể của mình đi lên, đi về hướng hay, đẹp, tốt, lành, từ tri 

thức đến đạo lý. Vì từ khi lập quốc, Việt tộc chỉ trân quý hiền sĩ, chứ họ 

không hề tôn sùng trọc phú. Nếu chỉ thấy duy vật qua của cải của mình thì chỉ 

là loại duy vật thấp hèn, chứ không còn là duy vật lịch sử có lý, có luận. Phải 

tìm hiểu gốc, rễ, cội, nguồn của thảm hoạ “khoe khoang thành quả cướp 

được” này để biết chuyển kiếp từ gốc: nếu bị nô lệ trong bối cảnh ngại bang  

là thực dân thế kỷ qua thì chuyện cướp chính quyền là việc tất yếu để tự giải 

phóng mình; nhưng nhất quyết không để phản xạ cướp điều kiện hoá mình 

trong quản lý chính trị. Lịch sử của ĐCSVN đã để lại một tiền đề xấu là sau 

khi cướp chính quyền 1945, cho tới khi thật sự có chính quyền trong tay, đã 

không tổ chức được những cuộc đối thoại giữa các đảng khác, các lực lượng 

yêu nước không cộng sản, không cách mạng, nhưng cùng một gốc quốc, cùng 

rễ quốc, cùng cội tộc với mình. Ngược lại còn rơi vào chuyện thanh toán, 

thanh trừng, thanh loại, một phản xạ không dân chủ, thiếu văn minh, rợn hình 

sự và tiếp tục chuyện thanh lọc này trong gần một thế kỷ, cho tới ngày hôm 

nay, vừa phản nhân quyền, vừa trái ngược lại gốc, rễ, cội, nguồn của hoà hợp, 

hoà giải của một dân tộc gọi nhau là đồng bào – cùng mẹ và cùng bào thai từ 

ngày lập quốc. Năm 2005, mời và tổ chức cho thiền sư Thích Nhất Hạnh về 

lập trai đàn, giải oan sau thảm hoạ huynh đệ tương tàn 1954-1975, sau đó lại 

tổ chức cho côn đồ, du đãng hành hung các môn sinh của thiền sư này tại 

thiền đường Bát Nhã, tại sao phong cách lãnh đạo lại mờ ám như vậy? Gần 

đây lại chặn quỹ ngân hàng của nhà dân chủ Nguyễn Thanh Giang, tại sao 

nhân cách lãnh đạo lại thấp kém như vậy? Nếu muốn làm lãnh đạo liêm 

chính, thì hãy tự hứa là sẽ không còn thảm kịch đưa một ý thức hệ ngoại lai, 

buộc dân tộc phải chịu cảnh gà nhà bôi mặt đá nhau, mà thật sự được bảo vệ 

bằng luân lý cội của tổ anh em như thể tay chân. Hãy chuyển kiếp đảng bằng 

một vũ trụ quan mới! Những lực lượng lãnh đạo mới đứng trước tiền đồ nguy 

khốn của đất nước, hãy mau tìm ra một quốc sách để định hướng lối đi trước 

mắt của Việt tộc. Nếu không bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ đất nước thì chỉ là 

một loại lãnh đạo vô tri. Nếu không bảo vệ được hệ thống giáo dục và y tế để 

đưa hai ưu tiên này theo hướng thiện, chỉ là một loại lãnh đạo vô tuệ. Nếu 

không tức khắc tạo được một, hai thế hệ chủ động và sáng tạo trong công 

nghiệp hiện đại, để đưa dân tộc vào qũy đạo đúng của toàn cầu hoá, chỉ là một 

loại lãnh đạo vô minh.  

Đề nghị 3: Phân ranh giữa chính phủ và quyền lực qua tổ chức pháp lý của xã 

hội dân sự, được hỗ trợ bởi một liên minh giữa các đạo lý khác nhau (quốc 

gia, cộng đồng, tập thể, thống tộc, gia đình, cá nhân), từ đó chọn ra được một 
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mô hình dân chủ khai thác từ kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan, Singapore đã làm được, không nhất thiết phải theo Âu Mỹ, nhưng hằng 

số dân chủ-dân quyền không thay đổi: chính phủ và chính quyền luôn được 

quản lý, kiểm soát, thanh tra bởi tam quyền phân lập. Ở đây, phân tích về 

pháp lý phải làm rõ, một chuyện chưa bao giờ rõ tại Việt Nam là tính tương 

đối thuộc về địa lý và lịch sử của một quốc gia không phải là thước đo phổ 

quát và khách quan, tính tương đối này phải dựa trên tính trung tâm của pháp 

lý mà nền gốc của nó là: nhân phẩm tạo ra lương tâm, lương tâm tạo ra ý 

thức, và ý thức tạo ra công minh, công minh tạo ra luật pháp. Vì vậy, có 

những khúc mắc về luân lý, có những bức xúc về đạo lý, thì luật pháp xử lý 

những khúc mắc, những khó khăn này bằng công minh, dựa trên công lý và 

công bằng của luật. Luân lý có thể chống ly hôn, đạo lý có thể ngăn ly thân, 

thì luật pháp cho phép ly dị, vì sống chung mà biến gia đình thành địa ngục, 

thì luật pháp được quyền làm trọng tài để bảo vệ tự do cá nhân của mỗi bên. 

Thí dụ này không khác gì những cá nhân trên đất nước Việt Nam hiện nay 

không đồng ý với ĐCSVN, những cá nhân đó phải được bảo vệ từ hiến pháp 

tới luật pháp, từ an toàn tính mạng tới an ninh của gia đình họ, thân thuộc họ. 

Như vậy, yêu cầu hiện nay là trước mắt không những gạt bỏ Điều 4 của Hiến 

pháp là ĐCSVN độc quyền lãnh đạo dân tộc, mà còn phải thêm vô một điều 

mới nữa là: bất cứ những cá nhân, những tập thể, những thành phần xã hội 

nào không đồng ý với ĐCSVN đều được sống và được bảo vệ từ an toàn tính 

mạng tới an ninh của gia đình trên đất nước Việt Nam; vì đây là định nghĩa 

chính thống của dân chủ, là gốc, rễ, cội, nguồn của pháp lý của xã hội dân sự.  

Chuyển kiếp bằng tạo  
Nước Việt Nam hiện nay đã bị xếp hạng vào các nước du lịch mà khách tới 

một lần thì không muốn trở lại, vì giao thông dở, vì dịch vụ kém, vì nhân viên 

du lịch yếu tay nghề, nhất là vì lãnh đạo quyết định các chính sách du lịch chỉ 

thấy tư lợi trước mắt, trong đó khách du lịch không thấy rõ phong cách, phẩm 

cách, nhân cách của Việt tộc trong du lịch. Hãy tự chuyển hoá mình bằng 

cách tạo cho mình một tư duy mới: tư duy của những kẻ làm chủ như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhất quyết rời kiếp làm công, làm tôi, làm tớ, 

làm mọi, càng sớm càng hay. Việc đầu tiên là loại ra khỏi bộ máy lãnh đạo 

các cá nhân vì tư lợi đã dễ dàng ký giấy, đóng mộc mở cửa cho các tập đoàn 

ngoại quốc vô đạo lý đầu tư và sau đó là nô bộc hoá dân tộc ta. Đây là chuyện 

khả năng và tài năng trong bổ nhiệm mà thực chất của học hàm, học vị phải 

qua học lực, tức là chỉ chọn người có khả năng, loại ra những kẻ lãnh đạo 

bằng đường tắt: quen biết, hối lộ, mua chức, bán quyền… Việc thứ hai là 

bằng đường lối thượng nguồn lập ra và tạo nên phong cách tự chủ trong khoa 

học kỹ thuật để thực sự làm chủ, tự sáng tạo trong kỹ nghệ, công nghiệp, 

truyền thông… qua học hỏi, thể nghiệm, nghiên cứu. Dân tộc Việt Nam cũng 

biết “thức khuya dậy sớm”, “một nắng hai sương” như Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, chỉ lo là những kẻ lãnh đạo không thấy, 

không hiểu, không tin dân tộc này mà thôi! Đừng biến những nơi giàu đẹp của 
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đất nước thành những nơi ăn chơi cho người ngoại quốc, nhất là bọn người 

trong đầu chỉ có câu “có tiền mua tiên cũng được”. Đừng biến đảo Phú Quốc 

thanh bình thành một nơi ăn chơi mới, hãy biến nó thành một trung tâm 

nghiên cứu, khám phá và ứng dụng của khoa học kỹ thuật, của kỹ nghệ, công 

nghiệp, truyền thông… như Mỹ đã có Silicon Valley, như Pháp đã có Sophia -

Antipolis, như tất cả các nước láng giềng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Singapore, Trung Quốc... đã có những vùng sáng tạo, những khu vực thông 

minh, những lãnh thổ của sáng tác, tạo điều kiện cho chuyện làm chủ, quyết 

không làm tôi tớ, nhất định không làm tôi mọi. Đừng biến Côn Đảo, ngục tù 

của thực dân thế kỷ qua thành một nơi du lịch bừa bãi, hãy biến nó thành một 

trung tâm chất xám của Việt tộc bằng cách lập nên những đại học xuất sắc, 

những trung tâm nghiên cứu chủ đạo trong sáng tạo, từ nghệ thuật tới nhân 

văn, để làm sáng, làm rõ, làm cho ra hồn: nhân cách giáo lý Việt tộc. Cách 

đây nửa thế kỷ, Hàn Quốc và Việt Nam song đôi về mức sống, bây giờ tại 

Hàn Quốc có khoảng 20000 người Việt sống trái phép, không có thẻ cư trú, 

chấp nhận sống chui rúc trong số phận tôi mọi. Có vài lãnh đạo đã biết công 

nhận là hiện nay trên nhiều phương diện là Việt Nam còn thấp hơn 

Campuchia và Lào. Tại sao số kiếp dân ta tụt hậu đến như vậy? Nếu lãnh đạo 

sáng suốt, “nhìn xa trông rộng”, thì những năm tới những thành phần xuất sắc 

của dân tộc phải có mặt trong các mạng lưới đầu tư, từ cổ phần kinh tế tới 

khoa học hiện đại, từ công nghệ tới thương mại, từ nghệ thuật tới nhân văn, 

trong bối cảnh toàn cầu hoá vừa gay gắt, vừa rất thuận lợi cho dân tộc ta; để 

ta không còn chịu cảnh “ít hơi, ngắn tiếng” như hiện nay trước bọn trộm, cắp, 

cướp, giật Bắc Kinh. Ý thức làm chủ qua sáng tạo là ý thức làm chủ vận mệnh 

của chính mình, sống với láng giềng, với nhân loại không cúi đầu, không mặc 

cảm, đây là sứ mệnh hàng đầu của những người lãnh đạo còn liêm sỉ của 

ĐCSVN.  

Đề nghị 4: Pháp quyền, dân chủ, nhân quyền là một tổng thể, không cắt rời 

được, một thống hợp hoàn chỉnh để thực hiện tam quyền phân lập có thực 

chất, nó vừa dựa trên văn hoá, văn minh, văn hiến của một dân tộc, vừa dựa 

trên sức biểu hiện thông minh của dân tộc qua các cá nhân lãnh đạo nắm 

chính quyền, và tất cả dựa trên vốn liếng đấu tranh vì độc lập, vì nhân phẩm 

của dân tộc này. Đấu tranh vì độc lập đã trở thành bản sắc của Việt tộc, đây là 

hằng số, không biết, không nắm hằng số này thì đừng lãnh đạo. Vì trong chủ 

quan của các lãnh đạo, luôn có một cái bẫy, như Jean-Pierre Vernant đã phân 

tích từ khi chính quyền nằm trong tay các nhà lãnh đạo: “Cái bẫy được giăng 

ra tới độ mà các lãnh đạo muốn sử dụng chính quyền cách nào cũng được, cho 

tới ngày tận thế đến đột xuất với mình mà không biết, vì trên thượng nguồn 

cái bẫy này rất vô hình”. Phân tích này đúng từ thượng cổ chính trị của nhân 

loại, càng đúng hơn với bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay mà trong đó có ẩn 

chứa một cái bẫy khác là: trình độ hiểu biết và mức độ thông suốt các kiến 

thức chân lý thuộc về khoa học xã hội và nhân văn. Không có kiến thức dựa 

trên chân lý các khoa học này trong bối cảnh hiện nay thì không gỡ được các 
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loại bẫy này, nếu không biết chuyển hoá kiếp lãnh đạo của mình thì chỉ đưa 

dân tộc Việt từ nơi “khốn nạn” qua chốn “khốn kiếp” mà thôi.  

Chuyển kiếp bằng đa  

Hàng chục ngàn kiến nghị của hiền tài, hiền sư, hiền sĩ mỗi năm yêu cầu 

nhanh chóng và triệt để cải tổ bộ máy chính quyền để cải cách đất nước, đều 

không được lắng nghe, không được đưa ra bàn cãi; đây là thái độ vừa là vô 

tri, vừa là bất chính, vì không có tư cách lãnh đạo trong sáng, vì không có 

nhân cách chính quyền trong sạch. Tệ hơn là từ 40 năm thống nhất đất nước 

không có một hội nghị, hội thảo nào mà các nhà lãnh đạo trực diện với trí 

thức, với chuyên gia để cùng nhau tìm cách đưa đất nước đi lên. Trong khi đó 

các quốc gia thực sự dân chủ thì mỗi ngày các lãnh đạo phải làm nhiệm vụ 

giáo khoa chính trị để giải thích trước công chúng qua truyền hình, phát 

thanh, báo chí về đường lối và phương pháp lãnh đạo của mình. Hàng tuần 

đối thoại với trí thức, với chuyên gia để thực sự gặp được kiến thức mới, được 

tư vấn hay, được chuyên môn giỏi. Hãy cùng nhau đi tìm một sinh lộ cho Việt 

tộc bằng cách thành lập một chế độ mà chính quyền theo số đông, chính phủ 

theo số nhiều, trong đó đa số không phải chỉ là vấn đề định  lượng, mà số đông 

và số nhiều là một hệ vấn đề định chất, quyết định năng lực chính quyền và 

kỹ năng của chính phủ. Khi mà số đông và số nhiều được hiểu qua “an cư lạc 

nghiệp”, “sung túc, ấm no”, thì hạnh phúc đã có mặt trong cuộc sống. Người 

hiểu quy luật số đông và số nhiều một cách cặn kẽ không ai khác hơn là Đặng 

Tiểu Bình, đã dùng cải cách kinh tế từ 1979, dẫn tới hiện đại hoá Trung Quốc, 

đưa đất nước này từ nghèo nàn lạc hậu qua sung túc của số đông và số nhiều, 

với tốc độ nhanh nhất chưa hề có trong lịch sử của nhân loại. Chỉ qua một 

chuyến “Nhật du”, rồi một chuyến “Mỹ du”, mà nhân sinh quan, thế giới 

quan, vũ trụ quan của một cá nhân lãnh đạo đã thay đổi toàn bộ, từ đó thay 

đổi cả số kiếp của một dân tộc hàng tỷ người. Giờ đây chế độ chính quyền 

theo số đông, chính phủ theo số nhiều đã thành mô hình, rồi thành phương 

hướng, trở nên một hệ vấn đề nghiên cứu sôi nổi trong giới học thuật hiện 

nay. Riêng tôi, hệ vấn đề minh quân, minh chúa, minh chủ không hề bị lỗi 

thời, vì minh quân, minh chúa, minh chủ không theo nghĩa hủ bại của một chế 

độ phong kiến độc quyền; mà chuyện chính ở đây là chủ từ: minh, vừa là tính 

từ, vừa là trạng từ trong câu chuyện dân tộc này của chúng ta. Vì chính cái 

thông minh cá nhân làm gốc cho cái sáng suốt trong chính quyền, làm cội cho 

cái tỉnh táo trong chính phủ, làm rễ cho cái “nhìn xa, trông rộng” của mọi lực 

lượng lãnh đạo, vì tất cả chuyện “vật đổi sao dời” đều từ cá nhân mà ra. Vì cá 

nhân vừa là giá trị sắc bén của tập thể, vừa là mũi nhọn sáng tạo của dân tộc; 

vì cá nhân vừa thể hiện bổn phận qua chế tác, vừa thực hiện trách nhiệm qua 

cải cách, đưa tập thể theo hướng thăng hoa, đưa cộng đồng theo hướng thiện 

mỹ, để số đông và số nhiều được sống trong cái hay, đẹp, tốt, lành giữa hiện 

tại, trong hiện thực. Ở đây phải nói thật, mặc dầu “sự thật mất lòng”, còn có 

thể dẫn tác giả bài này tới chuyện bị đe doạ, bị khủng bố, bị ám hại, nhưng sự 

thật-chân lý-lẽ phải là một tổng thể thuần nhất: hiện nay Việt tộc không hề 
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thiếu hiền tài, hiền sư, hiền sĩ, mà chỉ có ĐCSVN không có m inh quân, minh 

chúa, minh chủ. Một triết gia sáng suốt và một nhà Trung Quốc học tỉnh táo 

François Jullien, Giám đốc viện Tư tưởng đương đại của Pháp, cùng đi liên 

tục công vụ đại học với tôi trong nhiều năm liền tại Việt Nam, trên cả ba miền 

đất nước, đã thổ lộ, đã tâm sự khi nhìn thấy cảnh khốn cùng của dân chúng ta 

trên đoạn đường xe hoả từ Hà Nội lên Sapa: “Sau bao nhiêu năm dài mà Việt 

Nam không có một thay đổi theo hướng phát triển đúng, trong khi đó thì 

Trung Quốc “thay hồn đổi xác” hằng năm, rời kiếp nghèo nàn lạc hậu, giờ lại 

vào được khu vực tiên tiến, văn minh, không thua kém Nhật Bản, Hàn Quốc 

trên rất nhiều lãnh vực; cùng trong khu “tam giáo đồng nguyên”, nhưng lạ là 

Việt Nam vẫn lạc hậu. Nếu các lãnh đạo Việt Nam chưa hiến tặng cho dân tộc 

Việt Nam: nhân quyền, thì ít ra họ cũng phải hiến tặng dân tộc này: khả năng 

lãnh đạo của họ, cái xuất sắc nhất của họ, để đưa dân tộc Việt Nam ra khỏi lạc 

hậu, không bị bỏ rơi quá xa sau Trung Quốc”. Ngân hàng Thế giới (WB) thẩm 

định GDP bình quân đầu người năm 2013 của Việt Nam chỉ trên 1000 

USD/người, thì ta không nên hãnh diện, vì đó là mức thấp của thu nhập trung 

bình. Về nợ công thì Chủ tịch nước đưa ra một con số, Thủ tướng đưa ra một 

con số khác, với hai nhận định đối nghịch nhau, một chuyện không hề có  

trong một chính quyền có đường lối. Thông báo quốc tế thì rất rõ là Việt Nam 

phải dành khoảng 25% tiền thu về cho ngân sách để trả nợ trong năm 2015, 

với 75% phải nuôi bộ máy nặng nề của nhà nước qua lương bổng, không còn 

đủ 5% để đầu tư vào các kế hoạch phát triển. Một cổ mà đã hai tròng: phải 

vay mới để trả nợ cũ, trong một nền kinh tế không có phương hướng chính, 

không có lý luận về hiệu quả, và rơi nặng vào gia công, tức là rơi vào kiếp 

làm tôi, làm tớ, làm công, làm mọi cho ngoại quốc. Nếu lãnh đạo mà  đưa dân 

tộc vào kiếp này thì đừng lãnh đạo. Tổ chức Đại hội Đảng để đưa dân tộc ra 

khỏi kiếp tôi, tớ, công, mọi thì nên tổ chức, chớ tổ chức Đại hội Đảng để 

tranh giành quyền bính, củng cố tư lợi thì đừng tổ chức Đại hội Đảng, nhục 

lắm! Mất nhân cách lãnh đạo lắm!  

Đề nghị 5: Sự chủ động sáng tạo của nguyên tắc bình đẳng để chống lại cái 

lạm quyền, tức là phạm luật, vì lạm quyền của chính quyền là một trong 

những nguyên nhân chính trong quá trình sụp đổ của hệ thống cộng sản ở cuối 

thế kỷ qua. Nguyên tắc bình đẳng không có sẵn trong văn hoá, trong xã hội, 

chuyện bất bình đẳng giữa nam nữ, chuyện bất bình đẳng giữa giàu nghèo vẫn 

còn trước mắt chúng ta. Nhưng nhân phẩm của nguyên tắc bình đẳng là động 

cơ sáng tạo, thúc đẩy chúng ta dùng đạo lý, dùng luật pháp, dùng kiến thức, 

dùng khoa học, để giải quyết bất bình đẳng, thay thế bằng cái hay, đẹp, tốt, 

lành của bình đẳng. Cho nên có văn hoá, chưa chắc có văn minh, vì muốn có 

văn minh thì phải có một hệ thống pháp lý chống bất bình đẳng. Giữa văn hoá 

và văn minh, Việt tộc còn có thuật ngữ văn hiến, chúng ta nên cho nó một nội 

dung chính đáng, vì với số lượng bất bình đẳng ngập trời hiện nay, số lượng 

bất công tràn đất hiện tại, thì Việt tộc có còn giữ được bốn ngàn năn văn hiến 

của mình không? Luật là hệ thống của quy tắc, vừa để bảo vệ quyền lợi của 
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mỗi cá nhân, vừa để đảm bảo đa nguyên trong khác biệt về quyền lợi giữa các 

cá nhân, bè nhóm, đảng phái… trong đó mỗi cá nhân có tự do thực hiện 

quyền lợi của mình và tổng thể của các quyền lợi của một dân tộc chính là 

hạnh phúc của dân tộc đó nếu được một chính phủ đủ trình độ thực hiện, một 

chính quyền đủ năng lực hoàn thành sứ mạng này. Như vậy, pháp lý sinh ra 

luật pháp không bằng giáo điều cứng ngắc, mà bằng một hệ thống nhân bản 

trong đó lý luận sinh ra lập luận, lập luận dẫn tới giải pháp, giải pháp chế tác 

ra kỹ thuật quản lý, để quyết định kỹ năng của các lãnh đạo trong chính 

quyền. Bổn phận của pháp lý không phải để quản lý các dữ kiện xã hội, mà để 

bảo đảm quyền làm người của chủ thể, được định nghĩa từ cá nhân, giờ đây đã 

biết sáng tạo ra quyền lợi của chính mình bằng tự do cá biệt của mình mà 

cùng lúc nhận trách nhiệm, bổn phận của mình đối với xã hội.  

Chuyển kiếp bằng minh  

Các chuyên gia quốc tế về y khoa và sức khoẻ cộng đồng đã có điền dã, điều 

tra trên tình hình sức khoẻ xã hội Việt Nam những năm qua, đều nhận định 

cùng một hướng là ĐCSVN rất mơ hồ về hệ vấn đề sức khoẻ của dân tộc Việt 

Nam; không có chính sách rõ ràng về các tệ nạn xã hội (ma tuý, rượu bạc, mãi 

dâm…), thậm chí còn có các lãnh đạo dính vào các chuyện hối lộ, tham nhũng 

qua các tệ nạn này. Chưa kể tới câu chuyện môi trường, ĐCSVN không hề có 

một chính sách nghiêm minh về lâm trường và ngư trường, nhiều thông báo 

quốc tế báo động trầm trọng về ngư trường với cách đánh cá, giết hại bừa bãi  

như hiện nay, thì sau 2050 Việt Nam cũng sẽ không còn cá cơm để làm nước 

mắm, hậu quả là sẽ mất quốc hồn, quốc tuý trong ẩm thực dân tộc, tại sao dân 

chúng ta hiện nay không được biết đến các báo cáo quốc tế này? Có những 

giai đoạn minh bạch để đánh giá một dân tộc có văn minh hay không, qua các 

thể hiện, dựa trên các chỉ báo xã hội. Một dân tộc được hưởng văn minh là 

dân tộc có được một chính quyền, ngoài chuyện lo về ấm no, hạnh phúc, 

chính quyền đó đặc biệt chăm sóc những người già nua, những kẻ tàn tật , 

không quên cương quyết bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Qua mắt các quan sát viên 

quốc tế trước thực trạng của Việt Nam hiện nay, thì chính quyền không làm 

được ba việc này; đây chính là định nghĩa của cụm từ nhân sinh. Trong 

chuyến công vụ đại học để nghiên cứu về tâm lý xã hội Việt Nam với tôi năm 

2010, nhà tâm lý học Marie-Rose Moro, Giám đốc Viện Tâm lý Thiếu niên và 

Thiếu nhi của Đại học Sorbonne, Paris tâm sự: “Các thiếu niên và thiếu nhi 

của đất nước này nếu không được chăm lo kỹ lưỡng về giáo dục và sức khoẻ, 

lại còn bị rơi vào thảm trạng nghèo đói đe doạ, thì đất nước này khó thoát 

khỏi lạc hậu, tương lai chưa có đã bị đe doạ”. Trước đó, năm 2008, một nhà 

tâm lý học khác, Alain Blanchet, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Tri 

thức của Đại học Paris.8-St Denis, cùng tôi tham gia trong các cuộc điền dã 

trên ba miền đất nước về điều kiện xã hội và nghề nghiệp của phụ nữ Việt 

Nam đã phân tích rất sâu: “Tại sao lãnh đạo quốc gia này lại để phụ nữ Việt 

Nam một lực lượng thông minh sắc sảo của dân tộc này phải làm những việc 

vô cùng cực nhọc, nhục nhằn về thể lực, khốn đốn về điều kiện lao động. Tại 
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sao giới lãnh đạo và đàn ông của xứ này lại để phụ nữ của mình trong thảm 

cảnh như vậy? Cách mạng ở đâu?”. Không những không có cách mạng mà 

ngược lại là phản cách mạng trong nhân tính và nhân đạo. Muốn làm được 

việc nhân sinh rồi thì phải quyết tâm đi tới để giải quyết giai đoạn hai là: dân 

chủ, nhân quyền và pháp quyền, dựa trên tam quyền phân lập; đây chính là 

định nghĩa của cụm từ nhân lý. Vì đây là bản đại hoà tấu của một nhân loại tốt 

lành trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, mà ĐCSVN không đi ra ngoài 

được, nếu muốn tiếp tục tồn tại trên chính trường Việt Nam, vì Việt tộc phải 

được quyền nghe, để tận hưởng bản đại hoà tấu nhân phẩm này. Muốn bảo 

đảm dài lâu được việc nhân lý, thì phải luôn dựa vào lực lượng trí thức; trí 

thức là tri thức của một quốc gia, vào lực lượng thanh niên là nguyên khí của 

một dân tộc, từ đó tìm ra một lực lượng lãnh đạo tỉnh táo về đạo lý, sáng suốt 

về chuyên môn, vì đạo lý là nguồn cội của chính sách, và chuyên môn là gốc 

rễ của mọi đường lối. Muốn lập đảng nào cũng được, muốn giữ đảng nào 

cũng được, nhưng những người lãnh đạo của mỗi đảng phải là những chủ thể 

đúng nghĩa nhất, vì chủ thể dùng kiến thức để sáng tạo ra phương án, dùng 

phương án để sáng tạo ra chiến lược, dùng chiến lược để sáng tạo ra cái hay, 

đẹp, tốt, lành cho dân tộc, chớ không phải cho riêng đảng mình, cho bè nhóm 

mình, hay cho cá nhân mình. Hãy dùng tiêu chuẩn chủ thể này để loại ra khỏi 

lực lượng lãnh đạo hiện nay những kẻ phản chủ thể, nhất là những con ký 

sinh trùng bòn rút sinh khí của dân tộc qua tham nhũng, những con đỉa đói 

hàng ngày chấm mút tài lực của quốc gia qua hối lộ. Ở đây vai trò của cá 

nhân vô cùng quan trọng; trong chính trị thì mọi việc luôn bắt đầu bằng một 

cá nhân, vì một cá nhân có thể làm thay đổi số kiếp của một dân tộc, làm 

chuyển hoá được thực trạng của một quốc gia.  

Đề nghị 6: Quản lý quyền lực qua pháp luật và pháp quyền, trong đó định chế 

văn minh là định chế thật sự dân chủ, có bầu cử hoàn toàn từ đa nguyên-tạo-

ra-đa-đảng, do dân kiểm soát vì dân được chọn lựa từ pháp luật tới định chế, 

với nội lực công minh của tư pháp. Nhân loại đã từ từ rời bỏ quan niệm chính 

quyền-là-chính-phủ, quá thô sơ dựa trên hai hình thái cũ kỹ là quản lý thiên 

nhiên và quản lý chiến tranh, đã được định hình quyền lực theo mô hình của 

Locke (Traité du gouvernement civil, 1690); mà hiện nay thế giới đã dần dà 

đi tới quan niệm:thực-hiện-chính-quyền-qua-năng-lực-chính-phủ. Chính-phủ 

(gouvernement) như vậy đã được “thay hình đổi xác” bằng kỹ năng mới: 

năng-lực-chính-phủ (gouvernementalité), một quan niệm mà Michel Foucault 

đòi hỏi là định nghĩa đầu tiên của các kẻ muốn lãnh đạo một chính quyền. 

Tình hình lãnh đạo chính trị ngày càng phức tạp trong bối cảnh toàn cầu hoá, 

vì nó đã cho xuất hiện hai loại chính phủ, chính phủ nổi của mỗi quốc gia và 

chính phủ chìm từ các tập đoàn kinh tài quốc tế, ngày đêm thao túng các 

chính phủ nổi bằng sức ép của lợi nhuận, sẵn sàng tổ chức mạng lưới hối lộ 

tinh vi trên bình diện toàn cầu. Trung Quốc đã bước vào giai đoạn này, để tha 

hoá các chính phủ nổi trên nhiều lục địa qua hệ chìm của các tập đoàn doanh 

nhân gốc Trung Quốc; và Việt Nam sẽ là nạn nhân trực tiếp, lãnh trọn vẹn 
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mọi hậu quả xấu nhất, nếu các lãnh đạo Việt Nam không có nội công của một 

pháp luật mới, không có bản lãnh của một pháp quyền mới. Chuyện minh 

quân, minh chúa, minh chủ luôn là hằng số thượng nguồn cho mọi việc hay, 

đẹp, tốt, lành của dân tộc. Minh quân không theo lối định nghĩa của một định 

chế quân chủ hẹp hòi, minh chúa không theo lối định nghĩa của một bè phái 

đóng kín, minh chủ không theo lối định nghĩa của một tướng lĩnh độc tôn. 

Hãy bắt đầu bằng chữ minh và chấm dứt cũng bằng chữ minh; minh là lãnh 

đạo trong tỉnh táo về đạo lý của phương hướng và trong sáng suốt về chuyên 

môn của chính sách. Như vậy, sau chữ minh, thì các từ: vương, chúa, chủ chỉ 

là phụ so với điều kiện tiên quyết là minh. Hãy cùng nhau kết luận: Việt Nam 

hiện nay chỉ thiếu minh quân, minh chúa, minh chủ, không hề thiếu hiền tài, 

hiền sư, hiền sĩ, vì trí thức của Việt tộc có, nhưng không hề được các kẻ lãnh 

đạo vô minh, vô tri, vô giác tận dụng. Vì sau lưng mọi chính sách kinh tế, mọi 

đường lối chính trị, luôn có một thực chất là: trình độ của chính sách sẽ quyết 

định mức độ của đường lối, vì trình độ là kiến thức, là tri thức, nền của ý 

thức, gốc của cái khôn, muốn làm người khôn phải hàng ngày mài nhọn tri 

thức, vì “người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”.  

Việt tộc biết tôn thờ các minh quân (Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông…), biết tôn 

vinh các minh vương (Trần Hưng Đạo, Quang Trung…), biết quý trọng các 

minh sư (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm…), còn biết yêu kính các minh 

mẫu (Nguyên Phi Ỷ Lan, Huyền Trân công chúa…) đã nhận đầy đủ trách 

nhiệm, bổn phận với non song đất nước. Những ai có ý định làm lãnh đạo 

trong thời gian tới hãy tâm niệm chữ minh, tâm nguyện chữ nhân, chữ dân, 

tâm thức chữ học, chữ tạo, để tâm đắc hơn với chữ đa.  
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NHÂN VIỆT: N°3 
(Nhân cách giáo lý Việt tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân tâm-niềm tin 

(nhân trí vị nhân tri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đò dọc, vững tay chèo, theo tổ tiên,  

xuôi cùng dòng sinh mệnh của Việt tộc. 

 

 

 

 

 

 

Tặng NGUYỄN ĐẶNG MINH MẨN 
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Các cuộc nghiên cứu, điều tra, điền dã gần đây của khoa học xã hội nhân văn về 

lòng dân với chế độ hiện nay trên đất nước chúng ta, từ chính trị học qua dân tộc 

học, từ tâm lý học qua xã hội học, có cùng một mẫu số chung trong kết luận tổng 

kết là chuyện mất lòng tin của dân chúng đối với đường lối, cách tổ chức và 

quản lý xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Lý giải bằng các dữ 

kiện cụ thể trong đời sống hàng ngày, lý luận bằng kết quả thực nghiệm của 

nghiên cứu, lập luận bằng kiến thức của các ngành khoa học xã hội nhân văn, từ 

đó rút ra những diễn luận có tuệ giác, là chuyện phải làm của một người nặng 

lòng với đất nước, cũng là chuyện của mọi thành viên của công đồng Việt tộc, 

nó không phải là chuyện riêng của một đảng, một nhóm, một phái nào… Nếu 

trong lòng dân có chuyện mất niềm tin thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện có thể 

xảy ra là số phận dân tộc đó sẽ bị – hoặc sẽ được – thay đổi, vì lòng tin luôn có 

chỗ đứng trung tâm trong lòng người, nó giữ thế thăng bằng của nhân tâm trước 

các biến thiên của cuộc sống, nó sẽ điều kiện hoá mọi lập luận của tác giả và là 

chủ đề chính của bài này. Quá trình giải luận của bài này dựa trên cách vận hành 

của niềm tin: niềm tin tổ chức mọi hành động, mọi quyết định, mọi sáng tạo, 

niềm tin tạo ra cái lý để làm cái lõi cho niềm tin. Một cái lý phải mạnh khi thuyết 

phục, phải cứng khi lý luận, phải bền trong thử thách và nhất là phải khôn, tức là 

biết mở cửa khi gặp các lý khác, cũng khôn bằng hoặc khôn hơn nó, như vậy cái 

lý này nó vừa cứng vía trong đấu tranh, nó vừa nhu thuận trong giao tác, trước 

các lý khác, “đã mở cõi thì đừng ngăn miền” (Bùi Giáng). Cái lý cũng là 

cái rễ cho niềm tin; và niềm tin trong bài này hoàn toàn ngược lại với các niềm 

tin mù quáng, cuồng tín, quá khích, cực đoan, một chiều, chủ quan, huyền 

hoặc… Tin vào cái lý, rồi lấy cái lý để hiểu cái tin, lấy cái tin để chế tác 

cái niềm, cái lòng là câu chuyện chính của bài này. 

 

Niềm tin, lòng tin 
Đọc lại Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, trong bối cảnh đất nước bị đe doạ, 

chỉ mành treo chuông, phải lấy ít đánh nhiều, phải lấy yếu đánh mạnh, ta thấy rõ 

chân tướng của niềm tin lúc đầu chỉ là một hạt giống, là một mầm non dù nhỏ bé 

nhưng được bảo vệ vững vàng trên lòng tin là một mảnh đất, mà Việt tộc gọi là 

đất nước, không bao giờ chịu khuất phục bất cứ bọn ngoại xâm nào. Niềm tin 

không nhất thiết được xây dựng bằng lòng mộ đạo đối với một tôn giáo, lòng tin 

không nhất thiết được chế tác bằng sự dấn thân tuyệt đối cho một ý thức hệ; tin 

mình và tin đồng loại trong cuộc sống chung được xây dựng trên đạo lý hay, 

đẹp, tốt, lành, nó khác xa với các hành vi cuồng đạo, với các hành động cuồng 

tín. Niềm tin có cội rễ trong quan hệ xã hội, vì lòng tin có ngọn nguồn trong luân 

lý cộng đồng; nó là sự trông chờ có cơ sở của con người đối với đồng loại của 

mình, mà không cần một sự can thiệp nào của thương đế, mà không cần một sự 

cầu cạnh gì đối với bất cứ tập đoàn lãnh đạo nào, nó là chuyện đạo lý giữa người 

và người. Hãy tìm cách định lượng, định chất để tìm hướng định nghĩa cho niềm 
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tin: nếu một dân tộc mà tin một chính quyền, một chính phủ, một đảng lãnh đạo, 

tức là dân tộc đó đang cân, đo, đong, đếm để nghiệm, thử, xét, xem chính quyền 

đó, chính phủ đó, đảng đó có được chiều cao, chiều dài, chiều sâu, chiều 

rộng tới đâu, so với lòng tin của dân tộc đó. Và, nếu chính quyền đó, chính phủ 

đó, đảng đó quá thấp, quá tồi, quá tệ, quá xấu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có ít nhất 

là bốn chuyện sẽ xảy ra khi mất niềm tin (confiance): thứ nhất là sự xuất hiện 

của bất tín (défiance), dẫn tới chuyện thứ nhì là ngờ vực (méfiance), chóng chầy 

gì cũng tới chuyện thứ ba là do dự, chần chừ, phân vân (hésitation), tất cả ba 

chuyện trên đưa tới chuyện thứ tư, tới hậu quả mất phương hướng trong cộng 

đồng quốc gia, trước tương lai, sống vật vờ trong tâm lý hoảng sợ sự phản bội 

(la peur de la trahison).Trong lịch sử trí thức và triết học phương Tây, có một 

câu chuyện phản bội giữa hai trí thức, giữa hai Nam Tào và Bắc Đẩu của hiện 

tượng luận trong thế kỷ thứ hai mươi; giữa Husserl, gốc Do Thái, người thầy 

khai sinh ra hiện tượng học (phénomènologie)(mà dân tộc ta có một chuyên gia 

tài ba, sắc sảo về trường phái này là bác Trần Đức Thảo). Và môn sinh tin yêu 

của Husserl không ai khác hơn là Heidegger, chủng tộc Đức, đã cúi đầu, khoanh 

tay trước thảm hoạ tàn sát người Do Thái, đồng bào của Husserl, do Đức Quốc 

Xã tổ chức trong đệ nghị thế chiến. Từ thất vọng qua tuyệt vọng trước thái độ 

kém hèn của Heidegger, mà Husserl đã định nghĩa niềm tin là tình bạn chung 

thuỷ của tâm hồn còn phản bội là đất của phi nhân, Husserl dặn trí thức hãy thận 

trọng trước sự phản bội và đừng dung túng, đừng nhượng bộ nó: “Une attaque 

contre les racines les plus profondes de notre existence”, vì nó tấn công vào cái 

rễ sâu nhất của nhân sinh, rồi để lại một vết thương sâu đậm giữa những tâm 

hồn chung thuỷ, nó giết tình người trong trứng nước, nó làm chúng ta bị tổn 

thương về nhân tính, thiệt hại về nhân phẩm. Nếu niềm tin là người bạn chung 

thuỷ của tâm hồn, còn phản bội là phi nhân, thì phản bội luôn gây ra một sự chấn 

thương dài lâu khi con người đoạn tuyệt với niềm tin ban đầu, nhất là khi sự 

phản bội lấy cái lợi hèn để bóp chết cái lý sáng trong nhân tri, Husserl tin rằng 

luôn luôn có một vùng tối tăm, mờ ám của sự phản bội, vì kẻ phản bội thường 

phải giấu cái lý nguyên thuỷ của sự phản bội, và kẻ này chỉ đưa ra cái cớ bên 

ngoài mà không dám đưa ra sự thật, vì kẻ phản bội biết là luôn luôn có sự liên 

minh chặt chẽ giữa sự thật – chân lý – lẽ phải, kẻ phản bội luôn rất sợ bị lột mặt 

nạ. Chuyện xa rồi chuyện gần, chuyện người rồi chuyện ta, trong hơn thế một 

thế kỷ qua, Việt tộc đã bị phản bội biết bao nhiêu lần trong các chuyện ý thức 

hệ, trong các chuyện chính trị, trong các chuyện lãnh đạo, mà kẻ bị phản bội là 

những chiến sĩ kháng chiến đã thấy cảnh cha mẹ mình bị thảm sát trong cải cách 

ruộng đất sau 1954, thấy niềm tin cách mạng của mình đang bị các kẻ lãnh đạo 

tồi tệ lạm dụng để giết hại gia đình mình. Chuyện xưa rồi chuyện nay, chuyện hy 

sinh rồi chuyện bán buôn, các thế hệ chiến sĩ kháng chiến tiếp theo cũng đang 

thấy bao công lao của mình trong chuyện hy sinh để đất nước được thống nhất 

năm 1975; giờ đây qua hệ thống hối lộ, tham nhũng, có những lãnh đạo đã bán 

những vùng, những miền, những nơi, từ núi tới đồi, từ bãi biển tới đảo cho ngoại 

quốc, cho ngoại bang, thậm chí cho kẻ thù muôn kiếp của Việt tộc là bá quyền 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   448 

 

Bắc Kinh. Người dân Việt rất tỉnh táo trên chuyện này, sự phản bội này được họ 

đặt tên bằng trực quan, trực cảm của họ, họ gọi bọn này là bọn bán nước. 

 

Niềm tin, đức tin 
Khi chuẩn bị biểu tình chống chiến tranh Mỹ tại Việt Nam ngay thủ đô Hoa Kỳ, 

mục sư L. King hỏi thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Trên đoạn đường đi biểu tình 

thì dùng khẩu hiệu gì để nói lên tính hiếu hoà bất bạo động để chống lại cái bạo 

lực giết chóc của chiến tranh?”, thiền sư Thích Nhất Hạnh trả lời: “Hãy lấy lời 

của một bài hát của Phạm Duy: Tôi từ chối giết người, vì giết người rồi, tôi sống 

với ai?”. Từ chối giết người vừa là cái tin, cũng là cái đức, đức bảo vệ nhân 

sinh, đức bảo trì nhân phẩm, đức bảo quản nhân tính, đức bảo hộ nhân đạo, đức 

bảo trọng nhân tâm… Tin chuyện chống giết người là đúng, vì cái đức này 

đường đường chính chính, đi trên vai, trên lưng các chiến tranh chết chóc bừa 

bãi. Niềm tin bảo vệ cho bằng được nhân sinh dựa trên đức tin để bảo trì nhân 

đức. Đức tin đây không phải là tin một đấng quyền năng siêu việt nào cả, cũng 

không phải là tin một thượng đế vô hình, mà nó là đức trọng (vertu), phẩm của 

phẩm (qualité), giá trị của giá trị (valeur). Vì là giá trị nên phải cảm nhận nó 

bằng luân lý, đạo lý, tâm linh, và không bao giờ mua bán nó được; không bao 

giờ “đánh lận con đen” với nó được. Triết học luân lý và tâm lý học xã hội cùng 

nhìn nhận rằng niềm tin vừa là hành vi, vừa là phong cách làm nên nhân cách 

của nhân tâm, đặt niềm tin vào nhau để cùng nhau đối phó với các hoạn nạn 

trong cuộc đời, từ đó có chuyện che chở nhau, bảo vệ nhau, trong tương trợ 

(entraide), một loại tình người có vai vóc cao nhất. Che chở nhau, bảo vệ nhau, 

tức là đang củng cố quan hệ giữa người với người, ngày thêm vững, thêm mạnh, 

thêm chắc, chấp nhận mọi thử thách, trước các biến thiên của kiếp người, dấn 

thân vào giông tố, vào bão táp mà không sợ lẻ loi, không sợ bị bỏ rơi, tôn giáo 

làm được chuyện này trong lịch sử của nhân sinh. Nếu tôn giáo dùng niềm tin để 

đi tìm con đường tâm linh, rồi cứu rỗi con người ra khỏi hoạn nạn, như vậy kết 

tội tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng là một thái độ rất hồ đồ. Còn hiện 

nay, nhiều kẻ tu hành, từ thượng toạ tới hoà thượng, mượn chùa chiền để tổ chức 

các trò mê tín, dị đoạn, chiêu hồn, cầu vía để làm thương mại bất chính, lại là 

một chuyện hồ đồ khác, vì họ đang nạo rỗng niềm tin của các tín đồ của họ. Có 

một điểm trọng tâm trong mọi niềm tin là ý lực muốn chuyển khổ đau thành 

hạnh phúc, niềm tin mà đích thực thì gọi là chánh tín, nó đòi hỏi phải được thực 

chứng, tức là được thể nghiệm qua sự thật, cả hai được nuôi dưỡng bằng hai nội 

lực của nhân tâm là : ý chí và ước mong, mang chiến bào cho niềm tin, tên gọi 

của nó là chí nguyện. Niềm tin là rễ sâu nếu nó sống trên đất, niềm tin là dòng 

chảy nếu sống với nước, xuyên thời gian, nó ngược lại với chuyện tuyên truyền, 

nhồi sọ trong ý thức hệ chính trị, nó ngược xa với chuyện “buôn thần, bán 

thánh” qua mê tín, dị đoan trong một số nơi thờ tụng hiện nay. Những kẻ đi buôn 

chính trị và tôn giáo nên suy nghĩ kỹ: mỗi lần con người mất niềm tin, là họ bị 

mất hai chuyện: mất lý tưởng và mất hạnh phúc. 
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Ricœur, trường giang của triết luân lý, bình nguyên thênh thang của hiện tượng 

luận, cho rằng niềm tin tạo dựng nên cộng đồng, con người vừa muốn sống 

chung với nhau, vừa muốn chia sẻ với nhau những phương án trong tương lai, 

nhưng cộng đồng thì rất mong manh, dễ đổ, dễ tan, dễ vỡ, và chuyện sống còn 

của một cộng đồng luôn tuỳ thuộc vào niềm tin tập thể, vì nó là giá trị gốc của 

nhân sinh quan trong mỗi cá nhân. Giá trị của niềm tin được nuôi sống như ước 

vọng vượt qua thăng trầm của lịch sử, nhưng cùng lúc cũng là thực tế luôn xét 

nghiệm và đánh giá lại niềm tin trước những thử thách mới của thời cuộc, tình 

thế… trước những chuyện thay lòng đổi dạ của những kẻ thâm, hiểm, ác, độc 

trong cộng đồng. Tin vào giá trị của cộng đồng thì đừng nên quá khích, chỉ làm 

ngộp thở các chân trời của các thế hệ sau; tin vào giá trị của một tương lai tốt 

lành thì đừng buông tay, cúi đầu, vì nội chất của niềm tin là một năng lượng vô 

song, một nội lực hùng tráng, nó cất giữ trong kho tàng của nó ba kho báu tinh 

khôi: tự mình biết tôn trọng mình; ân cần với đồng loại trong khó khăn của cuộc 

đời, tin tưởng vào định chế được sinh ra bởi lý tưởng của niềm tin. Niềm tin 

không rời hoài bão trong thử thách của thời gian, tin rằng quan hệ tốt giữa người 

và người sẽ sinh ra được một xã hội tốt, được hỗ trợ bởi những định chế tốt, tin 

vào cái tốt như tin vào một điềm lành cho hiện tại, cho mai sau. Con người tạo 

ra niềm tin vì họ tin vào cái tin của họ, đây không phải là lý thuyết suông, mà nó 

là tiền đề của đạo lý, thượng nguồn của luân lý: lấy cái tốt chế tác ra cái lành, 

lấy cái lành tạo ra cái hay, lấy cái hay để sản sinh ra cái đẹp. Cho nên, Kant tin 

là cái thiện luôn gắn liền với cái mỹ; trong mỹ thuật, mỹ học cái luân song hành 

với cái lý. Niềm tin là cánh cửa mở, nó không phải là cánh cửa đóng, mở để làm 

ba chuyện: để cảm nhận cái hay, đẹp, tốt, lành; để dựng nên cho bằng được 

cái thoả ước cùng nhau sống chung trong một cộng đồng, một xã hội biết và 

hiểu hạnh phúc để có hạnh phúc; để có chung một môi trường đạo lý. Hãy phạm 

trù hoá ba chuyện này: cảm nhận thuộc về hệ vấn đề giá trị; thoả ước thuộc về 

hệ vấn đề định chế; đạo lý thuộc về hệ vấn đề của nhân tâm. Đưa chuyện đổi 

chác vào niềm tin là có lỗi, đưa chuyện mua bán vào niềm tin là có tội. Cái biết, 

cái hiểu của niềm tin là một loại kiến thức bao trùm, một loại tri thức sắc nhọn; 

kẻ nào biến niềm tin thành chuyện thực dụng lỗ lời, thì kẻ đó không có chỗ đứng 

trong cộng đồng. Chuyện niềm tin là chuyện chân trời – tương lai của tương lai 

– niềm tin rất xa lạ với loại quan hệ “tiền trao, cháo múc”, khi đã “cạn tàu, ráo 

máng” với nhau, thì lúc đó coi như đã mất niềm tin. 

 

Niềm tin, tin yêu 
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn trẻ thì: “Tôi yêu mọi người, cỏ cây, nhân 

loại… ”, cuối đời thì: “Tôi là ai mà yêu quá đời này”, đây không còn là tình yêu 

nhỏ hẹp của hai người, mà là tình thương phủ trùm lên cuộc sống, chan hoà với 

muôn loài, mà Phật học sẵn sàng gọi là vô lượng tâm, tâm chứa bao nhiêu lượng 

cũng được, tình yêu và tình thương như vậy có một chỗ dựa là tin yêu, tin đời và 

tin người, cái hèn mọn của ích kỷ sẽ không có chỗ để dung thân. Chính trị học 

giáo dục và xã hội học đạo lý, cùng nhau nhận diện niềm tin vừa là tâm nguyện, 
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vừa là hoài bão, nó xuất hiện với danh chính ngôn thuận giữa cuộc sống để 

chống lại hai loại ích kỷ, hàng ngày nhan nhản giữa chợ đời: ích kỷ tương đối 

(l’égoïsme relatif), sống chỉ để bảo vệ tư lợi của mình, và ích kỷ tuyệt 

đối (l’égoïsme absolu) không những sống chỉ để bảo vệ tư lợi của mình, mà còn 

loại ra khỏi môi trường của mình những ai có ý phản kháng, luôn cả những ai có 

ý định tranh cãi với mình, đây là nội chất của ĐCSVN từ hơn nửa thế kỷ nay, 

độc đảng nên độc quyền, độc tôn nên độc tài. Sự thật mất lòng, và nói lên sự thật 

có thể bị hãm hại, nhưng sự thật là sự thật, nền của chân lý, gốc của lẽ phải. 

Chuyện gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện nay: làm lãnh đạo Đảng thì 

cần vơ vét, nhưng không cần niềm tin; trong gia đình thì cha mẹ, anh, em triệt 

hại nhau chỉ vì một mảnh đất, một cái nhà, một gia tài, cần tiền chớ không cần 

tình, tình đây là tình nghĩa, tình người chỗ dựa của niềm tin. Bề trên ăn ở sỗ 

sàng, bầy dưới ê chề tha hồ bạo ngược; chữ tin, dẫn đường cho chữ tín, cả hai 

chữ vắng tiếng, vắng mặt, vắng bóng một cách lạ kỳ trong quan hệ hàng ngày 

hiện nay giữa đồng bào mình! Nhân cách Việt tộc rồi sẽ đi về đâu? Dưới đời 

Trần có nhiều chuyện thật hay, thật đẹp, ngoài những minh vương, ngoài những 

chiến công làm nên vai vóc của Việt tộc, ba lần dẹp Mông, giữ cho đất nước vừa 

bình, vừa an; các điều tra sử học cho thấy đây là thời mà Việt tộc có đời sống 

tâm linh rất cao: nhiều đồng bào tập thiền, luyện thiền, tu thiền, dưỡng thiền, cả 

nước thiền với đời sống tâm linh sạch đẹp, có chiều cao đạo lý, tất cả dựa vào 

niềm tin cộng đồng thật trong sáng. Cái ích kỷ, cái tham lam, cái vơ vét, xa lạ 

trong không khí thiền này; thiền cho sáng suốt, thiền cho tỉnh táo, thiền để nắm 

chắc: niệm, định, tuệ. Huyền Trân công chúa nhận trách nhiệm giữ hoà bình cho 

hai nước Đại Việt và Chiêm Thành, chấp nhận cuộc hôn nhân với Chế Mân, với 

niềm tin thái hoà cho hai dân tộc; khi về lại quê cha đất tổ, cũng đi tu, nhập 

thiền, mà còn biết lo rất đầy đủ cho dân địa phương xung quanh mái chùa mà vị 

minh mẫu này chủ trì. Nhân cách giáo lý Việt tộc này đẹp như vậy, tại sao chế 

độ hiện nay không mang ra hiển vinh nó trong học đường, trong xã hội, trong 

giáo khoa, trong định chế? Chúng ta đang bàn về nội công của các minh vương, 

bản lĩnh của các minh mẫu, chúng ta “thỉnh nguyện” các vị muốn lãnh đạo đất 

nước trong những tháng năm tới, không cần phải đi tu, mà chỉ cần sáng suốt bồi 

đắp lại niềm tin, tỉnh táo gầy dựng lại lòng tin; vì mất niềm tin, vì bỏ lòng tin là 

đã đặt bước-gởi thân mình vào chốn tà đạo rồi. 

Trong tác phẩm Métaphysique de l’amour (Siêu hình học tình 

yêu), Schopenhauer phân tích cái tỉnh táo thấp hèn, cái sáng suốt tồi xấu của các 

kẻ ích kỷ: “loại người không bao giờ thấy mình sai lầm trước tư lợi”, kẻ này 

đếm từng đồng, tính từng cắc một, thì làm sao đếm sai, tính lầm được. Tính toán 

tủn mủn, bòn rút keo kiệt, luôn thấy mình khôn hơn những người chung quanh. 

Nhưng ông bà ta dạy: “khôn quá, hoá dại”, vì không có niềm tin được tưới tẩm 

bằng đạo lý, vì không có lòng tin được vun xới bởi tâm linh, nên hay rơi vào 

thảm hoạ “bỏ của, chạy lấy thân”, trước những biến động của nhân thế, sống 

kiếp “thạch sùng tiếc của”, khi họ kể về chuyện mất của, thì càng làm cho nhân 

cách họ thấp hèn hơn. Tôi sống tại Âu châu cũng gần nửa thế kỷ, thường thấy 
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cảnh “bi hài kịch” cuả các bạo chúa, vơ vét tiền của, vàng bạc, châu báu của dân 

tộc mình, rồi gởi vào các ngân hàng Âu châu, khi tới ngày tàn của các bạo chúa 

này mà tiền của vẫn “kẹt” trong các ngân hàng này, không lấy ra được, vì pháp 

lý chưa điều tra xong, vì công pháp quốc tế chưa thẩm định xong. Gia đình các 

tên bạo chúa này sống vất va, vất vưởng như ”bụi đời”, còn các bạo chúa thì vật 

và vật vờ nửa “oan hồn”, nửa “âm binh”. Các kẻ đang vơ vét của cải của Việt 

tộc hiện nay nên “thiền” để có “niệm, định, tuệ” trong câu chuyện “bụi đời” -

 “oan hồn” - “âm binh” này. Người có niềm tin là người buông bỏ được phản xạ 

ích kỷ, can đảm tự giải phẫu các con tính tư lợi thấp hèn của mình để tìm chiều 

cao trong ý nghĩa làm người, lấy niềm tin hay, đẹp, tốt, lành để xây dựng 

nên nhân cách, lấy nhân cách làm tư cách, rồi biến tư cách thành phong cách, 

gạt hẳn bóng dáng “bụi đời” - “oan hồn”- “âm binh” ra khỏi môi trường nhân 

tâm của mình. Hãy tự nhận diện ra mình bằng chính niềm tin của mình, mà 

Celan đúc kết thành niềm tin đôi: “Je suis toi, quand je suis moi!”, tôi là bạn, khi 

tôi là tôi. 

 

Niềm tin, niềm vui 
Thi sĩ Tô Thuỳ Yên, dòng nước ngầm nghẹn ngào với bao biến nạn của Việt tộc, 

mưa nguồn của bao nỗi khổ đau chiến loạn của thế kỷ hai mươi, sau những năm 

dài trong ngục tù cải tạo, ngày được trở về lại Sài Gòn, sắp thấy lại gia đình, 

ngôi nhà, bạn bè… đã tự dựng cho mình một niềm tin mới, nó bắt đầu là niềm 

vui của tự do rất mới, tự do kích thích mỗi cá nhân phải xây dựng lại nhân sinh 

quan, thế giới quan, vũ trụ quan của mình, trong bài Ta về: “Ta về một bóng trên 

đường lớn… Ta về khai phá bùa thiên yểm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi… Ta về qua 

những truông cùng phá… Thế giới vui từ mỗi lẻ loi…”. Vui từ mỗi lẻ loi, đã 

thành chất keo kết niềm tin với niềm vui, khi kết lại rồi thì khó tách được niềm 

vui ra khỏi niềm tin. Không oán thù, không cừu hận ai, vui trong lẻ loi, cô đơn, 

cô độc; vui luôn trong thanh bạch, thanh đạm, thanh bần; vui luôn trong thử 

thách, cam go, trầm luân. Khổng Tử thấy được chuyện này: “người ta không sợ 

nghèo túng, chỉ sợ bất công”. Bất công tới từ bất bình đẳng, bất công và bất bình 

thiêu huỷ niềm tin, giết chồi lộc của niềm vui. Các vị lãnh đạo đang bòn rút tài 

nguyên đất nước, chấm mút của cải xã hội, làm suy kiệt sinh lực đồng bào, hãy 

suy nghĩ về thái độ của mình, vì Việt tộc vừa mất niềm tin nơi lãnh đạo, vừa mất 

niềm vui trong cuộc sống, thì nguy hiểm không lường được! Trong đám người 

lãnh đạo xấu, ta đừng quên là họ khi lọt vào guồng máy lãnh đạo thì củng cố bộ 

máy tuyên truyền qua xảo thuật ngu dân hoá, tự xem mình khôn hơn dân tộc 

mình, thái độ xem dân chúng là “ngu muội, dễ lừa”; loại người này, họ bị ung 

thư tư duy mà họ không biết. Trong những ngày tháng điên đảo của cách mạng 

Pháp, Hugo đã chỉ thẳng vào mặt bọn con buôn chính trị này đang khai thác con 

bài ngu dân để tha hoá tri thức dân tộc họ: “C’est insensé de croire que je ne suis 

pas toi!”, thật bất thường khi anh tưởng tôi không phải là anh. Tôi cũng là anh, 

vì tôi cũng có tri giác, nhận thức, thông minh như anh; chỉ có anh là vô tri, vô 

minh, vô giác, mới không thấy kẻ xung quanh anh, thiên hạ rất sáng suốt, tỉnh 
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táo. Câu này khác với câu suy bụng ta ra bụng người, vì câu của Hugo đặc biệt 

dành cho những kẻ chuyên giật dây trong chuyện buôn bán chính trị, biến chính 

trường thành thương trường. Giữa thế kỷ vừa qua, tại Hoa Kỳ cũng có một 

trường phái xã hội học xuất sắc của Garfulkel, với tên gọi ethnométhodologie 

(dân tộc phương pháp học), cũng luôn nhắc nhở các chuyên gia, các trí thức, các 

học giả đừng tự đặt mình cao hơn người thường dân, đừng tự coi mình giỏi hơn 

người đời, nếu đặt mọi người vào cùng một thế cuộc, vào cùng một tình huống, 

mà tác giả này gọi là ở đây (ici) và bây giờ (maintenant), thì chưa chắc ai sẽ 

khôn hơn ai! Trong suốt cuộc sống làm người, mỗi lần chúng ta gặp loại người 

“dạy đời” ta, không phải bằng cái khôn ngoan của nhân loại mà chỉ bằng 

cái lươn lẹo trong tư lợi của họ, lúc đó niềm tin của chúng ta bị xúc phạm. Xin 

kể câu chyện về lịch sử của trí thức Việt kiều của thế kỷ hai mươi vừa qua tại 

Pháp: thế hệ đầu tiên giữa hai thế chiến với các nhân vật có niềm tin: Trần Đức 

Thảo, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khắc Viện… xuất sắc trong học thuật, tinh 

chuyên trong nghề nghiệp, chấp nhận về nước sau 1945 với ý nguyện chống 

thực dân để giành lại độc lập dân tộc, sau đó mỗi người một bi kịch, nhưng họ 

không để mất nhân cách của họ trước bạo hành của chuyên chế, trước bạo lực 

của độc tài. Thế hệ tiếp theo thì sao? Cũng có những người xuất sắc trong học 

thuật, tinh chuyên trong nghề nghiệp, chấp nhận về nước sau 1975 với ý nguyện 

xây dựng lại đất nước sau những năm dài chiến tranh, nhưng tiếc thay trong số 

người này lại có hai nhân vật, hai anh em, về nước để nhận bổng lộc của chế độ, 

qua cơ chế của Ban Việt kiều trung ương, với tư cách thấp hèn của loại người 

nịnh hót, tâng bốc quyền lực, làm đồng bào “xem rẻ” Việt kiều, làm cho Việt 

kiều “thấy nhục” khi đồng bào mình nhắc tới họ. Muốn đồng bào quê nhà viết sử 

của đất nước tới nơi tới chốn, thì Việt kiều cũng phải viết sử của “xa đất, xa 

nước” tới nơi tới chốn, từ đó tự xét mình thật cặn kẽ, như cụ Tiên Điền đã căn 

dặn: “Phải dò cho tới tận nguồn lạch sông”. Đừng cào cào, xới xới, hãy đào sâu, 

đào rộng để thấy một chuyện lạ khác về lòng tin trong sinh hoạt trí thức Việt 

kiều trước và sau 1975, khi thế hệ chúng tôi còn là sinh viên, phải “thưa, bẩm, 

dạ, vâng” với một loại đàn anh mang tiếng là trí thức, là tiến bộ, là theo cách 

mạng, là biết dấn thân… Chuyện lạ là mỗi lần chúng tôi lấy sáng kiến về dân 

chủ, về công bằng, về pháp chế thì họ luôn lấy cái hèn nhát của họ trước 

ĐCSVN, để dập tắt sự can đảm cần thiết trong chuyện giữ vững niềm tin của thế 

hệ chúng tôi. Thật tức cười khi họ giải thích cái hèn nhát của họ bằng cái mà họ 

gọi là khôn khéo của minh triết, kín đáo của hiền triết. Ngữ văn và ngữ pháp của 

Việt ngữ rất minh bạch: minh triết, hiền triết dựa trên sáng suốt và tỉnh táo, khi 

thấy đúng thì làm, không lùi trước cái xấu, tồi, độc, ác, nếu cần quyết định thì 

dùng can đảm mà quyết đoán. Ngược lại, cái hèn nhát diệt sáng suốt, huỷ tỉnh 

táo, triệt can đảm, vùi quyết đoán. Lạ hơn nữa là mỗi lần họ nghe kể về các 

thành quả, các thành công của thế hệ đàn em, thì họ lại dùng kinh nghiệm thất 

bại của họ trong nghề nghiệp, trong tri thức, trong xã hội, nhất là trong chính 

trị… để vừa giả đò phân tích, vừa cố tình hạ giá các thành quả, các thành công 

của thế hệ đàn em. May mà, các thành quả, các thành công của thế hệ đàn em đã 
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trở thành niềm vui để đàn em giữ được niềm tin trước các thử thách của cuộc 

đời, của đất nước. Có lần, tôi lấy câu chuyện này ra tâm sự với điêu khắc gia 

Điềm Phùng Thị, người mẹ tinh thần của tôi trong cuộc sống vong thân nơi xứ 

người, thì bà lý giải rằng: “lấy thất bại cũ để phán đoán thành công mới, thì có 

thể đây là chuyện vô thức hoặc tiềm thức của một loại người trong dân tộc ta, đã 

bị đô hộ, bị nô lệ lâu quá chăng?”. Các thế hệ trẻ của Việt tộc, các bạn nghĩ thế 

nào về các câu chuyện Việt kiều này? Có hai tác giả lớn trong văn học pháp là 

Flaubert và Maupassant, hai đỉnh núi ngang trời của tiểu thuyết luận, hai ngọn 

thuỷ triều trải rộng của văn chương, rất tâm giao, đắc khí khi cả hai đều định 

nghĩa niềm tin là: “Việc trao truyền sự nhạy cảm của nhau qua các thế hệ, nhạy 

về cái hay trong tư duy để sau đó đưa nó vào đời sống xã hội, mà xã hội là nơi 

tác chế ra kiến thức của nhân loại, được lấy từ niềm tin tới từ tư duy của mỗi 

người”. Niềm tin và niềm vui luôn có một chỗ đứng thân quen trong nhân cách 

giáo lý Việt tộc. Hãy nhớ lại câu chuyện của Nguyên phi Ỷ Lan, nội công của 

minh mẫu, bản lĩnh của hiền mẫu, đã can đảm đứng ra cáng đáng việc nước, khi 

Vua Lý phải đi bình Chiêm, nhận đầy đủ trách nhiệm “trong ấm, ngoài êm” của 

một người phụ nữ, luôn lạc quan, yêu đời, sống với niềm vui, lại trao truyền 

được niềm tin của mình tới quần thần xung quanh. Ở đây, không phải là “trong 

ấm, ngoài êm” chỉ của một gia đình mà của cả một dân tộc. Với một niềm vui 

trong sáng và thành thật, nam giới chúng ta hãy cầu mong có thật nhiều phụ nữ 

sẽ vào thật nhiều các chức năng lãnh đạo sắp tới trong giai đoạn mới, với phong 

cách giáo lý Việt tộc của hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ỷ Lan, Huyền Trân… Vì một 

thể chế có liêm sỉ là thể chế đó luật pháp hoá được chuyện bình-đẳng-để-bình-

quyền, bình-quyền-để-chia-quyền, bình-đẳng-trong-quyền-lực-và-quyền-lợi, thật 

sự bình đẳng giữa nam và nữ trong tam quyền phân lập, mà nhiều quốc gia văn 

minh phương Tây đã làm và đang làm mạnh mẽ trong định chế và cơ chế của họ, 

bất cứ người đàn ông Việt Nam nào chống lại chuyện này đều là bất chính. 

 

Niềm tin, đồng thuận 
Thi sĩ Hoàng Cầm, của thi ca biết biến niềm tin thành đam mê, đứa con tin yêu 

của Kinh Bắc, ngọn gió Bấc đầy năng lực đánh thức được bao ước vọng tự do, 

phải thẳng lưng khi bị vây hãm bởi bạo lực, luôn cảnh tỉnh chúng ta hãy thận 

trọng với các loại nhà tù vô hình: “Ta con phù du ao trời chật chội/ Đứng cánh 

bèo đo gió lặng tìm sao”. Ao trời không phải là bầu trời, ao trời là nhà tù vô 

hình, bầu trời có sao, có gió mới thật là tự do. Hiện nay, trong xã hội học vi mô 

của Mỹ, có sự xuất hiện thật thông minh các công trình của Goffman về quan hệ 

giữa niềm tin, truyền thông và tin tức, sự tác động qua lại của chúng trong quá 

trình nhận thức thể hiện các giá trị đạo lý của cuộc sống, trong đó sự sai lầm của 

nhận thức về tin tức luôn dẫn đến cái thất bại của niềm tin, nếu ta để niềm tin bị 

đóng khung bằng chủ quan vô tri trước tin tức, trước truyền thông, nếu ta không 

đủ tri giác để phân tích tin tức, không động lòng thương đồng loại khi trong 

truyền thông có nội chất của khổ đau. Trong cuộc sống hàng ngày, từ tin tức tới 

hình ảnh, từ vô tri tới vô tâm, ta sống trong một cái khung chủ quan, thì cái 
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khung chủ quan cá nhân này tạo cho ta một thói quen, rất tiện lợi trong cách xử 

lý truyền thông và giao tế, nhưng chính cái khung chủ quan này sẽ trở thành một 

nhà tù, mà mỗi cá nhân sống như một con ngựa khi đã bị bịt mắt, thì chỉ biết đi 

về một hướng, hướng của người nài ngựa, ra lệnh cho nó. Đây là vấn đề của đất 

nước ta hiện nay, của loại tin tức một chiều, tạo ra các con người nhìn mà không 

thấy, vì muốn thấy thì phải có các chất liệu của kiến thức, của nhận thức, của ý 

thức, cả ba cũng là chất liệu của niềm tin. Có những kẻ giàu có, khi ra đường 

thấy đồng bào mình nghèo đói mà không thấy thương tâm, lại còn tỏ vẻ khinh 

miệt. Nhìn mà không thấy, không thấy thì không hiểu, không hiểu được thì làm 

sao thương được? Tình thương luôn là cơn mưa, xuất hiện để tưới mát niềm tin, 

làm cho những hạt giống tốt đẹp của niềm tin có thể nảy lộc, đâm chồi ngay trên 

những mảnh đất khô cằn vì khổ đau. 

Trong những năm qua, triết học luân lý đã mở đường cho xã hội học đạo lý 

trong điều tra, nghiên cứu, điền dã và diễn luận về các hành động trong xã hội 

dựa trên các tình cảm luân lý, được củng cố bởi những lý luận luân lý, mà khi có 

được các lý luận này thì con người đã nắm trong tay ba nguyên tắc cốt lõi: 

nguyên tắc thể hiện luân lý trong cách hành xử hàng ngày; nguyên tắc phán đoán 

bằng luân lý các chuyện đang xảy ra trong xã hội; nguyên tắc sử dụng luân lý 

một cách cụ thể vào cuộc sống. Đây là một sự đồng thuận có sức nội kết vững, 

sức kết lý cao, để xây dựng và bảo vệ niềm tin. Cả ba nguyên tắc này được hỗ 

trợ bởi một sự đồng thuận khác: đạo lý (éthique, nguyên ngữ là ethos từ tiếng Hy 

Lạp), và luân lý (morale, nguyên ngữ là more từ tiếng La tinh), đạo lý dẫn ta về 

hướng hay, đẹp, tốt, lành; luân lý dắt tay ta trên con đường nhận ra bổn phận và 

trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng, xã hội, và quốc gia. Có vài tác giả 

phương Tây cho rằng đạo lý trú trong phạm trù cá nhân, luân lý ẩn trong phạm 

trù tập thể, khi một đạo lý cá nhân được đám đông công nhận thì nó trở thành 

luân lý. Câu chuyện chính của chúng ta trong bài này là niềm tin, và niềm tin 

vừa là đạo lý, vừa là luân lý ngay trong thưở sơ sinh của nó. Bền hơn nữa, niềm 

tin là cầu nối huyền diệu giữa hai loại đạo lý: đạo lý khuôn phép (éthique 

normative) nói lên những gì ta phải làm trong cuộc sống, và đạo lý mô tả 

(éthique descriptive), hướng dẫn ta thấy các đặc thù, đặc điểm, đặc sắc của mỗi 

phán đoán về đạo lý. Vì phán đoán đạo lý về giáo dục không phải là phán đoán 

đạo lý về văn hoá, vì phán đoán đạo lý về tôn giáo không phải là phán đoán đạo 

lý về chính trị; như vậy ta tránh được các hiểu lầm “trống đánh xuôi, kèn thổi 

ngược”, “ông nói gà, bà nói vịt”, “râu ông, cắm cằm bà”. Vững hơn nữa, đạo lý 

và niềm tin luôn đồng thuận trong phạm trù của giá trị, giá trị đòi hỏi con 

người tin vì lý, dùng lý để luận, rồi dùng luận để củng cố cái tin, nhưng phải nói 

rõ là giá trị đạo lý của niềm tin hoàn toàn khác với các giá trị của khoa học thực 

nghiệm, vì giá trị đạo lý của niềm tin không mang ra thí nghiệm được. Chuyện lạ 

là dù không thí nghiệm được nhưng nó có mặt trong xã hội, trong cộng đồng, 

trong nhân sinh như một hằng số, vừa phổ biến trong quan hệ giữa người và 

người, vừa cụ thể trong ước nguyện, hoài bão, lý tưởng của mỗi cá nhân. Trong 

những công trình nghiên cứu gần đây của tâm lý học xã hội và xã hội học hành 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   455 

 

động, ta thấy rõ có hai hệ vấn đề khác nhau trong nhận định về giá trị. Các 

trường phái của Mỹ thì lập ra chủ thuyết core value, dựa trên self-reliance (ta 

chỉ tuỳ thuộc vào ta), khi nhận diện, đánh giá, phán đoán về các hành động của 

mình. Khác hẳn với Âu châu, nghiên cứu giá trị theo ba hướng được sắp xếp vào 

một cấu trúc luận với ba định đề: có một quan hệ hàng dọc giữa những giá trị 

khác nhau, tức là có những giá trị này quan trọng hơn những giá trị kia; mỗi giá 

trị có định hướng riêng của mình tức là có cách hành động riêng; mỗi giá trị lại 

được tổ chức theo hệ thống riêng, nếu muốn thực hiện được giá trị này thì phải 

nắm được ba yếu tố chính là: con người, thời gian và hành động. Một người có 

thể giải thích chớp nhoáng niềm tin của mình, nhưng cần thời gian và hành động 

hiệu quả để biến niềm tin của mình thành thực tế. Các kinh nghiệm diễn luận 

này yêu cầu chúng ta phải công nhận là có nhiều giá trị khác nhau, có nhiều giá 

trị khác nhau, có nhiều niềm tin khác nhau, đạo lý của cá nhân có khi không phải 

là luân lý của tập thể, như vậy có niềm tin, vẫn chưa đủ, muốn niềm tin này sống 

còn thì phải phân biệt hai loại phán đoán khác nhau: phán đoán để đánh giá đạo 

lý của mỗi giá trị và phán đoán để đánh giá mỗi thực tế của cuộc sống. Tổ tiên ta 

rất rõ về hai cách phán đoán này, và để lại những dấu ấn xuất sắc trong phong 

cách đạo lý giữ nước của Việt tộc. Trong đời Lý, dân tộc ta có một kiện tướng: 

Lý Thường Kiệt. Khi phán đoán để đánh giá xong ý đồ thâm, độc, ác, hiểm của 

nhà Tống là xâm lăng nước ta, thì phán đoán đã biến thành quyết đoán trong 

thực tế: đánh địch trước khi địch đánh ta, ngăn chặn ý đồ chiến tranh của địch 

ngay trên đất địch. Ngay trên thượng nguồn, ta đã không cho phép địch biến quê 

hương đất nước ta thành bãi chiến trường. Về chiến thuật quân sự cũng như về 

cách vận hành địa lý, đánh trước để tạo bất ngờ, để tạo yếu tố quyết định chắc 

thắng trên chiến trường; về bản lĩnh quân sự cũng như về chiến tranh tâm lý, Lý 

tướng quân nói cho quân và dân ta biết là ta không hề sợ Hán tặc, vì chúng ta “đi 

guốc trong bụng” của chúng nó. 

 

Niềm tin, nhân trí 
Thanh Tâm Tuyền, ngọn núi xa tắp của thơ tự do, dòng thác thâm lực của văn 

xuôi cận đại, cũng là thi sĩ của sự mất niềm tin sâu thẳm, luôn vấn nạn giống nòi 

bị dẫn dắt bởi những ý thức hệ bạo ngược, đã có một định nghĩa thật đẹp về 

niềm tin: “… Giật mìn ngay những vùng trời riêng rẽ… ta chui xuống hố cá 

nhân, ôm ngày mai vào lồng ngực, tình yêu làm giáp sắt, ta rút về chiến 

khu, pháo đài dựng lên tua tủa niềm tin, nguyện chiếm lại đại lộ bờ cây tâm 

sự… ”. Trong niềm tin có hai chuyện cốt lõi: ngày mai và tình yêu, tình yêu đây 

vừa là tình yêu đôi lứa, vừa là tình yêu đồng loại, nếu cần chúng ta sẽ có hố cá 

nhân, có chiến khu, có pháo đài dựng lên tua tủa, để bảo vệ cho bằng được niềm 

tin, nếu không bọn thâm, hiểm, độc, ác sẽ tính chuyện giật mìn ngay những vùng 

trời riêng rẽ của chúng ta. Nguồn cội của niềm tin vẫn là lý trí của con người 

trước những thử thách của vũ trụ, của thiên nhiên, của xã hội, của chuyện sống 

còn trong nhân sinh; nếu chúng ta muốn nhân tính bám trụ sâu trong nhân tâm, 

thì chúng ta phải dựa trên ba cái gốc: kinh nghiệm được chuyển hoá thành kiến 
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thức; kiến thức được xét nghiệm bởi đạo lý; đạo lý được kết tinh bởi ý thức, mà 

ý thức này giờ đây đã trở thành hải đăng cho niềm tin. Trong triết học phân tích, 

khi Hume xây dựng lý thuyết của kiến thức, đã nhận định rằng có lẽ lý trí của 

con người được thể hiện qua cuộc sống cũng để phục vụ những hoài bão của 

nhân tính, cho nên mỗi cá nhân trong chúng ta khi hành động, đều có cái lý về 

hành động của mình, cái lý có thể tới từ động cơ tình cảm, con người không bao 

giờ duy lý một cách máy móc tuyệt đối. Sau một thế kỷ, lý thuyết duy lý đã trở 

thành chủ thuyết duy lý hiện đại, tìm cách giải thích các hành động, qua lăng 

kính của cái lý; các công trình gần đây của Coleman đã lập được nhịp cầu cho 

chủ nghĩa duy lý cá nhân đến gần với quyền lợi của tập thể, khi tác giả này nhận 

ra mọi hành động duy lý đều có cách giải thích riêng cho nó, rồi tự nó thuyết 

phục nó, và nó có sức thuyết phục với tất cả người xung quanh, vì nó biết mang 

tư lợi lên cân, đo, đong, đếm với các hậu quả tốt và xấu trước khi hành động, mà 

không cần kêu cứu các chủ thuyết khác về văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng, tâm 

linh… giải thích hộ nó. Hành động duy lý tự mình lý giải được những việc mình 

làm, chủ thuyết duy lý này cho rằng các cách giải thích dùng thượng đế, siêu 

hình, dị đoan… đều mơ hồ, đều không có chỗ đứng để tạo được một niềm tin 

đứng đắn, chỉ làm tối đen thêm nhân cách. Tổng kết hơn một thế kỷ học thuật, 

chủ thuyết duy lý đã tìm đủ mọi lý lẽ để đánh đổ những niềm tin mù quáng, 

cuồng tín, huyền hoặc; gần đây lại được sự hỗ trợ của tri thức luận, được củng 

cố mạnh mẽ bởi thần kinh học mà trong giới học thuật hiện nay đã đặt hẳn cho 

nó môt cái tên gọn hơn: khoa học bộ óc. Dứt khoát giải thích là mọi chuyện giữa 

người với người đều là chuyện giữa những bộ óc; thượng đế, thần linh, mê tín… 

bị đẩy lùi như những giả thuyết, có cũng được, mà không có cũng được. Nhưng 

các tác giả của chủ thuyết duy lý này dường như chưa đào sâu hai loại duy lý 

trong nhân sinh: duy lý dựa trên trật tự của luân lý và duy lý dựa trên thông minh 

cá nhân, vì có những tình huống, có những thế thái nhân tình mà hai loại duy lý 

này xung đột, đối chọi, khử trừ nhau. Việt Nam nằm trong cái nôi chung, cạnh 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khu vực tam giáo đồng nguyên 

(Khổng, Lão, Phật), có đạo thờ ông bà, nhưng vắng mặt Ấn Độ giáo, và trong 

giáo thoại của đạo này có truyền thuyết Gaita, xử lý rồi lý giải sự xung đột, đối 

chọi, khử trừ nhau giữa duy lý dựa trên trật tự luân lý và duy lý dựa trên thông 

minh cá nhân. Gaita là một bài học mà người thầy Krisna giảng cho môn sinh 

mình là Azura, chuyện lạ là bài học này không diễn ra trong một lớp học, mà 

xảy ra trên một chiến trường, và như mọi chiến trường, luôn có hai bên: địch và 

ta, với chiến tuyến phân định rõ rệt. Bên ta có thầy Krisna điều binh khiển 

tướng, với sự trợ lý của của môn sinh Azura, vừa quan sát, vừa học binh lược 

của thầy mình. Bài học đầu tiên thật dễ hiểu: ta phải diệt địch, nếu không địch sẽ 

diệt ta. Nhưng các bài học tiếp theo thật khủng khiếp: khi binh lính của địch tới 

gần, qua trực quan mình Azura nhận ra có người mình quen biết, đây là hàng 

xóm, kia là bạn bè; kinh hãi hơn là tướng tá của địch quân lại là bà con quyến 

thuộc của mình, rồi từ kinh hãi qua thất kinh, khi môn sinh Azura khám phá ra vị 

chỉ huy tối cao của địch quân, đứng trong hậu đài giật dây cả một chiến trường 
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không ai khác hơn là người thầy kính yêu của mình: Krisna. Người thầy tuyệt 

vời không ai khác hơn là tên phản bội vô cùng thâm độc. Các bạn trẻ của Việt 

tộc, ta rút ra được gì trong bài học này? Một bài học vô cùng quý báu, 

qua phương pháp luận đột biến thay ngôi, đổi vị của Krisna, người thầy này dặn 

mọi môn sinh phải luôn luôn tỉnh táo để luôn luôn cảnh giác, nhất quyết không 

rơi vào chuyện đặt niềm tin một cách vô điều kiện với bất cứ ai, với bất cứ ý 

thức hệ nào, với bất cứ đảng phái nào, với bất cứ lãnh tụ nào. Kết thúc bài học 

này là lời tâm sự của người thầy Krisna với môn sinh Azura: “Tại sao con tin 

thầy một cách mù quáng vậy? Tại sao con không để lý trí thông minh cá nhân 

của con tự đặt một giả thuyết là thầy cũng có thể là tên phản trắc vô luân!”. Các 

bạn ơi, đừng để bất cứ một niềm tin vô điều kiện nào làm cho lý trí sáng suốt cá 

nhân của ta bị thui chột; đừng để sự thông minh của mình bị bóp chết từ trong 

trứng nước bởi một niềm tin mù quáng về ngôi thứ, về vị thế của kẻ lãnh đạo 

mình. Nếu các bạn muốn bảo vệ sự thông minh của mình, thì trước hết phải có 

tự do cá nhân của riêng mình, tự do trong tư duy sinh ra độc lập trong hành vi, 

tạo ra tự chủ trong hành động. Có một bài học khác trong Phật giáo, xa cái bạo 

động của chiến trường, vắng cái hung tàn của chiến cuộc, nhưng dạy ta thật 

nhiều chỉ số và chỉ báo trong việc giữ niềm tin một cách sáng suốt, đó là phạm 

trù giáo khoa trong bài học trước khi Phật qua đời: Hải đảo tự thân. Khi biết 

Phật sắp qua đời, nhiều môn sinh đã khóc, vì họ bi quan, khi thầy mình qua đời, 

thì mình sẽ bị mất từ tuệ giác tới tâm linh, từ kiến thức tới kinh nghiệm, từ lý 

luận tới phương hướng; nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của tăng đoàn 

sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu? Và Phật đã giảng bài Hải đảo tự thân, trong đó lời 

khuyên chính là mỗi cá nhân phải độc lập trong tư duy để tu thân; phải tự chủ 

trong hành động để phòng thân; phải chủ động trong nhân cách để lập thân, theo 

phật luận vững chắc của từ, bi, hỷ, xả. Một bài học duy lý, xa màu sắc tôn giáo, 

đem lập luận nhân lý gần hơn nữa với lý luận của lý trí khoa học, một bài học 

đầy nhân trí, xa thần linh, tránh thượng đế, nơi mà mỗi thân là một đảo, bị bao 

vây bởi đại dương, nhưng vẫn biết đứng vững vàng trước mọi giông tố. Bài 

học Hải đảo tự thân, Nguyễn Trãi đã làm được theo phong cách của riêng mình, 

từ chính trị tới binh lược, từ lý luận tới luân lý, từ chuyện chờ thời trong những 

năm ròng tại Đông Quan, tới chuyện án binh cũng trong nhiều năm dài trên núi 

Chí Linh. Chuyện chờ đợi thời cơ, không phải là chuyện khoanh tay, ngồi yên, 

thụ động, mà nó dựa trên cái sáng suốt của lý, cái tỉnh táo của trí, chờ đợi trong 

chủ động, có cân nhắc, có tính toán, chuyện này rất rõ trong lập luận của cụ Ức 

Trai “Đố trời mà biết thời, lại có chí để thành công, đợi thời chờ dịp, giấu sắc 

giấu tài, ăn thường nếm mật, ngủ thường nằm gai”. Bọn quân Minh ngoại xâm 

dù mạnh, dù nhiều tới đâu, ta sẽ thắng chúng bằng kiên trì trong chiến đấu, bằng 

bền gan trong thử thách, bằng vững tâm trong trầm luân. Các bạn à, Nguyễn Trãi 

đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong nhân cách giáo lý Việt tộc qua chữ nhẫn. 
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Niềm tin, nhân lý 
Quang Dũng, dòng suối êm ả nhưng bền bỉ chảy qua bao địa danh của Việt tộc, 

cũng là đôi mắt sâu thẳm của thi ca nhìn thấu mọi địa lý của quê hương có lúc 

phải thành chiến trường của bọn thực dân thế kỷ vừa qua, gởi niềm tin của mình 

trong chiến dịch Tây Tiến, hẹn ngày về lại Thủ đô thân yêu, như hẹn với chính 

niềm tin của mình, trong bài Sông Mã: “… Mắt trừng gởi mộng qua biên giới/ 

Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm…” Tin là tin vào một cái lý, rồi biến lý lẽ thành 

lý tưởng, có nội công của ước vọng, có bản lĩnh của hoài bão. Khi niềm tin đã có 

chỗ đứng trung tâm trong tư duy, con người chấp nhận thử thách; như vậy quá 

trình nuôi niềm tin vẫn là quá trình duy lý hoá nhân sinh quan của mỗi người 

trong chúng ta, muốn đưa cuộc sống thăng hoa.Trong thử thách những lý lẽ 

vững nhất sẽ biến thành nhân lý, sống sót qua trầm luân, những lý lẽ vững nhất 

này sẽ vừa là kết luận của nhân sinh quan, vừa là chỗ dựa cho mọi thế giới quan, 

từ đó làm nguồn cội của mọi hành động. Một niềm tin không phải là một mô 

hình cứng ngắc như một khuôn bánh, mà nó linh động, luôn tìm cách hoàn chỉnh 

hoá, khi lúc nó được gặp gỡ các niềm tin khác, có thể hay, đẹp, tốt, lành hơn nó. 

Việt tộc ta hãy nhìn hàng xóm láng giềng để học họ. Sức mở của toàn cầu hoá là 

sức mạnh của thế giới hoá niềm tin, một bối cảnh vô cùng thuận lợi để ta trau 

chuốt các niềm tin đã có nơi ta, kiến thức mới mỗi ngày tới ồ ạt qua các mạng 

truyền thông, dẫn theo không những các kinh nghiệm lành, các sáng tác đẹp, các 

tri thức tốt, các khám phá hay của nhân loại, hãy chế tác chúng thành năng lượng 

của nhân tâm Việt tộc, hãy dựa vào sức mạnh mới nhân chủ (dân chủ của dân 

chủ) của toàn cầu hoá để hiện đại hoá nhân tâm (nhân tính của nhân tính), để 

chuyển hoá chính mình, từ xã hội qua môi trường, từ trí tuệ tới sáng tạo. Niềm 

tin là thượng nguồn trong mọi sáng tạo của tư duy, hãy biến nó thành sáng tạo 

ngay trong cuộc sống của dân tộc ta, đẩy nó lên cao theo chiều hướng tốt đẹp 

của nhân phẩm. Các trí thức của Việt tộc nên tâm nguyện rằng niềm tin còn là 

một biểu đồ dựng nên một hệ thống tri thức hướng dẫn mỗi cá nhân trong quan 

hệ xã hội, mà các quan hệ xã hội này ẩn tàng những đồ án tương lai của dân tộc; 

và những đồ án này nếu được công nhận là hay, đẹp, tốt, lành, thì chúng sẽ trở 

thành một hệ thống của đạo lý, mặc dù luật pháp và chính trị không nhắc gì tới 

chúng, cũng chỉ vì không theo kịp chúng. Chưa là thực tế của xã hội, nhưng 

niềm tin đã trở thành một loại tình cảm luân lý, với niềm tin vững vàng được hỗ 

trợ bởi các giá trị, không cần phải tuyệt đối duy lý, vì niềm tin này được trợ lực 

bởi một giá trị vô song khác: nhân phẩm, làm người một cách toàn diện nhất, 

làm người một cách cao đẹp nhất. Habermas, nhà triết học giải thể được các hiệu 

lực của truyền thông, nhà xã hội học giải mã được các hiệu quả của đối thoại, 

đứa con yêu quý của học thuật Đức, một quốc gia ngày càng vắng bóng các nhà 

tư tưởng gia vai vóc; ông luôn nhắc nhở ta khi tìm nội dung của một truyền 

thông, của một cuộc đối thoại thì phải đi tìm ba nội dung sau đây để hiệu quả 

hoá niềm tin của ta trước các quan hệ giữa người và người: Tiềm năng tri 

thức trong truyền thông và đối thoại qua kiến thức làm nền cho lý luận và ý 

thức; tiềm năng truyền đạt qua tính thuyết phục của ngôn ngữ dựa trên quyết 
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đoán của nhân tính; tiềm năng luận thuyết qua cách tận dụng niềm tin đưa trình 

độ tin tức của người nghe hoặc người đối thoại lên mức độ cao rộng của đạo lý. 

Ba tiềm năng này quyết định tính chính xác và sáng suốt của lời nói, của cách sử 

dụng các phương tiện truyền thông.Ý kiến của Becker về cách xử lý các kinh 

nghiệm của truyền thông và đối thoại củng cố lý luận này, và ông đề nghị hẳn 

một mô thức truyền đạt tính hữu dụng (modèle de l’utilité espérée, the utility 

maximizing approach) dựa trên các kinh nghiệm không phải chỉ là những dữ 

kiện bình thường, mà là một mô hình có chỗ dựa của các lý luận nội chất của 

niềm tin, chỉ đạo các hành động duy lý, làm nhân sinh quan cho mọi quyết định, 

một loại nhân sinh quan mà ai cũng có thể hiểu được, mà không cần phải kêu gọi 

các cách giải thích khác ngoài niềm tin này. Như vậy, nội chất tri thức của lý lẽ 

giúp ta hiểu được quá trình hình thành một quan điểm trong cuộc sống, nơi có 

nhiều cá nhân với các quan điểm vô thưởng, vô phạt; mà cũng là nơi có nhiều 

chủ thể có trách nhiệm từ lời nói tới lý luận, có bổn phận từ tri thức tới phương 

pháp truyền đạt, có ý thức từ đạo lý tới quyết định. Tức là có niềm tin, có nhân 

tâm. Các tác giả hiện đại của chủ thuyết duy lý, từ cách xây dựng quan điểm tới 

cách xây dựng niềm tin, đều đồng ý với nhau là có nhiều khác biệt giữa thứ tự 

của giá trị và thứ tự của sự thật, nhưng cả hai đều được xây dựng bằng một hệ 

thống duy lý được lý luận, lập luận, chứng minh, tổng kết qua đó các phán đoán 

về giá trị là các phán đoán về các sinh hoạt của con người, tuỳ thuộc vừa vào 

hoàn cảnh của thực tế, vừa vào mức độ và trình độ của mỗi cá nhân. Cho nên, tất 

cả các sinh hoạt thất bại của con người tới từ sự sai lạc về niềm tin, ngay trong 

cách xây dựng cái lý làm lõi cho niềm tin; vì vậy trong thực tế: tình thương yêu 

đã thành chiến tranh, lý tưởng đã thành ích kỷ, cách mạng đã thành tham nhũng. 

Hãy suy diễn sâu hơn: nếu cứu cánh biện minh được cho phương tiện, thì phải 

chứng minh toàn bộ cứu cánh đó qua toàn diện của sự thật; vì vậy tất cả phương 

tiện đều đáng ngờ vực, đều đáng nghi ngại, khi nó không được chứng minh toàn 

hảo bởi cứu cánh của nó trong thực tế; xảo thuật chính trị không phải là giá trị 

phổ biến của nhân sinh. Mọi hành động phải có ba chỗ dựa sau đây: giá trị của 

niềm tin, tri thức về xã hội, hiểu biết về thực tế; nếu một hành động mất ba chỗ 

dựa này thì sẽ trở thành một loại hành động khó giải thích, khó thuyết phục, khó 

thông cảm được. Cái lý phải đi với cái nhân, bản thân cái nhân không phải chỉ đi 

với cái hay, đẹp, tốt lành, mà còn phải nhập nội với cái thật, thực, đúng, trúng 

trong nhân sinh. 

Việt tộc có một người thầy thật đáng quý trọng, hiền tài tin yêu của Hải Dương, 

chủ thể tinh hoa của Hải Phòng, giải toả cái mù mờ, cái mất phương hướng, cái 

mất niềm tin của Nguyễn Hoàng, nhà tiên tri thông suốt mọi thăng trầm của thời 

Trịnh Nguyễn phân tranh: Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nếu đánh giá cụ Bạch Vân chỉ 

qua tài năng tiên đoán của cụ, cũng còn bất công với cụ, phải thấy rõ cụ hơn qua 

câu chuyện nhân tâm của cụ trong chuyện giữ niềm tin. Vì chuyện nhân đức 

trong nhân tính của Việt tộc được cụ viết rất rõ qua giáo dục, giáo khoa, giáo án, 

giáo trình của cụ dành cho nhân dân sống quanh bên cụ. Qua đó, cụ báo động 

cho nhân dân biết là bọn quan lại trong triều Lê, xung quanh chúa Trịnh là bọn 
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chỉ thấy tư lợi, mà không đau đáu với số phận của đất nước đang lâm nguy tới 

tận gốc rễ. Nếu Nguyễn Bỉnh Khiêm và Mạnh Tử gặp được nhau, họ sẽ rất tâm 

đắc, vì họ đặt nhân dân họ trên vua, trên vương, trên triều của họ. Niềm tin phải 

dựa trên chân trời của đạo lý, chính đạo lý tạo ý nghĩa cho niềm tin, 

cái hay muốn được lâu dài, nó phải được công nhận là tốt trong quan hệ xã hội, 

cái đúng trong pháp luật, rồi phải thành cái trúng, cái chính xác trong pháp hành. 

Luật pháp phải có định nghĩa rõ ràng về cái đức của nó, một cái đức có ba rễ: 

trách nhiệm, bổn phận, quyền lợi. Sự ân cần, chỗ dựa của tương trợ, luôn cần 

trách nhiệm, bổn phận để xây dựng công bằng của pháp lý, nó vượt qua quan hệ 

giữa hai cá nhân, vì nó tới từ nhân lý theo nghĩa bao trùm nhất, nó là cội của 

quan hệ xã hội, nó là gốc của định chế, nó là rễ của dự phóng tương lai để đưa 

cuộc sống về hướng thiện. Hoàn cảnh, lời hứa, niềm tin khi kết tụ thành nội kết 

bền vững với thời gian, sẽ làm xuất hiện ra cái ai? chứ không phải cái gì?; vì 

cái ai? thuộc về cái nhân; còn cái gì? thuộc về vật chất. Giữ lời hứa như giữ 

niềm tin là giữ bền bỉ cái nhân qua không gian, qua thời gian, qua biến thiên của 

kiếp làm người, nó khác xa cái hằng số trong vật chất, của cái gì? chỉ dựa trên 

cái tính toán lâu dài của tư lợi. Ngược lại, cái ai? của cái nhân là cái “đá mòn 

nhưng dạ chẳng mòn”. 

 

Niềm tin, tỉnh ngộ 
Trần Dần, thi sĩ không nguôi bất khuất, đứa con tin yêu của chân lý nhân tâm, 

thi pháp toả sáng giữa bóng đêm bạo lực, một con tàu nhân tính đơn côi trong 

lòng muôn hải lý nhân sinh, luôn nhắc chúng ta phải hàng ngày canh giữ nhân 

tâm: “Bỗng nhói ngang lưng, máu rỏ xuống bùn. Lưng tôi có tên nào chém 

trộm… Ôi cả nước! Nếu mà lưng tê lạnh. Hãy nhìn xem: có phải vết 

dao?… ”. Bọn người phản bội không những là bọn “chó cắn trộm” như ông bà ta 

đã dặn dò con cháu, mà chúng còn có thể nhẫn tâm chém trộm, chúng sẵn sàng 

giết người vì tư lợi. Trong nhận định các dạng thể hiện của cái lý, Kalberg thấy 

xuất hiện hai loại lý, loại thứ nhất được điều khiển bởi giá trị, loại thứ hai được 

điều khiển bởi cứu cánh của tư lợi, như vậy một niềm tin có giá trị đạo lý thuộc 

loại thứ nhất, và chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng với loại thứ hai, vì nó có thể 

núp sau lưng, hoặc núp ngay trong lời lẽ tốt lành của loại thứ nhất để giật dây, để 

thao túng, để tha hoá các niềm tin có giá trị đạo lý. Đối với loại thứ hai này, với 

nhân cách giáo lý Việt tộc, ông cha ta đã lột mặt nạ nó, đó là loại không những 

“thừa nước đục thả câu” mà còn tồi tệ hơn nữa trong cách ứng xử “mượn đầu 

heo nấu cháo”; chúng luôn khai thác tình huống “đục nước béo cò” với cái ích 

kỷ thấp hèn của chúng “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Các thành viên của Việt 

tộc thân yêu: niềm tin nhận trách nhiệm, còn tư lợi chỉ tìm lời; niềm tin kham 

bổn phận, còn ích kỷ tránh trách nhiệm các bạn à. Khổng giáo hiểu rõ chuyện 

này trong hệ vấn đề trật tự: quân, sư, phụ, ở đây tri thức của sư vừa làm nền, vừa 

làm cầu nối giữa quân và phụ, tri thức chuyển tải không những kiến thức của 

luân lý, của đạo lý, mà còn là chiều cao của tâm linh trong lịch sử của một dân 

tộc. Có ba nguyên tắc về đạo lý khi con người chuẩn bị các hành động của mình: 
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nguyên tắc về giá trị và quyền lợi phải bình đẳng cho mỗi cá nhân, nguyên tắc 

bình quyền trước của cải của mỗi cá nhân, nguyên tắc chống bất công bằng luật 

pháp cụ thể. Chỉ cần hiểu rõ ba nguyên tắc này là chống được chuyện hối lộ 

tham nhũng của các lãnh đạo hiện nay, tránh luôn được chuyện công an uy hiếp 

nhân quyền, loại được luôn phản xạ tranh giành quyền bính trong việc tổ chức 

chính quyền. Khi nghiên cứu về thể chế của dân chủ, Tocqueville có nhận định 

là giá trị của niềm tin không phải luôn luôn là một chọn lựa hoàn toàn duy lý, cá 

nhân có yêu thích khác nhau trước các định đề của dân chủ và cộng hoà: công 

bằng, tự do, bác ái, người này thích cái này, thì người khác thích cái khác, đa 

nguyên về giá trị là bản chất của dân chủ, chính cái đa nguyên khi nhập vào 

quan hệ xã hội với danh chính ngôn thuận của nó dựa trên ích lợi chung của tập 

thể, giúp ta hiểu được là xung đột về quyền lợi luôn luôn có, nhưng cũng luôn 

luôn được trọng tài bởi nguyên tắc ích lợi chung của tập thể. Luận thuyết công lý 

của Rawls từ nửa thế kỷ qua làm sáng tỏ chuyện này: mỗi cá nhân có quyền như 

nhau trước hệ thống pháp luật với quyền tự do căn bản được pháp luật công 

nhận và bảo vệ. Quyền tự do căn bản này là mặt bằng của tất cả nguyên tắc của 

công lý, mọi người như nhau về tự do, về quyền lợi. Chuyện đặc quyền, đặc ân, 

đặc lợi cho đảng viên trong khi bổ nhiệm nhân lực do ĐCSVN độc tôn, độc trị, 

độc ban bố là chuyện hoàn toàn bất bình thường và bệnh hoạn không những đối 

với dân chủ và cộng hoà, mà cũng đối với công lý và pháp luật; vì nó đi ngược 

lại cái công bằng trong chuyên môn, chuyên ngành, chuyên nghề lúc bố trí nhân 

sự, thậm chí nó còn chống lại nhân lý và nhân trí. Một phán đoán có nhân lý là 

một phán đoán rất cụ thể dựa trên một nhân trí rất dễ hiểu là: muốn người ta tôn 

trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta, như vậy nhân phẩm mới có chỗ dựa 

là nhân đạo. Arendt đề nghị luôn trong triết học chính trị là luật pháp phải bảo 

vệ chúng ta trước các bất công tới từ kẻ khác, và phải bảo vệ luôn tất cả kẻ khác 

trước các bất công tới từ chúng ta. Các lãnh đạo của ĐCSVN, các đại biểu Quốc 

hội, các chức trách của bộ công an phải nghiệm, phải niệm, phải suy về điều 

này, vì khi tự cho mình đặc quyền, đặc ân, đặc lợi là đã tạo ra bất công, đã diệt 

niềm tin của dân tộc đối với mình. Một chế độ bất công là một chế độ tự cho 

phép mình làm ba việc bất chính dưới ba chiêu bài: lý lẽ của nhà nước (raison 

d’Etat), luân lý giáo điều của chính quyền (moralisme d’Etat), lập luận của chủ 

nghĩa phụ quyền (paternalisme d’Etat). Khi Stuart Mill phân tích về tự do, ông 

yêu cầu tất cả chính quyền phải xem tự do là nguyên tắc của đạo lý: “Không khó 

gì để ta chứng thực được, bằng nhiều thí dụ, khi ta nghe nói về sự cấm đoán của 

một loại công an luân lý, khi tự do vô cùng chính đáng của cá nhân bị chà đạp, 

tự do này là một nhân quyền phổ biến nhất của nhân loại”. Đi làm cách mạng vì 

muốn đòi tự do cho mình, khi cướp được chính quyền thì chà đạp lên tự do của 

kẻ khác, của dân tộc, hỏi sao dân tộc không mất niềm tin nơi mình! Tự do là nội 

công của niềm tin, niềm tin là bản lĩnh của tự do. 

Tất cả mô hình luân lý chính quyền đều bất chính nếu các mô hình trọng ta mà 

không trọng người; bắt kẻ khác theo luật chơi của mình, mà không cần biết là 

đạo lý của người khác có thể công bằng hơn, công lý hơn, tức là thông minh hơn 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   462 

 

mình, là một loại vô minh nguy hiểm. Nếu yêu cầu kẻ khác tôn trọng giá trị của 

mình thì mình phải thể hiện đầy đủ là mình hiểu, mình thông, mình thấu các giá 

trị của kẻ khác; còn chưa hiểu cái hay, đẹp, tốt, lành của kẻ khác, thì ít ra cũng 

phải hiểu một cái mà trong đạo đức học gọi là: đạo lý tối thiểu (éthique 

minimaliste), tức là tuyệt đối không hãm hại, không quấy nhiễu, không trù dập, 

không đè nén kẻ khác. Còn muốn hiểu đạo lý tối đa (éthique maximaliste),cũng 

rất dễ: phải thương dân chúng đang đói nghèo, phải giúp người khác trong hoạn 

nạn, phải nâng đỡ đồng loại trong khó khăn. Xã hội học phân định rõ có hai loại 

người trong xã hội vắng niềm tin, rỗng lòng tin: loại cá nhân nguyên 

tử (atomistes) nhỏ như nguyên tử, thì sống trong xã hội chỉ để thực hiện các tư 

lợi của mình; loại cá nhân tụ đàn (holistes) sống và giao số phận mình cho đám 

đông định đoạt. Từ xa xưa trong cổ triết hy lạp, Aristote đã phân tích rành mạch 

là: nếu niềm tin là cơ sở của đạo đức, thì trong đạo đức luôn có một phần cảm 

xúc, phần này là thiết yếu vì có cảm xúc, tức là đã có cảm nhận về nhân đạo, 

cảm động về nhân tâm; cho tới nay những nhà tư tưởng hiện đại vẫn đồng ý với 

cách diễn luận này. Một niềm tin đúng luôn được kèm theo một tình cảm luân lý 

đúng, cả hai tạo điều kiện tốt cho nhân sinh đi vào hướng nhân phẩm. Như vậy 

khi ta xét nghiệm về cái đạo của đức, thì ta phải công nhận là có một nhân lý bắt 

buộc ta tôn trọng của công và sẵn sàng hy sinh của tư. Khổng giáo còn nói rõ 

hơn: có chức phải có đức. Chỉ cần một câu này, và nếu thực hiện một cách thành 

thực và liêm sỉ là sẽ vệ sinh hoá, sạch sẽ hoá được ĐCSVN. Niềm tin được xây 

dựng vừa trên ý thức của xã hội, vừa trên ý thức của luân lý, chuyện đầu tiên là 

cái lý về chủ quyền: các của cải trong xã hội, các tài nguyên trên đất nước là của 

chung của dân tộc, không phải của riêng tôi, và nó sẽ không bao giờ là của tôi 

nếu tôi muốn trao truyền các của cải, các tài nguyên của đất nước này cho các 

thế hệ mai sau, như tổ tiên của tôi đã làm cho thế hệ chúng tôi. Cái lý chủ quyền 

về của chung, giúp cho tôi sống chung được với đồng bào tôi, giúp mọi người 

bảo vệ được công bằng, và bảo trì được công lý; tức là bảo đảm được niềm tin. 

Ngược lại cái bất công sinh ra cái bất bình, không chóng thì chầy sinh ra cái bất 

nhẫn, nạn nhân của bất tín, lúc đó niềm tin đã bị nạo rỗng, nhường chỗ cho sự 

vùng dậy để đòi lại nhân phẩm, sự vùng lên để lấy lại nhân tâm. Thẳng lưng 

vùng dậy để chống bất công luôn lấy năng lượng đấu tranh từ trong chuyện xây 

dựng lại niềm tin. 

Gần đây, trong nhân gian ta, ngoài đường trong phố, cũng như các chuyên gia 

quốc tế đang theo dõi tình hình Việt Nam, có cùng nhau một nhận định và đã 

biến nó thành bi kịch diễn luận về tình hình đất nước ta hiện nay: “Theo Trung 

Quốc thì còn Đảng, nhưng mất Nước; theo Mỹ thì còn Nước, nhưng mất 

Đảng”. Câu này, tưởng có tri giác nhưng thật ra vẫn mờ ảo vô minh, tưởng minh 

bạch nhưng vẫn bày biện vô tri. Theo Trung Quốc thì mất Nước là chắc rồi, 

nhưng Đảng cũng không còn, nếu một Đảng mà chỉ có phản xạ “quỳ lạy để triều 

cống” thì không phải là một Đảng mà chỉ là một nhóm Việt gian. Theo Mỹ nếu 

Mỹ đúng, nếu Mỹ có cách hỗ trợ Việt Nam đúng từ chính trị tới quân sự, nếu 

lương tri người Mỹ đồng thuận với nhân tâm Việt tộc, cả khi Mỹ đặt vấn 
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đề nhân quyền, thì đây là cách đặt vấn đề đúng, vì vấn đề nhân quyền không 

phải là của riêng Mỹ, mà là chuyện của cả nhân loại văn minh hiện nay, vì nhân 

quyền  là nhân trí, là nhân đạo, là nhân tâm là nhân chủ. Vào cuối thế kỷ qua, 

khi biết tôi đi lần mò nghiên cứu sử học về chuyện “triều cống” của Việt tộc 

trong suốt quá trình giữ nước của tổ tiên ta, chỉ vì ta muốn sống hoà bình, yên 

nước, yên dân, trước ý đồ xâm lăng thường xuyên của Hán triều, ông cha phải 

nhận “lệ triều cống”, tôi muốn hiểu rõ cách “dựng cảnh, theo tuồng” trong vở 

kịch khó chấp nhận đối với nhân cách giáo lý Việt tộc, có lần bác Hoàng Xuân 

Hãn giải thích với tôi: “Khi qua tận thủ đô Trung Quốc để làm việc triều cống, 

thì vua Tàu ngồi trên, đoàn sứ giả ta vừa phải ngồi dưới, vừa phải ở thế quỳ lạy 

để dâng tặng các đồ vật triều cống. Nhưng ông cha ta dặn nhau là khi phải quỳ 

lạy, thì bày ra bài vị của tổ tiên ta, đặt ở kế bên, và chỉ quỳ lạy hướng bàn thờ, 

vong linh tổ tiên ta mà thôi, không quỳ lạy về phía vua Tàu”. Các trí thức, các 

sinh viên, các thanh niên, các chính khách sắp lãnh đạo đất nước này trong tình 

thế hiện nay nên nhớ là: từ nay chúng ta cũng vậy, sẽ không bao giờ quỳ lạy 

trước bất cứ một cường quốc, một ngoại bang nào! 

Kỷ (và) niệm Cách mạng Tháng Tám. 

 
Thư mục và công trình của tất cả tác giả được trích trong tiểu luận này có đầy đủ 

trong bộ sách Anthropologie du Vietnam (Nhân học Việt Nam), Lê Hữu Khoá, 

nhà xuất bản Les Indes Savantes, collection Anthropol-Asie.Paris. 
Nhân Việt. N°4 

(Nhân cách giáo lý Việt tộc)  
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Chỉ có một kiếp để làm người -trước và trong- cũng chỉ một cuộc đời, chúng ta 

muốn gì? Chúng ta muốn nhân quyền mở cửa đón nhân trí, rồi nhân trí nắm tay 

dắt nhân quyền đi xa về hướng lành, đi rộng vào hướng tốt, đi sâu vào hướng 

hay, và đi cao lên vào hướng đẹp. Nhân quyền không phải là một đường lối 

chính trị, cũng không phải là một ý thức hệ, nó cũng chẳng phải là một đặc sản 

văn hoá của phương Tây; nó là lõi của nhân phẩm, rể của nhân đạo, cội của 

nhân tâm, nguồn của nhân tính, không có nhân quyền làm nội dung thì tất cả 

những định nghĩa về: nhân phẩm, nhân đạo, nhân tâm, nhân tính, nhân lý, nhân 

đạo, nhân nghĩa… đều là những định nghĩa thiếu sót, hụt hẫng, què cụt, thui 

chột… Nhân quyền là nội công của nhân trí, nhân trí là bản lĩnh của nhân quyền; 

mọi chính quyền, mọi chính phủ, mọi đảng phái, mọi lãnh đạo không tôn trọng 

nhân quyền không những phản lại: nhân tâm, nhân lý, nhân đạo, nhân tính, mà 

phản lại luôn cả tiến bộ và văn minh. Nhân quyền cũng không phải là một lý 

thuyết đúng để chỉ đưa nó vào hiến pháp một cách mơ hồ, để đó rồi quên đó, mà 

nó là chuyện thực tiễn hàng ngày từ giáo dục tới bảo hiểm xã hội về sức khoẻ và 

y tế, từ chuyện tự do phát biểu tới chuyện tự do truyền thông, tự do theo nghĩa 

thực nhất, sâu nhất, rộng nhất, cao nhất, dày nhất, tức là theo nghĩa thông minh 

nhất. Ý lực của nhân quyền còn nằm ở một chỗ khác: không có nền tảng của 

nhân quyền thì mọi định nghĩa về lòng yêu nước sẽ mất chỗ dựa, đòi hỏi người 

ta hy sinh để bảo vệ Đất Nước, mà không bảo vệ nhân quyền của người ta thì chỉ 

là trò lừa đảo, xảo trá. Ý lực của nhân quyền là một sức mạnh thật sự, và nó 

hướng dẫn các lý luận, các lập luận, các diễn luận của tiểu luận này, và tác giả 

còn xin được đi xa hơn: không có nhân quyền thì chắc chắn là nhân cách sẽ bị 

đe doạ, rồi hư hao, dẫn tới què quặt, nếu nhân cách được định nghĩa theo nhân 

phẩm, vì chính nhân phẩm làm ra phong cách cho một cộng đồng, làm ra tư cách 

cho một cá nhân. Như vậy đừng nói nhân quyền là chuyện viển vông, nó là 

chuyện của thân, của tâm, của trí trong mỗi cá nhân; là chuyện đạo lý và luân 

lý của một quốc gia; vì nhân quyền là phương hướng chủ đạo của kiếp làm 

người, muốn làm người thì phải loại ra khỏi môi trường của nhân sinh của mình 

cái kiếp «nửa dơi, nửa chuột», «người không ra người, ngợm không ra ngợm». 

Như vậy, nhân quyền là phẩm của nhân, nó là tri của tâm, nó là lý của trí. Đối 

với người Việt Nam chúng ta, nhân quyền là một phạm trù tri thức của hệ liên 

kết: vừa của cả Việt tộc, vừa của mỗi người Việt, tất cả người Việt sống trong và 

ngoài xã hội việt. Muốn có nhân quyền thì phải đấu tranh, nhưng thực chất của 

một xã hội có nhân quyền là một xã hội bảo đảm sự an toàn cho mọi người, từ 

sức khỏe tới trường học, từ tự do tới bình đẳng, mà an toàn được hiểu theo nghĩa 

bảo toàn, bảo an, bảo đảm. Điều này rất rõ trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân 

quyền năm 1948, điều 22, của Pháp, quê hương khai sinh hai cuộc cách mạng 

cho nhân sinh-cách mạng dân chủ và cách mạng nhân quyền: «Mỗi người là một 

phần tử của xã hội được quyền hưởng mọi bảo hiểm xã hội». Hiện nay, lực 
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lượng lãnh đạo nào quên câu này là có lỗi, đảng phái nào muốn xoá bỏ nội dung 

này là có tội với dân tộc, với đất nước họ. 

 

Nhân quyền, từ nhân tâm lãnh đạo 
Trong một quốc gia mà chính quyền thực sự muốn «xoá đói, giảm nghèo», tức là 

chính quyền đó muốn xoá các vết chàm, vết thẹo, vết bẩn của dân tộc đó; Nhật 

Bản đã làm được, Hàn Quốc đã làm xong, Trung Quốc đã làm được thật mạnh 

và đang thành công trong ba mươi năm qua, Việt tộc cũng nằm trong khu vực 

văn hoá Tam giáo đồng nguyên như họ, vẫn chưa làm được, tại sao? Chỉ có hai 

giả thuyết hợp lý: một là dân ta kém, hai là lãnh đạo sai. Hai giả thuyết nhưng 

thật sự chỉ có một câu trả lời: nếu một dân tộc kém mà lãnh đạo giỏi, thì lãnh 

đạo phải làm cho dân khôn lên, khá lên, như vậy mọi chuyện đường lối trên đời 

này đều từ khả năng lãnh đạo mà ra. Vì, muốn thắng «xoá đói, giảm nghèo», thì 

phải thắng cho bằng được «nghèo nàn, lạc hậu», bằng nhân trí, vì nếu nhân trí 

mà loại được lạc hậu, thì nó sẽ khử luôn nghèo nàn. Muốn lãnh đạo thì phải có 

nhân trí của nhân lý. Trí của lýí là trí «nhìn xa, trông rộng», trí của cái 

khôn (người khôn chưa đắng đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu), đây là 

định nghĩa dành cho chữ trí của những người muốn lãnh đạo. Không có lập luận 

này rõ ràng trong tư duy lãnh đạo thì đừng lãnh đạo! Hãy cụ thể hoá tiền đề này, 

vì tiền đề này không rõ trong đầu của một số lảnh đạo hiện nay: một lực lượng 

muốn lãnh đạo một quốc gia, của một dân tộc, thì trước hết phải biết làm cho 

được chuyện lãnh đạo một xã hội; một chính quyền trong thực tế hàng ngày, 

trước hết là một chính quyền đối với một đời sống xã hội, đối với tất cả sinh 

hoạt xã hội. Vì xã hội là chân tướng của một quốc gia, hình hài của một dân tộc. 

Tên gọi của chính quyền đó đã có hơn một thế kỷ nay: «Welfare Stade», «Etat-

providence», một chính quyền biết bảo trợ dân nghèo, biết bảo đảm an toàn lãnh 

thổ, biết bảo an công bằng xã hội. Bảo trợ, bảo đảm, bảo an bằng đường lối 

chính trị lãnh đạo của mình, tức bằng trí của mình. Bảo trợ, bảo đảm, bảo an tức 

là bảo hiểm. Chính quyền phải làm công tác bảo hiểm cho toàn xã hội, thì ai sẽ 

làm bảo hiểm cho chính quyền? Người bảo hiểm cho chính quyền chính là chân 

lý của nhân quyền, biết dùng nhân trí để lập ra nhân đức, giờ đã là một tổng thể 

nhân-trí-đức, sẽ thể nghiệm, sẽ kiểm nghiệm, sẽ xử lý mỗi cá nhân lãnh đạo qua 

tiêu chuẩn nhân-trí-đức của nó; tất cả được gạn lọc đầy đủ từ ứng cử tới bầu cử, 

được kiểm xoát toàn bộ qua công pháp và tư pháp, cơ chế này có tên gọi là dân 

chủ, anh (chị) em sinh đôi với nhân quyền. Đây không phải chỉ là chuyện của 

Việt Nam, mà là chuyện của tất cả các chính quyền đang có mặt trên mặt đất 

này. Như vậy công cụ chân chính của một chính quyền biết bảo trợ, bảo đảm, 

bảo an, bảo hiểm cho xã hội là gì? Thứ nhất là dùng công cụ bảo hiểm qua luật 

pháp và định chế, cùng lúc có các chính sách bảo trợ vĩ mô, từ kinh tế tới giáo 

dục, từ tài chính tới y tế… Thứ nhì là dùng công cụ bảo hiểm qua quy định của 

tự do được tạo ra từ ba thế quân bình của nhân quyền: bảo đảm tính mạng và 

tương lai của mỗi cá nhân tức là mỗi thành viên trong xã hội; chính sách bảo trợ 

xã hội dựa vào sự đóng góp của toàn xã hội, làm nền tảng cho ngân sách quốc 
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gia; chính sách lãnh đạo bảo vệ quyền lợi của cá nhân, kể cả những biến cố xấu 

có thể tới với cá nhân này, bằng các định chế tương trợ, trong đó y tế và kinh tế 

đóng vai trò bảo hộ. Cả ba công cụ chân chính này đều bị xoá mờ trầm trọng 

trong xã hội việt nam hiện nay, vì nó bị đục khoét hằng ngày từ trong trứng nước 

bởi ba tệ nạn: tham nhũng, hối lộ, bè đảng; ba tệ nạn này như trọng bịnh, lại còn 

đeo theo ba ung thư: lãnh đạo không tôn trọng nhân tâm, chuyên môn không tôn 

trọng nhân trí, công an không tôn trọng nhân quyền. Trí lực của một chính quyền 

là dùng tài lực của xã hội để bảo vệ cá nhân, đây là một định nghĩa sắc nhọn của 

phạm trù nhân quyền; xã hội như vậy không còn là một cộng đồng mộng tưởng, 

một tập thể huyền ảo mà là chỗ dựa cho mọi cá nhân, từ một chính quyền biết 

dùng tài sản xã hội để bảo trợ cho mỗi thành viên, mỗi cá nhân. Xã hội từ một 

định nghĩa mơ hồ, giờ đã là xã hội cụ thể của mỗi cá nhân và của tất cả các cá 

nhân (société des individus). Nếu không còn những đe doạ về sinh mạng, sức 

khoẻ, bệnh tật, thì xã hội đó sẽ đi về hướng hay, đẹp, tốt, lành, ngày càng văn 

minh, cho nên định nghĩa nhân quyền được nâng lên cao một bật nữa, và nhân 

trí kích thích được chuyện này: không những bảo hiểm cho mỗi cá nhân, mà còn 

phải lo phát triển năng khiếu, tiềm năng của mỗi cá nhân. Và nếu khai thác 

thành công năng khiếu, tiềm năng này, thì chính mỗi cá nhân sẽ phục vụ khôn 

ngoan hơn, sẽ đóng góp tốt lành hơn cho xã hội của họ, cho gia đình của họ, cho 

định chế của họ. ĐCSVN tự cho độc quyền bảo vệ giai cấp công nhân, nhưng 

thực tế hàng ngày thì đàn áp giai cấp  này một cách thô bạo nhất từ các cuộc 

biểu tình chống bóc lột, đòi hỏi an toàn lao động, chống lại các chính sách thụt 

lùi mới về bảo hiểm xã hội. Cấm các công đoàn tự do sinh hoạt cùng lúc bắt bớ 

các lãnh đạo của các công đoàn tự do của ĐCSVN là một hành vi phản nhân 

quyền mà hằng ngày các hội đoàn nhân đạo báo cáo thường xuyên với các hội 

đồng của Liên Hiệp Quốc. Thậm tệ nhất cho Việt tộc là ĐCSVN đã đàn áp công 

nhân bằng phản xạ «thượng đội, hạ đạp», đội lên các tập đoàn ngọai quốc mà họ 

nhận hối lộ, trong đó đa số là Trung Quốc, đạp xuống nhân quyền của đồng bào 

lao động của họ, những nhận định này rất rõ trong các kết quả điều tra quốc tế về 

quyền lao động trên đất nước này. Những tên bồi bút, những kẻ đang xuyên tạc 

cho rằng nhân quyền là «diễn biến hoà bình là ý đồ xấu của phương Tây»; họ có 

biết là họ tục, tệ, tồi như thế nào không trước thế giới và trước nhân cách giáo lý 

của Việt tộc? Những kẻ này không bao giờ đủ can đảm xuất hiện trong các hội 

nghị, hội thảo, hội đàm cấp quốc tế để lý luận, để lập luận, để diễn luận rõ ràng 

quan điểm của họ, họ rất sợ lộ chân tướng gian, xảo,lừa lận của họ trước thế 

giới, trước tiến bộ, trước văn minh. «Diễn biến hoà bình» là một cụm từ vô 

nghĩa nếu không lấy nó ra mà tranh luận cho tới nơi tới chốn; nếu sử dụng ngữ 

văn loại này để chụp mũ, vu khống, thì tự biến cái khốn nạn của ngữ pháp thành 

cái khốn kiếp của kẻ giật dây nó, khi muốn «gây oan, giá hoạ» cho kẻ khác, biến 

cái khuyết tật của một tư duy vô minh «gà què ăn tựa cối xay», thành cái tư cách 

vô tri «khôn nhà, dại chợ» của mình. Không có tư cách thì làm sao có nhân 

cách, không có nhân cách thì làm sao hiểu, thấu, tiếp, nhận, để thương nhân 

quyền được. Khi bọn người này còn xum xeo xung quanh các bộ máy lãnh đạo 
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độc đảng, độc tôn, độc quyền, thì Việt tộc ta bao giờ có nhân trí? Bao giờ được 

hưởng nhân quyền? Nhưng nhân quyền có thể tới từ nhân tâm lãnh đạo! 

Đề nghị 1. Nhân quyền từ nhân tâm lãnh đạo: chính các lãnh đạo của ĐCSVN 

phải tìm lối ra bằng cách cho nhân quyền và nhân trí một định nghĩa cao đẹp 

nhất, tức là đầy đủ nhất và thông minh nhất để đưa xã hội việt nam vào hướng 

tiến bộ, dân tộc vào lối văn minh, theo lẽ phải của toàn cầu hoá hiện nay, chỉ có 

cách này mới tránh được xung đột trong xã hội và nội chiến trong dân tộc. 

 

Nhân trí, từ cá thể dân chủ  

Phạm trù chính quyền nắm xã hội, đã đi tới phạm trù chính quyền bảo vệ và 

thăng hoa cá nhân, nhân loại đã hưởng nó từ hơn hai thể kỷ nay, cách mạng dân 

chủ sánh vai cùng cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học kỹ thuật song 

hành cùng toàn cầu hoá tri thức và nhân quyền đang hiển hiện trước mắt mọi 

người, đây toàn là chuyện thực sự, thực tế, thực tiễn; kẻ nào nói ngược lại, 

không ngoan cố thì cũng thuộc loại cực đoan, không ngụy biện thì cũng thuộc 

loài lừa đảo. Phạm trù chính quyền bảo vệ và thăng hoa cá nhân, không phải chỉ 

là hệ vấn đề của cá nhân, mà là lĩnh vực tích cực nhất của định nghĩa về chủ thể, 

vì ở đây cá nhân không còn đơn thuần là cá nhân, mà đã trở thành tác-nhân-sản-

suất-của-xã-hội, vì chính họ nuôi sống xã hội qua kinh nghiệm, qua kiến thức, 

qua ý thức, qua chân tài, qua đạo lý của nhân quyền trong họ, để nâng cao xã hội 

của họ lên. Hai quốc gia có bề dầy về cách mạng dân chủ, và cách mạng công 

nghiệp là Anh quốc và Pháp quốc, có những nhận định khác nhau về vị trí, vai 

trò, chức năng, quyền hạn của mỗi cá nhân. Tại Anh quốc, Beveridge phân tích 

rằng: nếu xã hội bị chủ nghĩa cá nhân dẫn dắt, thì chính quyền được phép điều 

chỉnh lại chủ nghĩa cá nhân đó, vì nó có thể sinh ra chủ nghĩa ích kỷ, và chính 

quyền có thể điều chỉnh nó vừa qua định chế, vừa qua pháp luật, để cho đời sống 

xã hội có chổ đứng cho tập thể, để sinh hoạt xã hội bảo vệ được cộng đồng. Tại 

Pháp quốc, Jouvenel lập luận khác: nếu trong xã hội đã biết lo cho cá nhân, thì 

xã hội đó phải chấp nhận có cạnh trạnh, có thi đua, có xung đột quyền lợi giữa 

các cá nhân, chuyện chính là kẻ lãnh đạo phải biết mở con đường tiến thân cho 

những kẻ có tài. Nếu trong xã hội đã có chuyện bất bình đẳng, thì kẻ lãnh đạo 

nên nhu thuận theo trình độ của mỗi tầng lớp xã hội mà bảo đảm tốt chuyện gặt 

hái các thành quả xã hội của họ theo hướng đi lên, để mỗi tầng lớp xã hội này 

được đổi kiếp của họ theo hướng cao đẹp; thâu chuyện bất bình đẳng nhỏ dần, 

ngắn dần, để chuyện bất bình đẳng không thành hố sâu không lấp được trong xã 

hội. Muốn làm được việc này thì phải bảo đảm được vấn đề công ăn, việc làm; 

cùng lúc lo đầy đủ vấn đề bảo hiểm xã hội. Những kẻ lãnh đạo bất tài thường 

viện ba cái cớ để không làm các việc mà Beveridge và Jouvenel đã phân tích, cớ 

của họ là : «nói dễ, làm khó», «lực bất tòng tâm», «cái khó bó cái khôn», nhưng 

những kẻ này lừa người chưa được nên vội lừa mình, vì sao? Vì nhân quyền có 

nội dung lý luận thực tiễn của nó, vì nhân trí có tiềm năng diễn luận thức tế của 

nó. Chính quyền được sinh ra từ thượng nguồn là để bảo an lãnh thổ quốc gia, 

nhưng muốn tồn tại trong chính nghĩa thì chính quyền đó phải có kiến thức để 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   469 

 

làm ra luật, vừa bảo vệ tiền đồ của dân tộc, vừa bảo đảm sự phát triển của xã hội, 

cho nên chính quyền vừa là nền móng quốc phòng, cũng vừa là động cơ của 

nhân trí trong mọi chính sách phát triển. Nhưng có chính quyền khôn và có 

chính quyền dại, một chính quyền khôn là một lực lượng lãnh đạo xem dân tộc 

mình không phải chỉ là một tập hợp dân chúng đồng loạt «cá mè một lứa», mà là 

tổng thể thông minh của những chủ thể sáng tạo, «mỗi người, mỗi vẻ», đủ trí tuệ 

để sử dụng lao động của mình với kỷ thuật tinh tế, đưa năng suất lên cao, đưa 

hiệu suất vào rộng trong sản xuất. Như vậy nhân quyền đã được định nghĩa ngay 

trong lao động, đây không phải là chuyện hư ảo, mà là sự thực, giờ đã thành sử 

của nhân loại: các dân tộc thành công trong chuyện này, họ có văn minh vì có 

dân chủ; họ có tiền của vì có tiến bộ. Khi phân tích về các dân tộc thành công 

này, các chuyên gia tìm thấy có ba nội chất nhân quyền trong nhân trí của họ: 

biến lý trí thành hiệu năng, biến bình đẳng thành đạo lý, biến tự do thành chính 

sách; ba động lực này đủ sức vừa đẩy lùi được nghèo nàn, lạc hậu, vừa dẹp bỏ 

được mê tín, dị đoan. Các xã hội thành công này luôn có các chính quyền tôn 

trọng cá nhân, trước hết là họ biết giáo dục về ý thức cho mỗi cá nhân, một ý 

thức có bổn phận với cộng đồng, có trách nhiệm với tập thể, dùng tự do của 

mình để sáng tạo, đưa xã hội vào hướng hay, đẹp, tốt, lành. Như vậy, nhân 

quyền đã được trợ lực bởi nhân trí, nơi mà mọi người được sống trong một 

không gian vừa có cá nhân tính, vừa có xã hội tính, không lạc lõng trong cơ chế, 

không mồ côi trong định chế; vì chính quyền của họ khi nắm quyền lực đã biết 

tin tưởng và trao truyền được các kiến thức văn minh cần thiết tới mỗi cá nhân, 

để cá nhân được sáng tạo trong lao động với tư cách của chủ thể. Chủ thể khi 

hành động với kiến thức và ý thức, tức là chủ thể đó đã vào đúng quỷ đạo tiến bộ 

của nhân loại, và cá-nhân-quyền đã nhờ «an cư lạc nghiệp» nên đã tạo ra được 

tiền đề cho chuyện «trong ấm, ngoài êm » cho chính quyền. Một chính quyền 

khôn đủ lực để đưa cá nhân ra khỏi không gian của chủ nghĩa bản năng «ăn tươi, 

nuốt sống», ngày càng tới gần với không gian của ý thức «ăn coi nồi, ngồi coi 

hướng». Các dân tộc thành công chuyện này là nhờ chính quyền của họ đã xây 

dựng được một nội dung nhân quyền qua cá thể xã hội, một cá thể biết chấp 

nhận, biết tuân thủ, biết bảo quản các quy định của tập thể, của cơ chế, của luật 

pháp. Đào càng sâu vào các thành tích về văn minh, sới lên các thành quả về 

nhân quyền của nhân loại, chúng ta phải nhận diện rõ một nội lực khác của nhân 

tính là sự cùng hợp tác, như một tổng lực, từ cá nhân tới gia đình, từ tập thể tới 

cộng đồng, từ công đoàn tới đảng phái… trong tất cả các sinh hoạt xã hội, trong 

bối cảnh một sự vận hành lớn của nhân sinh. Cùng hợp tác trong sản suất để 

cùng chia sẻ trong thành công, «đồng hội, đồng thuyền», đây vừa là chổ dựa, 

vừa là sức bật của nhân quyền. Thực chất thì đây là sức mạnh «quang minh 

chính đại» của dân chủ, vì dân chủ là một thể chế độc nhất của con người với 

đúng tên gọi «đường đường chính chính» của nó, vì tên gọi của nó dựa trên 

« luật chơi, trò chơi và sân chơi » của chính nó tạo ra, từ ứng cử tới bầu cử trong 

một tam quyền phân lập, có định kỳ và có kiểm tra. Những ai đã sống trong các 

thể chế dân chủ nhận ra rất rõ cái trò «lập lờ đánh lận con đen» của các chế độ 
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độc tài, độc đảng, không dân chủ mà dám nói mình là dân chủ, thì chỉ là loại «ăn 

gian, nói dối». Sự xúc phạm trắng trợn nhất cho Việt tộc hiện nay là cái bệnh 

hoạn của hiến pháp nhập nội với cái ung thư của lập pháp. Điều 4 trong hiến 

pháp áp đặt ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo dân tộc Việt Nam, mà hiện 

đang bị các liên minh nhân quyền thế giới xếp hàng đầu trong các hiến pháp 

phản nhân quyền nhất của nhân loại, thể hiện cùng cái ung thư lập pháp, để biến 

cái độc đảng trong hiến pháp thành cái độc quyền trong Quốc hội, một xảo thuật 

để biến 10%  số lượng đảng viên trong tổng số của dân tộc của một đât nước gần 

một trăm triệu dân, để giữ hơn 90% số ghế dân biểu trong quốc hội; một chuyện 

không thể có trong một chế độ thực sự dân chủ. Chúng ta ước mơ cho Việt tộc 

một điều: một cá thể xã hội trọn vẹn và thông minh, đầy đủ và sáng suốt phải là 

một cá thể dân chủ thực sự. 

Đề nghị 2. Nhân trí từ cá thể dân chủ phải được ghi nhận và thực hành được từ 

hiến pháp tới luật pháp, từ giáo dục tới lao động, từ kinh tế tới chính trị… phải 

được chính quyền, chính phủ, công nhận từ hành chính tới định chế, từ đào tạo 

tới bổ nhiệm, từ bầu cử tới truyền thông…trong một hệ đa nguyên được bảo đảm 

từ hiến pháp tới lập pháp, từ tư pháp tới công pháp, từ chính quyền tới pháp 

quyền. 

 

Nhân trí, môi sinh của nhân quyền 
Nhân quyền là hải đăng cho mọi đường lối chống độc tài, tìm văn minh, hỗ trợ 

cho dân trí làm sức bật của mọi quốc sách của một chính quyền, để có được lực 

lượng lãnh đạo thông minh, khôn ngoan trên con đường pháp triển đất nước. 

Chính quyền thực sự được dân tộc bầu ra chắc chắn họ sẽ không có phản xạ đàn 

áp dân chúng họ bằng một chính quyền do một đảng, một nhóm đưa ra; chính 

quyền thực sự được dân tộc bầu ra có phản xạ bảo vệ dân hơn một chính quyền 

do một đảng, một nhóm đưa ra; đây là sự thật của nhân sử, chân lý của nhân 

sinh, kinh nghiệm của nhân lý. Nhân quyền khi trở thành đường lối, thì nó khẳng 

định được mọi cá nhân đều là chủ thể, độc lập trong tự do và tự chủ trong bình 

đẳng; chắc chắn các xung đột giữa các cá nhân sẽ có, và định chế sẽ có mặt, từ 

hành chính tới luật pháp, từ kinh tế tới giáo dục, để xử lý và giải quyết các mâu 

thuẩn về quyền lợi giữa các cá nhân này. Khi công nhận điều này, thì một chính 

sách thực sự dựa trên nhân quyền là một chương trình trực tiếp chống độc tài, 

chống độc đảng, chống độc tôn, đây là đường đi, lối về của chính trị vì nhân tâm 

nên bảo vệ nhân quyền, vì nhân đức nên bảo vệ nhân trí, tất cả sẽ cùng nhau bảo 

vệ nhân phẩm. Việt tộc không thể nào để việc lấy bạc tỷ để xây các tượng Hồ 

Chí Minh trong vài tỉnh hiện nay, qua đó các lảnh đạo từ trung ương tới địa 

phương mượn cớ để biển thủ, để bòn rút, để chấm mút… trong khi nợ công ngày 

càng ngập đầu mà chưa có cách giải quyết, trong khi các con em chúng ta trên 

nhiều vùng của đất nước thì học trong các trường ốc mà mái trường không biết 

bao giờ sẽ sụp trên đầu các em, bao giờ nước lũ sẽ cuốn trôi lớp của các em. Cả 

nước đều thấy giáo dục bị sa đọa một cách tồi tệ, cùng các điều kiện vật chất 

trường lớp xuống cấp một cách quá tệ hại, mà lớp học ở một số nơi còn thua 
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chuồng thú, và càng đi lên cao trong khu vực đại học thì đầy dẫy chuyện: học 

giả, thi giả, bằng giả… Các em học sinh, sinh viên thương yêu, nhân cách giáo 

lý Việt tộc dạy ta đoàn kết với nhau trong khi sa cơ: «sẩy cha, còn chú», «sẩy 

mẹ, bú vú dì»; trong toàn cầu hoá giáo dục hiện nay, các em sẽ có các hùng lực 

của các giáo khoa, giáo trình, giáo án của thế giới tới từ các chú, các dì có thể 

rất xa về địa lý, nhưng nhờ qua mạng thông tin toàn cầu hoá, mặc dầu họ không 

cùng thống tộc, không cùng họ hàng, không cùng văn hoá với việt tộc, nhưng 

nhân lý của họ hay nên giáo lý của họ tốt, giáo dục của họ đẹp vì dân chủ nhân 

tính của họ lành, các em cứ tìm họ mà học, học cái hay, đẹp, tốt, lành, dù từ xa 

tới còn hơn cúi đầu «lãnh đủ» cái tồi, xấu, thấp, hèn của một chế độ vô trách 

nhiệm với các em!  

Một chủ thể độc lập trong tự do và tự chủ trong bình đẳng, thì ta không nên nhìn 

các cá nhân chỉ qua hành động của họ, mà phải xem đây là môi sinh nhân trí của 

mỗi cá nhân, ngày càng rộng theo sự pháp triển của kiến thức, của truyền thông, 

của khoa học kỹ thuật. Môi sinh nhân trí sinh ra môi sinh tự lập cá nhân; chuyện 

này rất rõ trong nhân cách giáo lý Việt tộc: tu thân để phòng thân, phòng thân vì 

biết thủ thân, thủ thân để lập thân, lập thân để tiến thân, đây là quyền làm cá 

nhân, quyền làm chủ thể, quyền làm người rất bình thường và chính đáng, nếu 

một lực lượng lãnh đạo không thực hiện được việc này cho mỗi cá nhân, thì họ 

chưa hiểu, chưa thấu được hệ vấn đề môi sinh của nhân quyền. Trong một môi 

trường xã hội có văn minh vì biết bảo vệ mọi cá thể, luôn luôn có hai thực thể đi 

đôi với nhau: thực thể thứ nhất là sự có mặt của một chính quyền liêm chính 

quản lý các định chế hiện hữu trong pháp lý để bảo vệ tất cả các thành quả của 

tự do và dân chủ đã gặt hái được, từ đầu phiếu tới ứng cử, từ giữ gìn tri thức tới 

bảo hiểm xã hội… cùng lúc có thực thể thứ hai mang nội chất của tự do và công 

bằng, luôn ở thế tiến công, từ đòi hỏi tới đấu tranh, từ sáng tạo tới chỉnh đốn các 

cơ chế, đòi hỏi nhân quyền qua quyền làm người của mỗi cá thể. Chính quyền 

không những phải lo cho các cá nhân già yếu, mà phải lo luôn cho các cá nhân 

tật nguyền, lo trọn vẹn cho trẻ em và không quên bảo vệ phụ nữ trước các hậu 

quả bạo hành của nam giới… Các cuộc điều tra quốc tế so sánh về sức khoẻ 

cộng đồng các quốc gia trong khu vực châu Á thái bình dương để lộ ra một nhận 

định bi ai về thể lực của người Việt, với chế độ dinh dưỡng kém, thể lực yếu, 

thân thể thấp, vắng bóng lạ thường trong tất cả các kỷ lục thể thao. Giống nòi 

Việt tộc đã, đang suy kiệt? Đây là trách nhiệm của một lực lượng lãnh đạo bất 

tài hoặc bất tâm, rút tài lực của nhân dân qua đường tham ô, tham nhũng, vô tình 

hoặc vô ý nạo rỗng thể lực Việt tộc, đây là một trong những hậu quả mất nhân 

quyền, thầm lặng, sâu kính nhưng quá trầm trọng cho mai hậu. Các số liệu về y 

tế, ra từ báo cáo từ các bệnh viện: 7 người/ 1 giường, khu vực nhi khoa thì 6 trẻ/ 

1 giường, đi kèm theo các lời than vãn của các người có trách nhiệm trong y 

giới: bệnh nhân ngủ trong hành lang, ngủ dưới gầm giường, điều kiện vệ sinh và 

điều trị thiếu nhâm tâm, thiếu nhân phẩm. Thiếu nhâm tâm, thiếu nhân phẩm ra 

từ cái vô tâm của chính sách, tới từ cái vô nhân của lãnh đạo.  
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Trong một môi trường xã hội có văn minh biết lo cho dân, tất cả những ai ở thế 

yếu, kém, nhỏ, thấp đều có quyền đòi hỏi một chổ đứng ngang hàng với các kẻ 

mạnh, giầu, cao, lớn trong xã hội, trước mắt là qua luật pháp, giáo dục và y tế. 

Tự cho phép mình thường xuyên đòi hỏi để luật bù trừ được tính toán lại, quyết 

định lại, tô chức lại ngày một công bằng hơn, mà mục đích chính là để bảo vệ 

các cá thể yếm thế trong cộng đồng, các cá nhân thất thế trong tập thể. Nhưng 

không có một cá thể nào đứng ngoài cộng đồng, cũng như đứng trên tập thể, tự 

cho phép mình lấy của công làm của riêng, cá thể luôn nằm trong tổ chức của xã 

hội, quyền năng của cá thể cũng như quyền lực của lảnh đạo, luôn được định 

nghĩa, định chất, định lượng từ quan hệ trong xã hội, qua các sinh hoạt của xã 

hội. Đây không phải là chuyện sống quây quần theo đàn, sống tự tồn theo bầy, 

mà sinh sống theo một tổ chức phức hợp, có giáo dục đi đôi với đạo lý, có kinh 

tế đi đôi với văn hoá, chữa bệnh đi đôi với phòng bệnh… Ở đây nhân tính làm 

nội lực cho nhân sinh, con người khi muốn sống chung với nhau, thì mọi kinh 

nghiệm du mục riêng rẽ vô tổ chức trước đó phải bị loại bỏ, giờ đây phải chấp 

nhận được quản lý bởi các định chế có đủ sức làm hai việc: bảo vệ sự bình đẳng 

về quyền lợi của mỗi cá thể, cùng lúc phải bảo đảm cả tài sản của mỗi cá thể đó, 

tài sản vật chất và tài sản sáng tạo. Khi định nghĩa về xã hội học, Durkheim 

khẳng định: cá nhân không những sinh ra trong xã hội, mà sinh ra từ xã hội, như 

vậy xã hội tính có chỗ trung tâm trong cá nhân tính; vấn đề của nhân quyền là 

bảo vệ cho bằng được cá nhân tính trước các bạo động của độc tài, trước các bạo 

hành của độc đảng, cùng lúc bảo vệ luôn xã hội tính của cá nhân, trước các thái 

độ vô chính phủ, trước các hành động vô trách nhiệm sinh ra từ bản năng ích kỷ 

của cá nhân. Chuyện Tố Hữu dùng công an riêng của mình, lấy danh nghĩa của 

ĐCSVN, chụp mũ tập thơ Về Kinh Bắc, rồi bắt và giam cầm tác giả tập thơ là thi 

sĩ Hoàng Cầm trong nhiều năm - khi mà ích kỷ khi đã nhập nội với ganh tỵ, thì 

tỵ hiềm sẽ keo sơn với tội ác - là một chuyện phản nhân quyền vô cùng đau đớn 

của giới văn nghệ sĩ Việt Nam dưới quyền lực lãnh đạo thô bạo, phản nhân 

quyền. Cũng như trước đó ĐCSVN đã truy diệt phòng trào Nhân Văn Giai 

Phẩm, sau cải cách ruông đất, một cách vô nhân đạo, không qua pháp lý vì 

không có nhân trí, không qua nhân lý vì không trân quý nhân quyền. Việt tộc 

nên luôn luôn cẩn trọng với một số thái độ thờ ơ, vô tâm đã có trong cuộc sống 

tập thể và cộng đồng hiện nay, cái tư duy «ai chết mặc ai» vừa phản xã hội tính, 

vừa phản cá nhân tính, không biết rằng nhân sinh luôn tuỳ thuộc vào nhân tính, 

mà nhân tính muốn trường tồn phải dựa vào nhân tâm, nhân đạo, nhân phẩm, 

nhân đức. Khi nghiên cứu các quan hệ xã hội giữa chính quyền và cá nhân, xã 

hội học nhận ra là mỗi lần sự tự chủ của cá nhân được củng cố, được phát triển 

thì có sự phân hoá trong tập thể, phải hiểu phân hoá ở đây theo nghĩa tích cực, 

tức là cơ chế của cộng đồng phải thích ứng, tuỳ nghi, nhu thuận để đủ sức quản 

lý các quyền tự chủ mới, các quyền tự do mới. Một chính quyền giỏi là một 

chính quyền làm được «chuyện nước đôi này»: không ngừng phát huy các quyền 

tự chủ mới, các quyền tự do mới cho cá nhân, cùng lúc linh động tổ chức các cơ 

chế, luôn theo kịp các thể hiện nhân quyền mới sinh ra từ các nhân trí mới. 
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Chính quyền giỏi này hiểu được một chuyện cốt lõi trong tổ chức xã hội là mỗi 

lần cá nhân được tôn vinh lên, thì quyền năng của xã hội cũng rộng ra, từ văn 

hoá tới pháp luật, từ giáo dục tới nghệ thuật…Vì muốn tăng quyền độc lập của 

cá nhân lên cao, thì cùng lúc phải đủ sức linh động quản lý xã hội sâu rộng ra. 

Cái bất công, cái bất bình đẳng của các xã hội có chính quyền độc tài, có chính 

phủ độc đảng là cái thô bạo chống lại tự chủ và tự do cá nhân, qua hành vi thô 

thiển hoá các tổ chức xã hội, dùng tuyên truyền để chống nhân quyền, dùng nhồi 

sọ để loại nhân trí. Gần đây, các thanh thiếu niên việt nam đã dùng internet qua 

hệ Youtube để nói lên hoài bão, ước mong, chí nguyện về tự do, dân chủ và 

nhân quyền của mình trước thế giới, trước nhân loại, trước toàn cầu hoá, đây là 

một cuộc cách mạng nhân lý rất thông minh, vì nó vừa cao, vừa sâu, vừa rộng, 

nó không những nói rõ được nhân cách giáo lý Việt tộc trong chuyện đừng «lấy 

vải thưa mà che mắt thánh» của một chế độ không tôn trọng nhân quyền, vì 

trong định nghĩa của nhân quyền thì: lương tâm và liêm sỉ là một, một tổng lực 

để tự bảo vệ mình, và cũng để bảo vệ đồng loại của mình, «thương người như 

thể thương thân». Hãy cùng nhau nhận định sâu hơn về dân chủ: dân chủ thực 

luôn sinh ra nhân quyền thực, (có thực mới vực được đạo, và thực không những 

là thực phẩm mà trước hết là sự thật) và khả năng của dân chủ là tôn trọng tính 

chủ động của cá nhân, từ học tới hành, từ làm ăn tới làm giầu, nhưng chính xã 

hội dân chủ đó sẽ hướng dẩn cá nhân bằng giá trị của đạo lý cao đẹp, của luân lý 

tốt lành, với các sinh hoạt tâm linh có nhân đạo, với các sinh hoạt văn hoá có 

nhân tâm, với các sinh hoạt nghệ thuật có nhân phẩm. Như vậy kẻ yếu sẽ không 

thành người bại; kể cả triệu phú, tỷ phú cũng được cứu vớt bằng kiến thức và ý 

thức, để không trở thành trọc phú. Mandeville nhận định «cái đức công» không 

sợ «cái lợi tư», vì nó đi trên vai, trên đầu cái tham lam, cái ích kỷ, nó mở đường 

cho mọi người thấy chân trời của nó, để từ đó thế giới quan của cá nhân được 

rộng ra, để vũ trụ quan của cá thể được lớn lên; để nhân sinh quan của chủ thể 

được cao hơn. 

Đề nghị 3. Nhân trí là môi sinh của nhân quyền, phát huy nhân trí là phát huy 

nhân tính theo nghĩa toàn diện nhất, từ giáo dục tới y tế, từ văn hoá tới kinh tế… 

đặt tự chủ và tự do cá nhân làm trung tâm cùng lúc xây dựng một khung vừa 

rộng, một nền vừa vững về đạo lý cao đẹp, luân lý tốt lành, sinh hoạt tâm linh có 

nhân đạo, sinh hoạt văn hoá có nhân tâm, sinh hoạt nghệ thuật có nhân phẩm, 

và chính quyền phải nhận đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm qua chính sách lãnh 

đạo, qua đường lối lãnh đạo của họ, được kiểm tra bằng một pháp quyền liêm 

chính  

 

Nhân quyền, từ cá thể nhân trí 

Mỗi lần nhân quyền được hiểu rộng ra, sâu ra, cao ra, thì định nghĩa về cá nhân 

được mở ra, mới ra, sáng ra; chính chuyện này làm cho ý lực muốn sống chung 

trong một xã hội phải luôn được điều chỉnh, được hoàn thiện, được cải tiến, từ 

quan hệ xã hội tới định chế xã hội, từ sinh hoạt xã hội tới tổ chức xã hội. Các 

biến động lớn của toàn cầu hoá hiện nay được kích thích bởi tự do truyền thông 
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càng làm cho quá trình cá nhân hoá ngày càng nhanh, ngày càng mạnh; các 

nghiên cứu gần đây cho thấy lối ra và cách giải quyết phương trình nan giải này 

nằm trong một hệ vấn đề đôi: xã hội hoá cá nhân đi đôi với cá nhân hoá bằng xã 

hội tính. Xã hội hoá cá nhân là năng lực của xã hội chuyển hoá cá nhân theo 

hướng cùng hợp tác, cùng tham gia, cùng giải quyết, cùng chia sẻ các trở ngại 

của tập thể, các khó khăn của cộng đồng. Cá nhân hoá bằng xã hội tính là sự 

hiểu biết và tiếp nhận các ý thức, các đạo lý, qua giáo dục của gia đình, của học 

đường, của xã hội, để biết bảo vệ tự do và quyền lợi của cá nhân mình, nhưng 

cùng lúc phải «biết người, biết ta», «biết trên, biết dưới», «biết trên kính, dưới 

nhường».Nhân cách giáo lý Việt tộc giáo dưỡng rất sắc xảo hai chuyện này; nội 

công của Nhân Việt là ở đây. Đừng tránh né hệ vấn đề tự do cá nhân, mà thẳng 

thắn đặt nó vào trung tâm các chính sách lãnh đạo để phát triển xã hội, đưa dân 

tộc đi lên. ĐCSVN giữ thói quen ngăn chặn và kiểm duyệt, trừng phạt và bắt 

bớ…từ gần một thế kỷ nay, thì chỉ làm trò cười cho các thế hệ mai sau; trước 

mắt là làm trò hề trước thế giới văn minh. Bắt bớ các blogger, đóng cửa các 

blog, công an tưởng dùng bạo quyền một cách thô bạo thì không ai dám làm gì 

được mình, họ lầm! Hậu quả không lường được! Các cơ quan, các hội đoàn, các 

liên minh về nhân quyền của thế giới đã xếp lãnh đạo ĐCSVN vào loại lãnh đạo 

không có nhân tính, nhân đạo, nhân tâm, với một hệ thống công an mang vật 

tính, súc tính, man tính. Hiện nay, tất cả tội ác của công an không nằm trong 

biên bản của công an, không được quản lý bởi Bộ công an, không được giám sát 

bởi chính quyền, dưới quyền lãnh đạo ĐCSVN, mà nó đã thành tư liệu, thống 

kê, thư viện, văn khố… trên internet với hằng triệu tin tức, phóng sự, dữ kiện, 

chứng từ… có hình ảnh, có âm thanh mà thế giới thấy rất rõ là nhân quyền bị 

chà đạp, miệt thị, phỉ bán bằng nhiều cách, rất vô tâm, rất bất nhân trên đất nước 

việt nam. Công an hằng ngày đánh chết người, hằng ngày hành hung, bạo động 

với nhân dân từ chợ ra đường, từ nông thôn ra thành thị, từ miền núi tới miền 

xuôi, từ nhà ga tới sân bay, từ chùa chiền tới nhà thờ …Các lãnh đạo ĐCSVN 

đang đưa Việt tộc đi về đâu? Trong khi nhân cách giáo lý Việt tộc thì rất rõ, 

được Nguyễn Trãi đúc kết đã thành mô hình luân lý: «Đem đại nghĩa thắng 

hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo». Chuyện này càng rõ trước mắt mọi 

người năm nay 2015: tổng thống Mỹ vui vẻ mở rộng cửa Nhà Trắng đón tiếp ký 

giả dân chủ và nhân quyền Điếu Cầy, tươi cười vui vẻ trò truyện trong một môi 

trường văn minh đầy nhân trí. Trước báo chí thế giới, các lãnh đạo Mỹ hiên 

ngang và nói thẳng, nói rõ về vấn đề nhân quyền trên đất nước Việt Nam trong 

sự «yên lặng lắng nghe» của các lảnh đạo Việt Nam, vì trong hệ vấn đề nhân 

quyền lãnh đạo Mỹ đã chủ động coi đây là chuyện trung tâm trong quan hệ của 

hai nước. Nhân cách giáo lý Việt tộc dạy chúng ta rõ chuyện này: «đi với thầy tu 

mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy», mà trên thượng nguồn là «trứng rồng lại 

đẻ ra rồng, điêu điêu lại đẻ ra dòng điêu điêu», cho nên ở hạ nguồn thì «nồi nào 

úp vung nấy»… Tự do cá nhân là nội lực vận hành của xã hội, tính chủ động cá 

nhân dẫn tới những phong trào tích cực làm tiền đề cho văn minh và tiến bộ, trực 

tiếp phục vụ cho nhân quyền và nhân trí, vì cá nhân giờ đã trở thành tác nhân 
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trực tiếp làm ra kiến thức, tri thức, của cải, tiền tài cho xã hội. Khi một kiến thức 

mới ra đời, chúng ta phải tìm cho ra tác giả của kiến thức đó, để biết lý tưởng và 

hoài bão của tác giả này, để hiểu đúng nhân quyền của cá nhân này; như vậy, sau 

một doanh nghiệp phát đạt, phải thấy doanh nhân tạo ra nó, để hiểu thêm động 

cơ và quyền lợi doanh nhân này, để thấu rỏ nhân sinh quan của doanh nhân này. 

Tự do cá nhân luôn dựa vào tư tưởng cá nhân, một lực lượng lãnh đạo khôn 

ngoan trước hệ vấn đề đôi nhân quyền-nhân trí, là một tập hợp tinh hoa hiểu 

được gốc, rễ, cội, nguồn của tự do, vì tự do không phải chuyện của giáo điều mà 

là kết quả tất yếu của nhân tính, không phải chỉ là khung của nhân sinh mà là 

nền của nhân phẩm. Tự do cá nhân không có sẵn trong bẩm sinh, mà tới từ sức 

mạnh của nhân loại luôn dùng văn minh để tự giải phóng mình, luôn dụng tiến 

bộ để tự chuyển hoá mình. Dunoyer phân tích rằng lịch sử của nhân loại luôn 

được sử dụng không những như kiến thức, mà còn được khai thác như một tri 

thức để chế tác ý thức, luôn tìm cách đưa nhân sinh đi theo hướng nhân phẩm. 

Khi lịch sử biến kinh nghiệm thành kiến thức, được hỗ trợ bằng đạo lý và luân 

lý, thì con người sẽ biết làm ra luật để bảo vệ cá nhân, tập thể và cộng đồng, luật 

không đơn thuần cho một giai cấp, không đơn giản cho một chế độ, mà là bộ 

luật, trong đó có luật hình sự và luật gia đình, có luật hành chính và có luật 

thương mại…tất cả được bảo trợ bằng hiến pháp, có chính thể của tư pháp, có 

công lực của pháp quyền. Spencer yêu cầu nếu làm luật để bảo vệ tự do cá nhân, 

thì đừng làm một cách hình thức, mà phải làm vừa cụ thể, vừa ở thế sẵn sàng, hễ 

chế độ mà thô bạo, hễ hành chính mà bạo hành, hễ công an và quân đội mà bạo 

động đe doạ tính mạng dân chúng, thì luật phải có mặt ngay, với luật sư chính 

thực, toà án công minh, để vô hiệu hoá ngay mọi bạo quyền. Như vậy, luật được 

làm ra để bảo vệ tự do cá nhân, phải luôn cụ thể, phải luôn ở thế sẳn sàng, đi 

cùng với một chính quyền xã hội, chính quyền này hoàn toàn ngược lại với loại 

chính quyền độc tài bằng quân đội, với loại chính phủ độc đảng bằng công an. 

Chính quyền xã hội bảo vệ cá nhân bằng chính sách sáng suốt của hệ vấn đề 

sống chung (l’être-ensemble) trong đó cá nhân chọn lựa tỉnh táo cùng sống 

chung với các cá nhân khác trong cùng một môi trường xã hội, trong đó tính 

mạng và tương lai của mỗi cá nhân được bảo đảm bằng luật. Dicey còn phân tích 

thực tiễn hơn: trong tiến trình bảo vệ tự do, luôn có sự xung đột giữa chủ nghĩa 

tập thể chống lại chủ nghĩa cá nhân, vấn đề không còn là bảo vệ tập thể và hy 

sinh cá nhân, mà xét xử nghiêm minh, lý của cá nhân đúng hay lý của tập thể 

đúng, tất cả phải dựa trên cái lý của nhân quyền và cái lý của nhân trí. Schatz 

công nhận rằng mỗi lần có xung đột giữa cá nhân và tập thể, thì phản xạ của xã 

hội là bênh vực tập thể, một phản xạ bất công «cả vú lấp miêng em», sinh ra từ 

thói quen «áo mặc sao qua khỏi đầu».Trong nhân cách giáo lý việt tộc, ông bà ta 

vẫn dặn dò con cháu «sống có tình, có nghĩa», chúng ta xin tổ tiên được thêm 

vào một câu mới : «sống có công bằng, xử có công pháp» để giáo dục và bảo vệ 

cá nhân của cộng đồng và cả các thế hệ sau. Mill rất thực tế khi cho rằng chính 

quyền luôn tìm cách thao túng xã hội, giới hạn tự do cá nhân, để cũng cố quyền 

lực của mình, nên có những bước lùi về nhân quyền trên một số quốc gia trong 
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lịch sử chung của nhân loại; cho nên muốn thật sự bảo vệ tự do cá nhân thì lập ra 

các luật ngăn trước (droit d’anticipation) để làm rào chặn các khả năng của bạo 

quyền. Weber, cũng có nhận định này, và cảnh giác các lực lượng đòi hỏi tự do 

trong xã hội phải cẩn trọng với hành chính, nó như con dao hai lưỡi, và khi nó bị 

chính quyền độc tài biến thành công cụ thì nó trở thành quan liêu, bao cấp, sẳn 

sàng coi thường tính mạng, số phận và nhân phẩm cá nhân. Khi nghiên cứu về tổ 

chức hành chính cai quản các sinh hoạt xã hội, Schumpeter có thêm vào nhận 

định khác : một doanh nghiệp không thể có, nếu không có doanh nhân, hành 

chính cũng vậy không thể có nếu không có các cá nhân; chính các cá nhân điều 

hành bộ máy hành chính và các cá nhân sử dụng bộ máy hành chính, sẻ đấu 

tranh làm thay đổi tệ quan liêu, tục hủ lậu của của hành chính. Trong một chế độ 

thật sự dân chủ, thì cá nhân trong thiên nhiên giờ đã thành chủ thể của xã hội, 

chính quyền độc quyền lảnh đạo giờ đã thành chính quyền xã hội bảo đảm được 

tự do của mọi cá nhân; trong đó mỗi cá nhân có quyền đòi hỏi chính quyền vừa 

phải bảo vệ tài năng và vừa phải bảo vệ tài sản của họ. Tự do cá nhân luôn đi đôi 

với độc lập của cá nhân, chuyện này không hề bất hợp với việc các cá nhân 

muốn sống chung với nhau trong cùng một xã hội, vì chính xã hội là nơi bảo 

đảm được chủ quyền của cá nhân, từ vật chất tới kinh tế, từ sáng tạo tới sáng tác, 

từ thành quả tới thành công, tránh được chuyện vô chính phủ «cá lớn nuốt cá 

bé» của luật rừng, tức là không có luật. Chúng ta cũng không quên phân tích của 

Greef, một xã hội đầy đủ nhân quyền là nơi mà đặc tính, đặc điểm của mỗi cá 

nhân được tôn trọng, mặc dù các đặc tính cá nhân, đặc điểm của cá thể bó buột 

các định chế xã hội phải luôn luôn linh động trong đa nguyên, luôn nhanh nhạy 

trong đa dạng, để các đặc tính, đặc điểm này có chổ đứng, có chổ sống. 

Trong nhân cách giáo lý việt tộc, chúng ta nên dặn dò con cháu đừng có phản xạ 

hoảng sợ trước luật rừng, rừng nào cọp nấy, rừng và cọp sinh tồn trong điều kiện 

thiên nhiên, xa nhân tính nên xa nhân quyền, vô tri về công bằng nên vô minh về 

pháp luật, chúng ta nên giáo dục nhau phải có pháp quyền để bảo vệ công bằng 

và tự do của mỗi cá nhân, vì chúng ta không hề sợ cọp, sợ rừng. Chúng ta cũng 

đừng sợ các quan lại loại mới được bao che bởi chế độ độc đảng, độc tài hiện 

nay, dám «sài lại» xảo thuật của bọn quan lại phong kiến xa sưa : «Miệng nhà 

quan có gan, có thép», chúng ta không sợ nữa và thẳng thắn yêu cầu : «miệng 

nhà quan » phải tôn trọng luật pháp, gan phải được uốn nắn bằng tư pháp, thép 

phải được rèn luyện bằng công pháp ! Để mọi tiếng nói được tôn trọng như 

nhau, để mọi cách hành xử phải nằm trong khung của luật lệ; để mọi hành vi 

phải dựa trên nền của luật pháp. Hảy đi thêm một bước diển luận nữa với cá-

nhân-quyền trong một xã hội dân chủ để thực hiện được hai phương thức của 

Smilles : self-made-man (cá nhân tự làm) và sefl-help (cá nhân tự lo); chuyện 

này không hề mơ hồ trong các xã hội văn minh hiện nay, nó là chuyện có thực 

hằng ngày, thí dụ : tất cả cá nhân lái xe đều phải tôn trọng luật lưu thông để 

tránh tai nạn, nhưng tất cả cá nhân lái xe này đều trả tiền đóng bảo hiểm ngừa tai 

nạn, phòng khi có bất trắc giao thông xảy ra. Nó ngược lại với một số hành động 

gian lận «mua âm, bán dương» hiện nay của các lảnh đạo ngay trong các nghĩa 
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trang liệt sỉ, mặc dầu họ không phải liệt sỉ, họ tự chế ra khu từ trần, để dành 

«chổ tốt, đất cao» khi qua đời, theo kiểu phong kiến hủ bại «chiếu trên, chiếu 

dưới», với xảo thuật «ăn cổ đi trước, lội nước đi sau», xâm phạm nhân quyền 

ngay trên lảnh địa thiêng liêng của cái chết. Trong Văn Tế Chúng Sinh, Nguyễn 

Du có một lời than để đời : «Cỏi dương còn thế, chi là cỏi âm», để nói lên cái 

(bi) quan nhân sinh quan của cụ trước thế thái nhân tình (không nhân tính) ; xin 

kính cẩn thưa với cụ Tiên Điền: nếu lấy nhân tính để soi nhân lý, lấy nhân lý để 

rọi nhân trí, thì ta có thể lập luận rằng : nếu cỏi âm mà có những người giữ cho 

bằng được nhân phẩm của họ thì chắc là nó hơn hẳn cỏi dương hiện nay của các 

lảnh đạo đang dành chổ trong các nghĩa trang liệt sỉ của chế độ này ! 

Đề nghị 4. Nhân quyền, từ cá thể nhân trí, trong đó cá nhân hoá tự do đi cùng 

với xã hội hoá cá nhân trong hệ vấn đề bảo đảm trọn vẹn chủ quyền của cá 

nhân, từ sáng tạo tới sáng tác, nơi mà đặc tính, đặc điểm của mỗi cá nhân được 

tôn trọng, trong đó cá nhân có quyền đòi hỏi chính quyền vừa phải bảo vệ tài 

năng và tài sản của họ, trong đó tính mạng và tương lai của mỗi cá nhân được 

bảo đảm bằng luật. 

Nhân quyền, từ giá trị cá nhân luận dân chủ 

Thượng đế vắng mặt trong hệ vấn đề nhân quyền, thần linh cũng không xuất 

hiện trong hệ vấn đề nhân trí, xử lý hai hệ vấn đề này là chuyện giữa các con 

người, là chuyện giữa người với người, chúng ta cũng đừng kêu gọi thượng đế 

hoặc thần linh làm trọng tài, kể cả tôn giáo cũng đừng nên can thiệp một cách 

«vô ý, vô tứ» vào hai việc này, như đã được phân tích trong Concordat, năm 

1801 : «Tôn giáo làm ra một xã hội được xây dựng trong quan hệ giữa con 

người và thượng đế, còn xã hội của con người là xã hội giữa con người và chính 

quyền». Trong các quốc gia tôn trọng nhân quyền, tôn vinh nhân trí, thì dân chủ 

đã đủ bản lỉnh, đủ nội công, đủ tầm vóc đặt tôn giáo vào đúng chổ của nó, không 

để tôn giáo quyết định vào các việc nhân đạo mà tôn giáo không xử lý được, 

không để tôn giáo hành động vào các việc nhân lý mà tôn giáo không hành xử 

được. Vì nhân đạo đòi hỏi phải có công bằng về pháp luật, vì nhân lý đòi hỏi 

phải chống bất bình đẳn bằng công pháp; đừng trông chờ thượng đế, thân linh, 

tôn giáo làm ra pháp luật và công pháp. Sau khi đã đưa dạng siêu nhiên 

(surnaturel) của thượng đế, thân linh, tôn giáo ra khỏi các định chế, xã hội dân 

chủ cũng đẩy lùi được dạng thiên nhiên (naturel) của bản năng, đói ăn, khát 

uống, giờ đây con người đã tới đúng dạng nhân tính (humain),biết lấy kinh 

nghiệm hay làm thành kiến thức tốt, lấy đạo lý lành làm thành giáo dục đẹp. 

Trong lịch sử nhân loại, con người không hề rời bỏ quan hệ siêu nhiên với 

thượng đế, thần linh, nhưng hiểu biết của con người về tôn giáo là hiểu biết có 

điều kiện; còn hiểu biết của con người về khoa học là hiểu biết không cần điều 

kiện. Một bên là tôn giáo không được đặt lại vấn đề, mặc dù không kiểm chứng 

được là có thượng đế, có thiên đường hay không ? Còn một bên là khoa học luôn 

luôn tính chuyện : thí nghiệm lại, tính toán lại, khảo tra lại. Niềm tin về thượng 

đế phải ở thế trường cửu một cách vô điều kiện, ngược lại không có một chân lý 

nào của khoa học là vỉnh hằng cả. Cái giống nhau, cái hội tụ giữa khoa học và 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   478 

 

dân chủ là ở đây, không có gì trường cửu, không có gì vỉnh hằng, phải luôn luôn 

làm rỏ ra để thấy sự thật, phải luôn luôn làm sáng ra để thấy chân lý, phải luôn 

luôn làm tốt hơn, khá hơn ra để thấy lẻ phải. Mà hiện nay, những con người 

thông minh, những chính quyền khôn ngoan đã đưa vào trong quan hệ giữa con 

người và chính quyền một phương hướng chủ đạo hoàn toàn mới trong văn minh 

nhân loại : giá trị cá nhân luận dân chủ (valeur de l’individualisme 

démocratique). Khi cá nhân luận dân chủ này ra đời, nó không những bị các lực 

lượng độc tài, độc đảng hủ lậu tấn công liên tục một cách vô minh, mà cũng bị 

luôn cả giáo hội cùng các linh mục giáo điều xỉ vả ngày đêm một cách vô 

tri.Nhưng trong toàn cầu hoá hiện nay, thì nó hiển nhiên xuất hiện ở những nơi 

văn minh nhất, lại còn làm hải đăng cho tất cả các xã hội đang còn tăm tối trong 

các chế độ phản nhân quyền, chống nhân trí. Nó đương nhiên thành chủ đề, 

thành định đề, thành tiền đề giữa các dân tộc văn minh tiến bộ khi trao đổi với 

nhau, nó thành «miếng trầu là đầu câu chuyện» của toàn cầu hoá nhân quyền 

hiện nay. Nó là hình ảnh của em thiếu niên 15 tuổi, Tuấn Anh lên internet qua hệ 

Youtube, kêu gọi thế giới hảy bảo vệ cha mẹ, ông bà của em, mà công an đã 

hành hung tàn nhẫn khi đến cướp đất, cướp nhà của gia đình em, từ ông ngoại 

đến cha mẹ của em bị đánh trọng thương, chính em cũng bị tra tấn dã man trong 

đồn công an, sau đó lại bị đuổi học; cả ba thế hệ cùng một gia đình mà số phận 

thua súc vật. Và, câu cuối cùng trong lời trần tình của em là : nhân quyền không 

được tôn trọng tại Việt Nam, Liên Hiệp Quốc hảy tìm mọi cách để bảo vệ những 

con người đang sống trên đất nước này ! Nghe lời kêu gọi của em, chúng ta thấy 

thương em, muốn chia sẻ các khổ nạn này cùng với gia đình của em, cùng lúc 

chúng ta thấy bị xúc phạm nặng nề như gia đình của em. Hình ảnh Việt tộc đó 

sao ? Tại sao Việt tộc lại lâm vào cái cảnh vô luân này ? Nhưng đây cũng là một 

chứng từ quý báu của nhân quyền, đánh dấu cho một vùng nhận thức mới về 

nhân trí, trong một bối cảnh vô cùng thuận lợi của toàn cầu hoá dân chủ hiện nay 

: mọi cá nhân, dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng đã ý thức được nhân quyền 

của mình, và đã báo động đúng lúc cho nhân loại biết : kiếp làm người trên đất 

nước này, đã có 4000 năm văn hiến, nhưng nhân quyền dân tộc này đang bị chà 

đạp thậm tệ ! Cái lý muốn sống phải được hổ trợ bằng cái quyền được làm người 

một cách trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất, trong quan hệ xã hội mà người với người 

biết đối xử tử tế với nhau, xem nhau như bát nước đầy. Như vậy, hệ vấn đề nhân 

quyền khi được chuyển tải bằng các phương tiện truyền thông dân chủ đã cho 

phép thẩm định hai loại chính quyền trong bối cảnh toàn cầu hoá mà tin tức có 

thường xuyên làm cho thông tin được liên tục, không ngừng nghỉ : loại thứ nhất 

là chính quyền đáng tin cậy vì biết tôn trọng nhân quyền, tôn vinh nhân trí; và 

loại thứ nhì là loại chính quyền không đáng tin cậy vì không tôn trọng nhân 

quyền, không biết tôn vinh nhân trí, cả hai được đánh giá trực tiếp, khi dử kiện 

đã thành chứng từ trên internet, dựa trên phương pháp cổ xưa nhưng rất hiệu quả 

: «vô trương bất tín» (không thấy thì không tin), thấy mới tin ! Các tổ chức nhân 

đạo quốc tế mà tôi biết thường lấy các phóng sự trên internet mà trong có cảnh : 

các vị lãnh đạo của ĐCSVN và các tướng lãnh của Bộ công an vào các chùa, 
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đứng thắp hương vào những ngày lễ, họ biết cúi đầu, biết chắp tay, biết khẩn 

lạy… những hình ảnh này được đem ra so với các phóng sự khác cũng trên 

internet: công an của các vị lãnh đạo này đánh đập, bắn giết dân chúng, kể cả các 

phụ nữ đang mang thai; để thấy đây thực sự là trò «phô trương bất tín». Thật bi 

đát cho Việt tộc! Các liên minh nhân quyền quốc tế mà tôi biết cũng vậy, họ chỉ 

làm đơn giản một chuyện là họ lấy các phóng sự trên internet về Việt Nam: một 

bên là cảnh đàn áp các cuộc biểu tình mà công an đánh đập không xót xa đồng 

bào của họ; một bên là cảnh công an bị dân chúng tấn công trong các cuộc biểu 

tình mà hình ảnh là do các đài truyền hình của chế độ rao truyền trên các kinh 

chính thức của chính quyền. Thực hư rất rõ, một bên là sự thực của tổng thể, một 

bên là quan điểm một chiều, làm công cụ cho tuyên truyền; nhưng tại sao chính 

quyền lại tuyên truyền ở một trình độ thấp kém như vậy? Làm cho các tổ chức 

nhân quyền, nhân đạo quốc tế không thể nào thông cảm với một chế độ phản 

nhân trí như vậy. Lại chưa hết, đất nước đang trong cảnh chỉ mành treo chuông 

trước hiểm hoạ thôn tính của Bắc Kinh, thì một số lãnh đạo ĐCSVN lại dùng 

internet để truyền lan chuyện đấu đá, chém giết nội bộ của họ qua mạng Chân 

dung quyền lực, trong đó người dân thấy các lãnh đạo ĐCSVN không những là 

các con đỉa đói trong tham ô, tham nhũng với lòng tham không đáy, mà còn là 

những tên sát nhân, sẵn sàng giết hại đồng đảng để chiếm quyền lực. Khả năng 

của khoa học kỹ thuật truyền thông thật sự đã mở ra một không gian mới về 

quyền làm người, một bối cảnh mới cho nhân quyền có chỗ đứng trung tâm, nó 

giúp cho nhân loại trong các vùng văn hoá khác nhau gần nhau hơn, sẵn sàng 

biết bảo vệ nhân quyền chung để bảo vệ lẫn nhau trong nhân sinh toàn cầu hiện 

nay. Chính quyền của một quốc gia không còn độc quyền về lãnh thổ và biên 

giới của quốc gia đó, và dân tộc sống trong quốc gia này giờ ít nhiều đã được thế 

giới che chở, nếu bị chính quyền đó bạo hành với họ. Các quan hệ hàng dọc và 

hàng ngang trong các định chế quốc gia, giờ cũng bị-hoặc cũng được-các hùng 

lực truyền thông toàn cầu hoá tác động liên tục, tin tức trực tiếp kèm theo hình 

ảnh trực tiếp, kích thích hệ dây chuyền đề nghị - tranh luận - đàm phán - quyết 

định - hành động, phải kịp thời, phải đúng lúc, phải nhanh nhẹn. Thật đáng 

mừng là cái bạo quyền hàng dọc độc tài thửa nọ, bây giờ phải tìm cách tồn tại tử 

tế trước cái hùng lực mới của truyền thông hàng ngang, được trợ lực bởi cái 

ngoại lực của toàn cầu hoá, ngày càng tỉnh táo về nhân trí, ngày càng sáng suốt 

về nhân quyền. Chưa bao giờ sức tự chủ của cá nhân, sức nhạy bén của tập thể, 

sức phản hồi của cộng đồng được phát huy một cách thuận lợi như trong điều 

kiện truyền thông toàn cầu hoá hiện nay. 

Đề nghị 5. Nhân quyền, từ giá trị cá nhân luận dân chủ là hướng đưa Việt tộc 

vào quỹ đạo nhân quyền, vào chân trời nhân trí, nó không những phải được bảo 

vệ bằng hiến pháp, công pháp, luật pháp mà phải bằng chủ trương, chính sách, 

quyết tâm của chính quyền từ định chế tới hành chính, từ giáo dục tới y tế, từ 

văn hoá tới kinh tế…và luôn được hỗ trợ, che chở, bảo vệ bởi các lực lượng xã 

hội chủ đạo trong tri thức, trong khoa học, trong đạo lý. 
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Năm 2015, ĐCSVN muốn có những «lễ lớn»: 40 năm thống nhất đất nước, 70 

năm tuyên ngôn độc lập, không quên 85 năm thành lập ĐCSVN; chúng ta có nên 

để chuyện «lễ mừng» lấn áp sinh hoạt của tư duy về các ngày tháng này không? 

Mỗi cá nhân được (nhân) quyền đánh giá về các sự kiện lịch sử này với tự do 

(nhân) lý trí của mình, trước hai câu hỏi: Tiền đồ dân tộc sẽ ra sao?  Dân tộc ta 

sẽ khá lên chăng để làm chủ trọn vẹn được vận mệnh của mình? Cũng năm này, 

tại Pháp là nơi sinh ra cuộc cách mạng dân chủ và bản tuyên ngôn quốc tế nhân 

quyền, có một sự cố hay lạ về (nhân) trí thức, đó là cuộc tranh luận giữa hai tư 

tưởng gia hàng đầu trong học thuật hiện nay: Alain Badiou, một triết gia đa 

năng, đa nghệ và luôn tin vào chủ thuyết cộng thể (cộng sản-cộng đồng-tập thể), 

đối diện với Marcel Gauchet, triết gia chính trị, dòng thác chủ đạo của chủ 

thuyết dân chủ, ngọn hải đăng của luận thuyết nhân quyền; đối diện với nhau-

nhưng thật ra là đối đầu với nhau-về tương lai của nhân loại qua tương lai của 

dân chủ và nhân quyền. Từ tranh luận về dữ kiện đến bất đồng trong phân tích, 

rất dị biệt từ diễn luận tới phán đoán trước các dự phóng của nhân sinh, ngay 

trên đài truyền hình quốc gia, vào cuối tuần, lúc nhiều người nghe, xem, chú ý, 

sau nhiều giờ tranh luận trôi qua, chủ trì của chương trình yêu cầu mỗi bên phải 

dứt khoát kết cuộc! Và Alain Badiou kết trước: «con người luôn có mơ ước về 

một chế độ cộng thể (cộng sản-cộng đồng-tập thể) vì muốn sống chung với 

nhau». Đến lượt Marcel Gauchet làm việc kết (của kết), ông nói: «Vấn đề không 

phải chỉ là mơ ước về một chế độ, mà là kinh nghiệm của nhân loại giờ đã thành 

kiến thức cho nhân trí, vì từ tạo thiên lập địa đến nay con người đã biết, đã 

sống, đã trải nghiệm với các chế độ cộng thể (cộng sản-cộng đồng-tập thể), tất 

cả các chế độ cộng thể này đều thất bại, từ tự do tới dân chủ, từ hành pháp tới 

lập pháp, từ tư pháp tới công pháp, từ kinh tế tới giáo dục, từ hiệu quả tới năng 

suất… như vậy, vấn đề của con người không phải mơ ước, mà là ý thức làm 

người, ý thức của nhân quyền và nhân trí». 
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Nhân Việt. N°5 

(Nhân cách giáo lý Việt tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân tri dắt chính tri. 

(chính tâm nâng chính kiến) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

đoạn đức, chặt đứt hết mọi hận thù để tránh mọi đau khổ, thương tâm; 

 trí đức, dùng tuệ giác để tháo gỡ mọi hiểu lầm, khúc mắc, để nhận diện sự thật, thấu đáo chân lý, tiếp nhận lẽ phải;  

ân đức, khả năng hiến dâng hạnh phúc cho mọi người, hiến tặng an lạc tới mọi nơi. 
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Hãy nói chuyện lương tri, trước khi nói chuyện nhân tri và chính tri. Lương tri 

của con người luôn được đúc kết bằng lương tâm và tri thức, lương tâm là phạm 

trù của đạo lý, nơi mà tình thương làm nên tình người, và tri thức là phạm trù 

của kiến thức giờ đã thành ý thức giúp tình mỗi người hành động bằng cái sáng 

suốt của đạo lý, cái tỉnh táo của luân lý. Nếu ngữ văn và ngữ pháp của lương tri 

được thông suốt để tạo ra thông cảm, rồi thành chỗ dựa cho các đồng cảm giữa 

chúng ta, thì nhân tri là tổng hợp của lương tâm và tri thức của kiếp làm người, 

là tổng thể của kiến thức và ý thức. Như vậy, chính tri phải là một chính kiến, 

ngược lại với tà kiến tới từ cái xấu hoặc cái ác, và tạp kiến tới từ cái tồi, cái dở; 

chính kiến đại diện cho ý tưởng đúng, cho lý luận ngay, cho lập luận phải, nó mổ 

xẻ được tương quan giữa sự thật, chân lý và lẽ phải. Trong bài chính luận này, 

tôi xin được tâm sự với các bạn lập trường của tôi về cụm từ chính tri vừa phải 

là chính kiến có lực nội kết trong diễn luận, vừa phải là chính kiến trong chính 

giới, tức là trong giới đang tổ chức chính trị, đang điều hành chính trường, đang 

nắm sinh mệnh Việt tộc, đang cầm vận mệnh đất nước này, trên một quê hương, 

trong một xã hội dân sự mà ai cũng biết: chỉ có những người thuộc Đảng Cộng 

sản mới được quyền làm chính trị. Nếu luật chơi, sân chơi và trò chơi mà độc 

đoán như vậy, thì tôi là công dân Việt, thao thức vì sinh-vận-mệnh của đồng bào 

tôi, tôi được quyền yêu cầu chính giới của ĐCSVN hãy đưa dân tộc tôi bằng con 

đường: nhân tri dắt chính tri, cụ thể là chính tri phải ở dưới, ở thấp hơn nhân tri 

qua công thức: nhân tri dẫn chính tri, cùng lúc chính tri phải nâng, phải gánh 

nhân tri. Giải luận về tự tình dân tộc, tôi muốn lập một cầu nối, nếu thành công 

sẽ thành một cuộc đối thoại chân chính với những người đang muốn nhận trách 

nhiệm lãnh đạo với đất nước, quyết định số phận của đồng bào mình. Nếu không 

thành công trong đối thoại này, vì không lập được cầu nối, thì ta vẫn phải tiếp 

tục vận não, phải liên tục thao tác tư duy, để cùng nhau có một ý thức là không 

có ai độc quyền nắm sinh mệnh Việt tộc, kìm hãm vận mệnh đất nước này. Thất 

bại trước mắt sẽ không phải là thất bại vĩnh viễn, tại sao? Vì nếu không có cầu 

nối thì cũng có cầu vòng, cầu vòng không phải ảo tưởng, mà nó hiển hiện trước 

mặt mọi người như chứng nhân, chứng từ, như chứng giải (oan) cho chúng ta, 

có trăn trở với đất nước, với dân tộc, vì chính tâm của chúng ta không trốn tránh 

trách nhiệm, không lẩn lách bổn phận của công dân; cầu vòng cũng là lúc chúng 

ta trực diện với các lãnh đạo hiện nay, trên các vấn đề, vừa là bức bách trước 

mắt, vừa là đạo lý dài lâu của Việt tộc. Đại hội ĐCSVN này tới đại hội ĐCSVN 

kia, tin buồn lớn cho Việt tộc là sẽ không gì thay đổi, từ 1976, đại hội 4, từ hơn 

40 năm qua, 8 đại hội Đảng, 8 lần lỡ con tàu phát triển đất nước, 8 lần bỏ lỡ vận 

hội của chính tri, bỏ rơi 8 lần bỏ rơi nhân tri; 8 tin buồn trĩu nặng kiếp nhân 

sinh, 8 lần làm suy kiệt sinh lực giống nòi, 8 lần làm “nhược kiếp hóa” năng lực 

Việt tộc. Kể từ ngày thống nhất đất nước1975, có nỗi buồn nào có sức đè, có lực 

ép tăm tối như vậy không? 
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Chính đạo đón chính tri 
Có độc quyền thì làm toàn chuyện độc đoán, lại một tin buồn lớn cho Việt tộc là 

sẽ không có một đạo pháp mới làm đường đi nước bước cho công pháp nhân 

quyền để bảo vệ nhân tri theo nghĩa thông minh nhất, làm nên sức mạnh tổng 

hợp đưa dân tộc theo hướng đi lên. Người ta chỉ thấy phản xạ của các lãnh đạo 

ĐCSVN giữ-quyền-để-giữ-tư-lợi, trong khi đó việc tối cần hiện nay là đưa vận 

mệnh của Việt tộc vào một đạo lý tốt để có pháp lý đúng! Mà thượng nguồn là 

đặt nó vào trong tư duy lãnh đạo hiện nay: lấy nhân tri để chế tác ra chính 

tri. Con đường chính tri này có tên gọi là chính đạo, phải là con đường cho 

chúng ta được chọn lựa hiện tại và tương lai, như vậy nó phải là những ngã 

tư của dân chủ, chớ không phải là độc đạo của độc đảng, chóng chầy sẽ dẫn 

chúng ta vào độc đọa : ngõ cụt! Ngã tư của dân chủ giúp ta chọn những con 

đường nhân lý trước các thử thách mới của toàn cầu hóa; cũng không quên con 

đường nhân trí trước các cuộc cách mạng khoa học, truyền thông hiện nay; đó 

cũng là những con đường nhân sinh không những trước các cuộc đấu tranh 

chống nghèo nàn lạc hậu, và chống luôn cái kiếp làm công cho các nước láng 

giềng châu Á, có cùng một nôi văn hóa tam giáo đồng nguyên với Việt Nam 

(Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan), mà các nước láng giềng này giờ 

đã làm chủ, mà nhiều người Việt Nam đã nhận kiếp lao nô cho họ với điều kiện 

lao động không chút nhân phẩm. 

Cái chính đạo của dân chủ không những giúp ta có cái nhìn tổng quát nhất trước 

những ngã tư để chọn ra con đường thích hợp cho hiện tại và hiệu quả cho tương 

lai, mà qua lịch sử của dân chủ ta thấy được một quá trình tư duy thông minh 

của nhân loại. Trong quá trình này, con người luôn chế tác ra các định chế, các 

cơ chế ngày càng tự chủ để tự phát triển, ngày càng tự do để tự thăng hoa, trong 

khung luật của hiến pháp, của công pháp, của tư pháp. Dân chủ sẵn sàng đặt lại 

vấn đề, tức là đặt lại khả năng lãnh đạo của quyền lực qua bầu cử, đặt lại khả 

năng quản lý của chính quyền qua chọn lựa trực tiếp hành pháp, dưới quyền 

kiểm tra của Quốc hội, bằng bầu cử các cấp toàn quốc, vùng, miền, thành phố. 

Khả năng đặt lại, tức là xem lại và nghiệm lại các khả năng của lãnh đạo thể 

hiện cặp thông minh song đôi: một bên là tài năng của lãnh đạo, một bên là đào 

tạo các công dân thực sự có nhân tri – có nhân trí trong bầu cử, có nhân phẩm 

trong chọn lựa lãnh đạo. Khả năng này không thấy (tức là không có) trong các 

chế độ độc quyền, độc tài, độc tôn, độc đảng! Thật tồi tệ khi chưa tới cuộc bỏ 

phiếu để bầu quốc hội giữa năm 2016, lần này với các ứng cử viên tới từ xã hội 

dân sự, mà các ứng cử viên này đã bị chụp mũ, vu khống là con cờ của các lực 

lượng ngoại bang: tại sao lãnh đạo của ĐCSVN, thông qua bọn bồi bút, lại có 

chính tri thấp hèn như vậy trước các công dân muốn trở thành đại biểu để tự 

nhận trách nhiệm của mình, vì xã hội, vì dân tộc? Nếu dân chủ đủ nội lực để bảo 

vệ tự do cá nhân, thì chính dân chủ cũng phân tích tới nơi tới chốn chủ nghĩa ích 

kỷ trong tư lợi của mỗi các nhân, để có đủ bản lĩnh luật pháp hóa quyền tư 

hữu, định chế hóa qua thuế má cho quyền tự do làm giàu. Cái liêm chính của 
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một chế độ thật sự dân chủ không chấp nhận chuyện đang xảy ra trong bối cảnh 

tụt hậu về đạo lý như hiện nay trên đất nước Việt Nam, nơi mà con người cúi 

đầu, nhắm mắt trước thực trạng “ai chết mặc ai”, kẻ nắm quyền thì chế 

luật nhưng cũng chính là kẻ lén lút xé luật trong hối lộ, tham nhũng; còn kẻ quen 

biết, cậy nhờ quyền lực thì lách luật trong bóng tối cũng qua tham ô, đút lót. Hối 

lộ, tham nhũng, tham ô, đút lót là ung thư của mọi chế độ, kể cả chế độ dân chủ, 

nhưng trong chế độ dân chủ khi dân lên tiếng thì tư pháp phải xuất hiện, đó là 

diễn biến ngày 15 tháng 4 năm 2016, chỉ một lãnh đạo của Brasil rơi vào hối lộ, 

mà đã có hơn 8 triệu dân xuống đường, đòi hỏi tư pháp phải xử cho tới nơi, tới 

chốn, và tư pháp phải hứa trước quần chúng là sẽ xử tới nơi, tới chốn, và sau đó 

là tổng thổng bị truất phế ! Chế độ dân chủ của Brasil còn rất trẻ, cơ chế dân chủ 

của Brasil còn rất mới, nhưng nội công dân chủ của Brasil đã có hùng lực hằng 

ngày trong sinh hoạt xã hội. Ngược lại, từ ngày ĐCSVN nắm độc quyền chính 

giới, với bao bất công như “cơm bữa”, với bao bạo quyền như “đi chợ”, vậy mà 

không có cuộc biểu tình nào tập hợp được 1 triệu dân xuống đường, phản đối bất 

công, chống đối bạo quyền. Vì trong các chế độ độc quyền, độc tài, độc tôn, độc 

đảng thì quyền được đòi hỏi công khai bị bóp chết từ trong trứng nước; với 

chuyện xuống đường biểu tình phản đối, mà mọi người có thể xem trên internet, 

chính quyền của ĐCSVN sẽ biến bạo quyền thành bạo hành ngay trên đường 

phố, đi cùng với bạo lực trong tù đày, ngục tối. Trong các cuộc đối thoại, trao 

đổi, tư vấn tại phương tây, tôi luôn chống lại các luận điệu của người nước ngoài 

cho rằng dân Việt Nam không có trình độ dân chủ, sống cho qua ngày vì chuyện 

“cơm, áo, gạo, tiền” luôn đè rất nặng trên vai, trên lưng họ, khiến họ không đặt 

dân chủ vào ưu tiên hàng đầu để bảo vệ nhân cách – nhân phẩm qua nhân trí. 

Tôi luôn đưa ra lập luận của là nhân tri phải được thắp sáng hằng ngày bởi chính 

tri của chính giới: các nước Âu châu có truyền thống dân chủ lâu đời cũng phải 

qua con đường chính tri nâng nhân tri, với vai trò thiết yếu của kiến thức, cần 

thiết của trí thức. Và trong lịch sử của Việt tộc thì chính tri nội kết nhân tri được 

thể hiện rất rõ qua Hội Nghị Diên Hồng, qua một giai đoạn dài của của hai triều: 

Lý và Trần. Vì hai đời Lý và Trần này đã có những minh quân thương dân, đã 

có những minh chủ quý dân, đã có những minh chúa trọng dân, có luôn cả minh 

sư (Vạn Hạnh) nhìn xa trông rộng, để che chở dân. Như vậy, chính các lãnh đạo 

của ĐCSVN hiện nay mới bị vướng mắc vào chuyện thiếu trình độ dân chủ, mới 

bị mắc bẫy vào chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” qua hối lộ, tham nhũng, tham ô, đút 

lót, chớ không phải dân tộc Việt Nam. 

Chính đạo nằm ngay trong biểu tượng, vì biểu tượng sống để biểu hiện nội dung 

của một chế độ, và một chế độ đang suy kiệt luôn dùng các biểu tượng đã bị sói 

mòn, đã thoái hóa để làm bình phong, khi chế độ đó không còn mang một ý 

nghĩa chính đạo gì cả trong chính tri hiện nay. Các biểu tượng “ĐCSVN lãnh đạo 

hai cuộc kháng chiến thành thánh chống hai đế quốc”, “Học tập theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”… từ thủa nào giờ đây luồn lách vào các khẩu lệnh trơn tuột, đánh lừa 

dân mỗi dịp tết đến: “mừng đảng, mừng xuân”, khôn quá hóa dại, vì nó chỉ nói 

lên cái thiếu chính tri trong chính kiến của ĐCSVN. Từ cái biểu tượng quá khứ 
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giờ đã xơ cứng, qua cái hiện tại rỗng ruột trong chính tri, ĐCSVN chỉ bày ra cho 

thế giới biết cái bí lối, lầm đường của họ. Các chế độ độc tài dùng tuyên truyền 

như một con dấu ấn vào não bộ nhân tri, họ lầm khi nghĩ là các khẩu lệnh tuyên 

truyền sẽ là những vết chàm, vết xăm trong trí não dân tộc họ, để họ dễ dàng làm 

chuyện đánh lận con đen. Trong các nước văn minh có dân chủ, các biểu tượng 

không hề mang ý đồ tuyên truyền của vết chàm, vết xâm, mà là một tư duy rộng, 

trong đó biểu tượng sống trong một ngôi nhà luôn mở, đầy dưỡng khí và ánh 

sáng của chính tri (tự do, công bằng, bác ái), nơi mà nhân tri được quyền sống, 

sống yên, sống bền, sống lâu trong nhân trí và nhân phẩm. Một biểu tượng đúng 

luôn có một nội dung đúng! Vì một chế độ thật sự có dân chủ thì phải có một nội 

dung dân chủ, trong đó nội chất dân chủ bảo đảm nhân lý cho nhân sinh, và 

có nội lực dân chủ bảo hành nhân trí cho nhân tri. Nội dung dân chủ nằm trong 

tiến trình tư tưởng dân chủ: một người nếu tự thấy mình có lý, thì phải mang cái 

lý của mình ra đối thoại để thuyết phục tập thể, để cái có lý trở thành cái đúng 

lý. Nếu tập thể này được thuyết phục vì cái đúng lý này, thì họ sẽ mang ra để 

đàm phán với cả xã hội, qua quá trình đa nguyên của đa đảng, qua tiến trình của 

ứng cử và bầu cử, để biến cái đúng lý thành cái đúng luật, được công nhận từ 

hiến pháp tới tư pháp, từ pháp luật tới pháp chế. Trong quá trình đó, nội 

công dân chủ là tiến trình dân chủ hóa luôn đi song hành với tiến trình hiện đại 

hóa, khi khoa học đã thành công suất trong công nghệ, khi kỹ thuật đã thành 

năng suất cho truyền thông, để cái đa nguyên luôn được củng cố bởi cái đa 

năng, cái đa trí luôn được nuôi dưỡng bởi cái đa thức. Trong lịch sử của nhân 

loại, tiến trình dân chủ hóa luôn kề vai sánh đôi với tiến trình hiện đại hóa, được 

minh chứng rất rõ trong lịch sử phương tây (Tây Âu và Bắc Mỹ). Và trong bối 

cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tiến trình dân chủ hóa này được nhiều quốc gia ứng 

dụng thành công với đặc thù, đặc tính, đặc điểm của dân tộc họ; từ đó làm nên 

những kinh nghiệm mới, làm ra những mô hình hay, dựng được những nhân 

lý lành trong môi trường của lý đúng và luật đúng của dân chủ. Không cần tìm 

xa, chỉ cần nhìn các nước láng giềng của Việt Nam, cùng nôi tam giáo đồng 

nguyên với ta như Nhật Bản và Hàn Quốc đã ứng dụng thành công, và ta cũng 

không quên là chế độ dân chủ đông dân nhất thế giới chính là Ấn Độ, một láng 

giềng không xa mấy của Việt tộc. Cũng phải phân tích sâu hơn là Bắc Hàn và 

Nam Hàn cùng một dân tộc, cùng một lịch sử, cùng một văn hóa, nhưng lãnh 

đạo Bắc Hàn bám kiếp độc tài và chế độ của họ hiện nay bị nhân loại nhìn như 

một quái thai; còn Nam Hàn có dân chủ lại có luôn khoa học kỹ thuật đã thành 

một nhân tố tích cực cho toàn cầu hóa theo nghĩa tiến bộ nhất. Như vậy, chuyện 

chế độ quyết định cơ chế dân chủ để một dân tộc được thăng hoa là một chuyện 

có thật và là chuyện tiên quyết. Nếu đem lịch sử để định niên đại, thì nguyên tắc 

và kinh nghiệm của dân chủ đã có từ rất xưa trong sinh hoạt chính trị của Hy 

Lạp, sung lực dân chủ này luôn liên tục hội nhập trong thế thắng tại các quốc gia 

có văn minh đậm, có giáo dục cao, tức là có nhân tri vững như: Anh, Đức, 

Pháp… Còn các chế độ độc tài, lấy nguyên tắc toàn trị để áp đặt trên đầu dân 

chúng, trên lưng xã hội, mà định nghĩa toàn trị là cướp chính quyền để có toàn 
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quyền, thì các chế độ toàn trị này đã xuất hiện rất trễ, so với các chế độ dân chủ 

đã có. Các chế độ toàn trị này xuất hiện trong bối cảnh của thế kỷ XX, với suy 

thoái kinh tế thâm đậm, mang theo những khủng hoảng chính trị sâu sắc, trong 

đó có chế độ toàn trị của Lênin rồi tới Staline tại Nga sau 1917, có Quốc Xã tại 

Đức trước 1939, và có phát-xít tại Ý, cả hai Đức Quốc Xã và phát-xít Ý có cùng 

sổ bộ đời mà sử học đặt tên chúng là bọn sát nhân bằng thế chiến, và cả ba chế 

độ toàn trị vừa nêu tên đều có cùng một lý lịch sinh sau đẻ muộn, có cùng một 

hồ sơ chính trị rất mới mẻ trong lịch sử của nhân loại. Tôi cần đưa ra minh 

chứng này để gạt đi luận điệu của bọn đầu nậu và bồi bút đang sống quây, sống 

nhây như ký sinh trùng xung quanh các chế độ toàn trị, chúng rất hồ đồ khi kết 

luận dân chủ là loại “hàng hóa mới của phương Tây”, để lừa gạt những ai chưa 

biết rõ về cổ sử, cổ triết, cổ văn của dân chủ. Chính đạo của dân chủ có rễ sâu 

trong nhân sinh, có cội mạnh trong nhân tính, có nguồn rộng trong nhân lý, có 

gốc vững trong nhân tri, và nhân gian không lầm đâu! 

 

Chính nghĩa dìu chính tri 
ĐCSVN còn thì tin buồn lớn cho Việt tộc là sẽ không có đa nguyên, để có đa lực 

làm nên tổng lực cho việc phát triển đất nước, để lấy dân chủ dìu tự do, rồi lấy tự 

do nâng dân chủ, trong mọi sinh hoạt xã hội ngày càng tự chủ, trong mọi định 

chế ngày càng có chính tri, và biết dựa vào nhân tri (chính nghĩa của nhân trí), 

trong đó những người tài được quyền ứng cử, và người dân được quyền chọn các 

người tài này qua bầu cử. Trong quá khứ của nhân loại, một cộng đồng dân tộc 

từ chỗ chấp nhận quyền lực từ trên áp đặt xuống, bắt dân coi vua là thiên tử, rồi 

tôn giáo tự cho phép mình đại diện cho thượng đế; trong khi đó một xã hội dân 

sự hiện đại luôn được bảo vệ bởi tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp và tư 

pháp, trong đó hành pháp không ở trên tư pháp, mà phải tuân thủ tư pháp đại 

diện cho luật pháp, được thi hành qua công pháp, đại diện cho công lý. Hiện nay, 

Việt tộc chưa có cái cơ may để sống trong các định chế này, chỉ vì độc tài, độc 

tôn, độc quyền do độc đảng hiện nay không cho phép lập pháp đại diện cho nhân 

tri, tư pháp đại diện cho nhân lý, đủ sức hướng dẫn hành pháp phải sinh hoạt 

trong khung chính lý của chính tri. Một xã hội dân sự luôn được bảo vệ bởi tam 

quyền phân lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp, luôn có khả năng rời những cái 

áp đặt vô hình (trời, thượng đế), để lập ra các định chế, các cơ chế ngày càng tự 

chủ để tự quyết cho nhân quyền của mình, do chính mình tự định nghĩa. Tự do 

để tự chủ, tự quyết để quyết đoán về chính nhân cách của mình, được chế tác 

từ nhân phẩm và nhân trí của mình. Tự do, tự chủ, tự quyết vừa là quyền lợi, 

vừa là quyền lực của nhân sinh; vừa là sự thông minh của nhân trí, vừa là cái 

sáng suốt của nhân lý, vì nó biết làm ra đạo lý (bình đẳng) để bảo vệ luân lý 

(công bằng), nó cũng biết làm ra pháp luật để bảo vệ nhân tính, lại vừa biết sáng 

tạo các hợp đồng (ứng cử, tuyển cử, bầu cử) có nhiệm kỳ, có định kỳ. Một xã 

hội dân chủ có tự do, tự chủ, tự quyết biết tổ chức xã hội qua các định chế xã 

hội để bảo vệ các sinh hoạt xã hội, tức là các sinh hoạt của tập thể, của cộng 

đồng, của dân tộc, qua đạo lý của truyền thống đẹp, phong tục hay, cùng lúc 
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dùng khả năng sáng tạo ngay trong hiện tại của mình để tìm ra nhân sinh quan 

tốt, thế giới quan lành cho tương lai. Đây là điểm hội tụ không những giữa xã 

hội học và dân tộc học, mà cũng là nơi gặp gỡ giữa chính trị học và đạo đức học, 

trong đó luật học biết bảo vệ nhân phẩm, không rời triết học biết bảo hành cho 

nhân tri. Hãy giữ lại bài học của Khổng Tử: vô trương bất tín, không thấy không 

tin, không thấy trời sinh ra vua thì không tin, không thấy thượng đế trao quyền 

lại cho tôn giáo thì không tin, cũng như hiện nay không thấy ĐCSVN là lực 

lượng tinh hoa nhất của dân tộc thì được quyền không tin! Cái nội lực của dân 

chủ là biết nghiệm lại để làm lại, biết tính lại để quyết lại, biết suy lại để đi 

lên, đây cũng là một nội công mà các chế độ độc tôn vì độc tài và độc quyền, 

độc đảng rất ngại, rất lo, rất sợ! Vì cái độc (quyền) sinh ra từ cái tư (lợi), lớn lên 

trong cái chiếm (của), cho nên luôn tìm cách diệt, hủy, hại cái đa, chỉ vì cái đa 

sinh ra từ cái chung, lớn lên trong cái chia, cho nên cái đa xa lạ với cái tư, nó lạ 

lẫm với cái thói chiếm đoạt. Cái độc không muốn thay đổi, cái đa luôn muốn đổi 

để đi lên; cái độc không muốn mở cửa, cái đa luôn muốn mở nhà, mở vườn, mở 

cổng; cái độc muốn bế môn tỏa cảng, cái đa muốn đi cho biết đó biết 

đây; cái độc muốn ngăn sông cấm chợ, cái đa muốn đi một ngày đàng học một 

sàng khôn. Trong quá khứ của nhân loại, khi dân chủ chưa định hình thành thể 

chế, khi nhân quyền chưa hình thành qua công pháp, thì cái đa đã có trong 

cái triết của một minh quân, cái chung đã có trong cái thông minh của một minh 

chủ, cái chia đã có trong cái vị tha của một minh chúa (chính vì vậy họ 

mới minh). Minh, sáng dạ nên sáng lòng, luôn trực diện với chữ độc của ích kỷ, 

của tham quyền cố vị, để lột mặt nạ cái (ham) chiếm của cái độc. Minh thì 

phải thức, đây là chức năng minh triết của minh sư, để chống lại cái độc (giả 

đò) ngủ trước cái tri. Cái độc như một con ác thú (giả vờ) ngủ, cái đa là nhân 

sinh luôn mở mắt, để vừa nhìn rõ nhân tính, để thao thức cho nhân phẩm, để 

sáng tạo cho nhân trí, trong nhân lý cho nhân tri. Và nhân trí thì không mơ hồ, 

không trừu tượng, nhân trí luôn theo hướng tiến bộ của khoa học, kỹ thuật để 

đưa cuộc sống đi lên, củng cố nhân tri để hoàn thiện giáo dục, tạo sung lực 

cho nhân lý để bảo vệ nhân tâm. Các tiện nghi vật chất cho nhân sinh tới từ các 

tiến bộ khoa học, kỹ thuật, có tác động tích cực tới điều kiện sống luôn muốn 

được ấm no cho nhân loại. Cái vô tri của thực dân, của đảng phái trong đầu thế 

kỷ XX, đã dùng bạo lực để diệt cái nhân trí trong nhân lý của Phan Chu Trinh; 

họ vô tình – hoặc cố ý – hủy luôn cái nhân tri trong chính tri của họ. Cái chính 

nghĩa của nhân trí là lấy cái đầu để nuôi cái bụng, ngược lại với cái vô tri – vô 

nhân vì vô trí – là lấy cái bụng để nô lệ hóa cái đầu. Cái duy vật – nếu thông 

minh – thì sẽ lấy nhân trí để chăm lo cho nhân sinh, cái duy sản – nếu khôn 

ngoan – thì sẽ lấy nhân lý để bồi đắp cho nhân tính. 

Cái chính nghĩa của chinh tri không chỉ nằm trong việc đi tìm tự do, tự chủ, tự 

quyết mà còn là cái thông minh biết chuẩn bị tương lai trong công bằng, là cái 

khôn ngoan biết dò tìm các chân trời để cộng đồng, tập thể, nhân loại được sống 

chung và sống yên trong bác ái. Cách mạng công nghiệp trong thế kỷ thứ XVIII 

tại Âu châu không những làm thay đổi đời sống vật chất của xã hội theo 
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hướng tự sản suất rồi tự tăng năng suất, mà còn làm cho xã hội ngày càng tự do, 

tự chủ, tự quyết đối với quyền lực luôn tìm cách áp đặt xã hội theo ý đồ chính trị 

của nó. Đầu thế kỷ XX, nhà triết học cũng là một trong những cha đẻ của xã hội 

học là Comte nhận định rất rõ: “Le pouvoir est stationnaire, tandis que la société 

est progressive”, quyền lực luôn đứng khựng, trong khi đó thì xã hội luôn (tìm 

đường để) tiến bộ. Chính cái luôn tìm đường tiến bộ của xã hội làm cho xã hội 

ngày càng tự chủ trước quyền lực, và muốn làm được điều này thì xã hội dân sự 

luôn tìm cách làm tăng tự do cá nhân qua các sinh hoạt của xã hội, để cá 

nhân thành tác nhân đủ sức chế tác các hành động tự chủ có từ tự do của mình, 

rồi sau đó thành chủ thể sáng tạo ra nhân tri tự quyết để bảo vệ quyền lợi trong 

bổn phận, để bảo trì tư hữu trong trách nhiệm, có nhân lý và có nhân trí, đây là 

một trong những định nghĩa về nhân quyền. Tác nhân là năng lực của xã 

hội, chủ thể là năng lượng của lịch sử, nhân sinh ngày càng nhiều tự do, nhân 

tính ngày càng nhiều tự chủ, nhờ vậy xã hội kết nối được với lịch sử, và khi phối 

hợp với nhau sẽ làm tăng nhân trí, để đẩy nhân lý ngày càng cao, rộng, sâu, xa 

mở hướng cho nhân tri phải hay, đẹp, tốt, lành. Cái nhân lý cao, rộng, sâu, xa 

phối hợp, hòa điệu với cái nhân tri  hay, đẹp, tốt, lành làm ra cao trào cho nhân 

trí, định hình các phong trào cho nhân lý, luôn chủ động để hành động. Còn 

quyền lực độc tài, độc tôn, độc quyền, độc đảng thì thụ động trong ích kỷ, cho 

nên các chế độ toàn trị rất sợ các cao trào, và hay “mất ăn, mất ngủ” vì phong 

trào. Triết gia Deleuse thấy rõ nỗi lo này của cái độc quyền-tài-tôn-đảng này khi 

ông đúc kết: “Le totalitarisme ne craint pas les valeurs, le totalitarisme ne craint 

que les mouvements”, chủ nghĩa toàn trị không sợ các giá trị, chủ nghĩa toàn trị 

chỉ sợ các phong trào, muốn thay đổi, muốn đi lên, muốn tự quyết, vì muốn tự 

sinh. Hãy tìm cách đi xa hơn nữa nhận định của Comte, đi sâu hơn nữa phân tích 

của Deleuse để thấy rõ là tất cả các xã hội trong lịch sử của nhân loại, đều có 

chính tri (hiểu biết chính trị) trong sinh hoạt nhân tri (hiểu biết nhân quyền) của 

mình, chính tri này ngày càng sắc nhọn qua nhân tri ngày càng thâm đậm, với sự 

có mặt của tự do của tác nhân, tự lực của chủ thể. Chính tri (tri thức của chính 

trị) phải dìu dắt chính giới (ý đồ của phe nhóm, ý muốn của đảng phái), và chính 

trị luôn dùng ý thức hệ để giải thích quá khứ, với ý đồ là điều kiện hóa tương lai, 

theo một chiều hướng, tức là theo một mô hình tổ chức xã hội, dựa trên một 

quyền lực; và từ đó không còn tôn trọng nhân quyền, vì nhân quyền được chế tác 

từ đa quyền trong đa nguyên. Đa trong tự: tự do cá nhân, tự chủ tập thể, tự quyết 

dân tộc; đa hòa với tự tạo ra tri, chính tri có đa thức nhờ đa dạng; còn chính trị 

khi nhốt ý trong hệ, thì đa không bị cải tạo, cũng bị cải trang. Tự do là khai phá, 

ngược lại với ý thức hệ là theo một mô hình, lúc đầu là khuôn khổ, sau thành 

nhà tù, không những để nhốt các nạn nhân của ý thức hệ đó, mà cầm tù luôn cả 

các tác giả của ý thức hệ ngay trong tư duy của họ. Chính tri dựa vào nhân tri là 

mắt ngựa luôn mở, ngay cả giữa đêm khuya; còn chính trị của ý thức hệ là mắt 

ngựa dù mở giữa ban ngày nhưng đã bị che kín bới vải đen của hệ, chỉ biết chạy 

về một hướng, và chỉ biết cái hướng đó dù là tăm tối, chỉ vì không thấy đầy đủ 

ánh sáng của các hướng khác. Đa trong tự, nhưng tự cũng trong đa, những đồng 
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lý hội tụ nhau để thành đa số, nhưng những khác biệt khi biết các sống chung 

với nhau cũng có thể lập thành đa số; có khi cái đa số trong dị biệt còn thông 

minh hơn, còn sắc sảo hơn cái đa số của đồng lý (vì là đồng chí) đã có sẵn. 

Không phải chỉ có một loại hình về đa số, mà có đa loại hình, đa mô hình về đa 

số, cũng như có đa loại hình, đa mô hình về thiểu số. Và trong thực tế chúng ta 

còn có luôn thiểu số của thiểu số, nhưng nếu thiểu số của thiểu số có tài năng, có 

thông minh thì sẽ được đón tiếp bởi nhân tri của đa số. Nhân tri đa số có đủ nội 

lực để biến thiểu số của thiểu số này, một ngày kia thành đa số của đa số, để đưa 

cho bằng được nhân trí của thiểu số này vào nhân sinh của đa số. Kinh nghiệm 

tổ tiên của Việt tộc đã làm rõ chuyện này, cái chính nghĩa của bề trên là thiểu số 

của thiểu số sẽ trở thành đa số của đa số của bề dưới có trong bài học: “Bề trên 

lượng cả bao đồng, khiến cho bề dưới đem lòng kính yêu”; ngược lại bề 

trên muốn đại diện cho đa số của đa số mà: “Bề trên ở chẳng chính ngôi, khiến 

cho bề dưới, bề tôi hỗn hào” thì một ngày kia sẽ trở thành thiểu số của thiểu 

số,và sẽ đi tới mạt vận! 

 

Chính lý dẫn chính tri 
ĐCSVN dựng kịch bản “phân quyền tứ trụ” mà nhân gian nêu đích danh : “cá 

mè một lứa”; cho nên thảm họa lớn cho Việt tộc là sẽ không có chia quyền vì 

bổn phận, sẽ không có cộng sức vì trách nhiệm cho tất cả thành phần xã hội, 

đồng ý hoặc không đồng ý với ĐCSVN. Vậy thì lối ra, ở đây, vừa là lối thoát và 

vừa là lối lên của dân tộc hiện nay là gì? Chỉ có nhân trí mới bảo vệ được nhân 

tri, chỉ có dân chủ  bảo vệ được dân chúng. Dân chủ không phải chỉ là quyền 

ứng cử và quyền bầu cử, mà nội chất của dân chủ là đối thoại thường 

xuyên, là đàm phán liên tục; đối thoại và đàm phán trước, trong, sau khi đã ứng 

cử, sau khi đã bầu cử, vì hợp đồng dân chủ qua bầu cử chỉ là một trong những 

quá trình quản lý và xử lý dân chủ. Khả năng đối thoại và bản lĩnh đàm phán là 

các quá trình hằng ngày của dân chủ, thắng thành đa số, thua làm thiểu số, thắng 

thua nhau bằng lý giải, tức là bằng lý luận và lập luận, chứ không bằng bạo động 

dẫn tới bạo hành, tức là không bằng công an và quân đội. Chính lý dẫn chính 

tri rất dễ thấy trong các xã hội có dân chủ, biết sống văn minh, người ta di 

chuyển, giao thông trên đường phố, sẽ không thường thấy cảnh sát, công 

an canh, gác, gườm, rình mà chỉ thấy luật đi đường nơi mà mọi người hiểu và 

tôn trọng vì an toàn cho mỗi người, an ninh cho mọi người. Chính lý dẫn chính 

tri cũng dễ thấy trong nhân sinh quan của một quốc gia khi họ tự sáng tạo ra thế 

giới quan để sống chung với láng giềng, với lân cận. Honduras và Costa-Rica là 

láng giềng, là lân cận, nhưng trên lãnh thổ của Honduras, người ta thấy các 

tượng chiến sĩ với các khẩu lệnh “sẵn sàng quyết tử”, nhưng trên đất nước của 

Costa-Rica, cũng có tượng và khẩu lệnh nhưng rất khác Honduras, vì tại đây du 

khách có thể đọc được những câu rất nhân tri dẫn chính tri của dân tộc này: 

“Trên quê hương này không có bà mẹ nào bị bắt buộc phải làm mẹ của liệt sĩ”. 

Dân tộc Costa-Rica cũng yêu nước như dân tộc Honduras, vậy mà trên đất nước 

họ vắng bóng công an, tanh bóng cảnh sát, nhưng họ rất hiệu quả trong việc bảo 
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an; họ không có quân đội, không có ngân sách quốc phòng nhưng họ rất bản lĩnh 

để bảo vệ đất nước họ, và họ rất khác người láng giềng kề cận Honduras. Costa-

Rica bảo vệ môi trường rất thông thái, họ phát triển du lịch rất thông minh, họ 

sáng tạo trong kỹ nghệ truyền thông rất thông suốt, họ tiếp nhận toàn cầu hóa 

với sáng kiến rất thông hòa của họ. Costa-Rica lấy nội lực “trong ấm”, để dựng 

lên nội công “ngoài êm”; lấy vai vế “được mắt ta” để gây dựng lên vai vóc “ra 

mắt người”; lấy tầm cỡ “thuận buồm” chính lý làm tầm vóc “xuôi gió” cho chính 

tri. Mặc dầu Costa-Rica là một nước nhỏ, dân số ít, nhưng họ vào các buổi họp 

của Liên Hiệp Quốc lưng thẳng, đầu ngẩng, và chưa hề quỳ gối trước bất cứ 

cường quốc nào. Trong khi hiện nay, người Việt mà đi lang thang trong các hành 

lang của các cơ chế quốc tế, thì hay bị chận hỏi bởi một câu rất lạ, làm ta phải 

chột dạ: “Việt Nam có nhiều kinh nghiệm chiến tranh, đánh giặc giỏi, chiến 

thắng các cường quốc lớn, tại sao hiện nay các bạn để Trung Quốc ăn hiếp các 

bạn quá vậy?”. Bị chận hỏi nhiều lần, bị nhiều lần chột dạ, tôi thấy cần phải trả 

lời thành thật với họ: “Nói gần, nói xa, không qua nói thật: chúng tôi bị Trung 

Quốc ăn hiếp chỉ vì “bề trên ăn hưởng độc quyền, để cho bề dưới toàn quyền 

lênh đênh”, tức là chính quyền, tức là lãnh đạo của chúng tôi không có nội công 

chính lý, không có nội lực chính tri. Không có nội công trong chính lý, không có 

nội lực trong chính tri thì làm sao có tầm vóc trong chính trị!”. Với năm tháng 

trôi qua, tôi không muốn đổi một dấu phẩy trong câu trả lời này. Nghĩ sâu chỉ 

thêm buồn, vì theo thống kê về số lượng tướng lãnh trong Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an, thì Việt Nam hiện nay là quốc gia có nhiều tướng nhất, nhưng định 

lượng không phải là định chất, vì những ông tướng này không biết và không 

muốn bảo vệ lãnh thổ, biên cương của tổ quốc Việt tộc trước ngoại xâm Trung 

Quốc, mà họ chỉ có “biệt tài ăn hiếp dân oan”, đàn áp nhân quyền, truy 

diệt nhân lý, mà chính họ cũng không biết là khi nhân lý đã bị diệt thì chính 

lý của họ cũng sẽ mất luôn. 

Dân chủ sẽ là lối ra của Việt tộc, vì đây là chế độ vừa cởi mở liên tục với đa 

nguyên, vừa thao thức thường xuyên với nhân quyền – nhân tính của nhân 

sinh – luôn tìm cách tháo gỡ những khúc mắc tới từ các chướng ngại không 

những được tạo ra bởi các tư lợi mỗi ngày một phức tạp, mà còn tới từ các ẩn 

số luôn luôn mới đến trong khoa học, kỹ thuật, truyền thông… bó buộc các cơ 

chế phải thay đổi để có hành chính thích hợp, các định chế phải chuyển đổi để có 

pháp lý thích ứng. Như vậy thực chất của dân chủ là gì? Là khả năng giải luận – 

bằng lý luận và lập luận – sự thay đổi trong chính quyền qua bầu cử, sự chuyển 

tiếp quyền lực qua khả năng lãnh đạo của các chính phái khác nhau, trên mục 

tiêu và chương trình của họ; mà tất cả phải dựa trên thực tế “có thực mới vực 

được đạo”, với cái song nghĩa của từ thực, vừa là lương thực, vừa là sự thực. 

Lương thực cũng theo nghĩa đôi: “cơm no, áo ấm” và “trong ấm, ngoài 

êm”; rồi sự thực cũng theo nghĩa đôi: “có tích mới dịch nên tuồng” và “có bột 

mới gột nên hồ”. Không hiểu và không nắm song nghĩa-lưỡng tự này thì đừng 

lãnh đạo, cho dù là lãnh đạo của bất cứ đảng phái nào! Trong quá trình xây dựng 

chủ thuyết cộng sản mà lập luận là dựa trên duy vật biện chứng, lý luận kinh tế 
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là hạ tầng kiến trúc để gầy dựng thượng tầng kiến trúc qua định chế và cơ chế, 

thì cha đẻ ra chủ thuyết này là Marx chưa hề giải thích đầy đủ về lực hệ trọng 

của thị trường được tổ chức qua tự do cạnh tranh trong các sinh hoạt kinh tế, mà 

Marx chỉ dùng kinh tế như chỉ báo lịch sử để giải thích các quá trình tổ chức xã 

hội. Cái thất bại từ thượng nguồn của chủ thuyết cộng sản chỉ xét kinh tế như hạ 

tầng, mà không xét nghiệm kinh tế là chủ lực - chủ đạo; định đề này ngày càng 

rõ trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, nơi mà các khủng hoảng thị 

trường tạo ra các suy thoái kinh tế, luôn bó buộc các quốc gia phải vừa thích ứng 

theo thời cuộc trong thương mại, phải vừa thích nghi theo tình huống trong cạnh 

tranh. Cuộc khủng hoảng 1919 là hậu nạn của chủ thuyết tự do cạnh tranh; 

nhưng cuộc khủng hoảng 2008, là họa nạn của một toàn cầu hóa kinh tế và 

thương mại đã có sân chơi, có trò chơi, nhưng chưa có luật chơi. Ở đây phải đẩy 

lý luận dân chủ đi thêm bước nữa: dân chủ là động não để tổ chức xã hội theo 

hướng công bằng, vận não để quản lý kinh tế theo quy luật của pháp lý, vắt 

não để bảo vệ tự do phải đi song hành với bác ái. Tự do của nhân tri phải kề vai 

với công pháp của chính tri. Chính vì vậy mà nguyên tắc dân chủ đã sống còn, 

vẫn tồn tại với thời gian, rồi phát triển mọi nơi trên thế giới, như một nguyên tắc 

phổ quát cho nhân sinh, trong một nhân loại biết quý trọngnhân quyền. 

Nhưng nguyên tắc dân chủ không phải là ứng dụng dân chủ, vì áp dụng qua 

hành động cụ thể là vấn đề trình độ nhân tri, mức độ của nhân trí. Phạm trù nhân 

tri-nhân trí là hệ vấn đề trung tâm của các nguyên tắc - ứng dụng - hành 

động trong dân chủ, luôn lấy cái danh chính của nhân tính, cái ngôn thuận 

của nhân lý để thắng cái vô minh của độc tài, cái vô tri của độc đảng. Vì nội 

chất đa nguyên của dân chủ là đa kiến để thấy được nhiều chiều, đa thức để có 

nhiều kiến thức khác nhau, tới từ đa nguồn trong quá trình hiện đại hóa các sinh 

hoạt xã hội. 

Dân chủ còn là quá trình tự chủ hóa của nhân loại, trong đó các phong trào xã 

hội ngày càng đa dạng, vì tự do của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng ngày 

càng đa nguyên, tạo ra các tác nhân tự chủ chế tác ra các sinh lực xã hội mới, từ 

chính trị tới công đoàn, từ kinh tế tới văn hóa… Các cuộc cách mạng công 

nghiệp, khoa học, kỹ thuật, truyền thông liên tục xuất hiện để củng cố hai cuộc 

cách mạng lớn của nhân loại: cách mạng nhân quyền và cách mạng dân chủ. Tất 

cả các cuộc cách mạng này không bao giờ ngừng, chúng không ở đằng sau 

chúng ta mà luôn ở trước mặt chúng ta, định hướng các chân trời cho nhân loại. 

Nhân tri của Việt tộc phải giải luận tới nơi tới chốn các chân trời này để sống 

còn-rồi-sống chung với thế giới văn minh, như vậy chính tri của chính trị phải 

luôn luôn thức tỉnh trước thử thách này của dân tộc, không được lỡ đò, sai tàu, 

trật đường như đã phản vận, bội kiếp với cái hay, đẹp, tốt, lành. Dân chủ luôn 

được mổ xẻ qua hai thực thể: chính trị và công pháp. Chính trị theo nghĩa chính 

tri trong cặp đôi chính quyền-quốc gia, trong đó chính quyền bảo vệ xã hội từ 

hiến pháp tới định chế, nơi mà pháp luật sẽ bảo quản tất cả các sinh hoạt của 

nhân tri, không ai được tham nhũng qua độc quyền, không ai được hối lộ qua 

lạm quyền. Tức là phải sống trong luật, không xé luật, không lách luật; tổ tiên 
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Việt tộc đã dạy chúng ta rất kỹ: Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp 

ngày là quan. Dân chủ khẳng định phải thay đổi thường xuyên để tìm hướng đi 

lên trong luật pháp, vừa làm luật cho công bằng có đạo lý, vừa làm luật cho tự 

do có ý thức. Dân chủ không cho phép quyền lực chính trị đứng trên vai, đi trên 

lưng xã hội dân sự; ngược lại dân chủ tạo điều kiện cho quyền lực chính trị thực 

hiện các phương hướng đi lên cho nhân trí, tạo ra môi trường thuận lợi để bảo vệ 

nhân tri. Dân chủ không cho phép quyền lực chính trị ra lệnh, ép quyền trên xã 

hội dân sự, nhưng dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho quyền lực chính trị đề ra 

các chương trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện trong một hệ thống xã hội biết 

tôn trọng nhân trí. Dân chủ rộng và mở luôn cho phép tồn tại trong chế độ dân 

chủ nhiều lực lượng chính trị rất khác nhau, mà lịch sử nhân loại đã cho thấy ít 

nhất là ba lực lượng: lực lượng bảo thủ (conservatisme) tôn vinh trật tự để quản 

lý xã hội; lực lượng tự do (libéralisme) dùng pháp luật để bảo vệ tự do cạnh 

tranh; lực lượng xã hội (socialisme) dùng công bằng để tạo ra công lý. Tranh cử 

qua bầu cử của các lực lượng này không những là sự tranh đua về phương hướng 

đi lên của xã hội dưới dạng các chương trình chính trị, mà cùng lúc là sự tranh 

hùng về tài năng và hiệu quả tổ chức xã hội. Bó buộc các lực lượng chính trị 

muốn lãnh đạo phải luôn có sáng tạo, có cải cách hoàn thiện để thắng cuộc trong 

chính trường dân chủ, làm ra được lực tổng thể giữa các cuộc cách mạng công 

nghiệp, khoa học, kỹ thuật, truyền thông, các cuộc cách mạng này hợp sức với 

các lực lượng chính trị – rất khác nhau nhưng có cùng một động cơ cạnh tranh – 

để củng cố dân chủ, từ đó đã làm ra cuộc cách mạng nhân quyền, mà sung lực từ 

1789 không ngừng thăng hoa cho tới ngày hôm nay. 

 

Chính tâm đưa chính tri 
Đại hội XII của ĐCSVN đã xong, tin buồn lớn cho Việt tộc là sẽ không có hòa 

hợp, hòa giải dân tộc theo nghĩa vị tha nhất, bao dung nhất, khoan hồng nhất, để 

mọi con dân, để mọi thành phần, để mọi tầng lớp xã hội được đóng góp vào việc 

đưa đất nước đi lên. Làm chính trị mà không có nhân tri để thương dân thì làm 

sao có chính tri trên chính trường quốc tế. Nghịch lý là đây: lãnh đạo ĐCSVN 

ký vào hiệp ước nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong việc tôn trọng nhân 

quyền và ngừng tra tấn, nhưng cùng lúc mọi người có thể xem trên internet: 

công an bạo hành dân oan trên ngay mồ mả, đất đai của tổ tiên họ, công an tra 

tấn trong đồn bốt các thanh niên yêu nhân quyền, đày đọa trong ngục tù các tác 

nhân của dân chủ. Không có nhân tâm đừng mong có chính tri để làm chính 

trị trên bình diện quốc tế. Một bi kịch khác của ĐCSVN là sự vắng bóng thường 

xuyên của trí tri như một hằng số, trong cả lịch sử của ĐCSVN, cũng gần một 

thế kỷ từ khi thành lập Đảng 1930, không hề có một cuộc đối thoại –trực diện và 

trực tiếp  giữa trí thức và các nhà lãnh đạo của ĐCSVN, công khai trước công 

chúng, như chúng ta vẫn thấy hằng tuần trên truyền hình của các nước dân chủ, 

văn minh. Đây không phải là lỗi của các đảng viên trí thức, mà chỉ là lỗi của các 

nhà lãnh đạo, họ không muốn vì họ lo, họ không làm vì họ sợ, cái lo và cái sợ để 

lộ cái vô minh, cái vô giác tức là cái vô tri của họ trước bối cảnh diễn biến phức 
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tạp của kiến thức và ý thức, tức là của nhân tri. Đây là hậu quả trực tiếp của độc 

đảng đưa tới độc quyền rồi độc tài trong thể chế. Nếu chỉ biết dựa trên một ý 

thức hệ độc tôn thì dân tộc sẽ nhận mọi hiểm họa; vì khi một ý thức khi đã trở 

thành ý thức hệ, tức là tự nó đóng khung nó trong nhà tù của chính nó làm ra, mà 

tư duy là nhà tù thì không sao thấy, hiểu, chấp nhận các đa dạng của nhân tri, 

các đa năng của chính tri, các đa thể của cuộc sống. Khi một ý thức đã trở 

thành hệ độc tôn để giành độc quyền trong tổ chức và quản lý xã hội thì nó đã 

giết cái thông minh đa chiều của nhân tri, trong các kiến thức đa phương của 

nhân trí. Flaubert rất tỉnh táo khi nhận diện chuyện này: “un pouvoir n’aime pas 

un autre pouvoir”, một quyền lực này không ưa một lực kia. Giữ quyền để độc 

quyền, tư hữu hóa quyền lực như giữ của riêng của họ, thì mong gì họ đủ sức 

giải thích công khai trước công chúng: quyền lực của chính tri là để phục vụ cho 

nhân tri – nhân sinh và nhân trí –, chứ không của riêng ai, không của một đảng 

nào cả! Chuyện lạ hơn nữa là khi họ nhìn vào lịch sử cận đại của nước láng 

giềng Trung Quốc, họ sẽ thấy trường hợp của Đặng Tiểu Bình không chia quyền 

cho ai nhưng có tầm vóc của minh vương, có bản lĩnh của minh chủ, có nội công 

của minh chúa, lấy cái độc đảng – độc quyền để nhanh chóng đưa đất nước to 

như một lục địa này ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, giờ đã ở vị trị hàng đầu, đủ lực 

để tác động bước đi chung của nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 

Nhìn qua hàng xóm, láng giềng để tự nhìn ra mình rõ hơn, tổ tiên Việt tộc đã dặn 

dò rõ điều này: biết người (để) biết ta. Không có nhân tri dựa trên đa thể của 

nhân quyền và đa nguyên của dân chủ, các nhà lãnh đạo của ĐCSVN cũng 

không có luôn vai vóc của minh vương, có gân cốt của minh chủ, có nội lực của 

minh chúa, như vậy chỗ đứng của họ trong nhân tri không còn chính đáng nửa, 

chỗ ngồi của họ trong chính tri không đáng tôn trọng nửa, chúng ta được quyền 

kết luận như vậy vì đây là nhân trí của mọi công dân yêu nước. 

Khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của ĐCSVN, chúng ta thường thất vọng trước 

kiến thức giới hạn của họ về các kinh nghiệm thông minh của chính giới trong 

các quốc gia dân chủ, văn minh, họ không biết và khi được thông tin để biết thì 

họ tự kết luận là họ không cần biết, đây thật là một tai họa cho Việt tộc, vì các 

kinh nghiệm thông minh của chính giới quốc tế có đầy ngập trong chính tri. 

Chẳng hạn như Thủ tướng Willy Brandt của Tây Đức, trong bối cảnh phức tạp 

của Âu châu sau thế chiến thứ hai mà Đức Quốc Xã đã tàn diệt bao triệu sinh 

linh, dân tộc Do Thái bị tàn sát theo một chương trình diệt chủng; rồi trong thực 

tế của Tây Đức sau thế chiến thứ hai với các lực lượng bảo thủ và cực hữu còn 

mạnh, ông đã (tự ý mà không cần hỏi ý kiến ai cả) quỳ trước đài tưởng niệm 

những người Do Thái đã bị tàn sát. Chỉ một cử chỉ như vậy, không diễn văn, 

không nhiều lời, trong biểu tượng quỳ này ông đã xin lỗi cả dân tộc Do Thái một 

cách sâu dậm nhất, vì ông làm chính trị với chính tri, luôn dựa trên chính tâm. 

Các bạn thanh niên, những đứa con tin yêu của Việt tộc, nếu có dịp – du học 

hoặc du lịch – các bạn hãy tới những thành phố có nhân tri cao, có các lãnh đạo 

có chính tri rộng, các bạn sẽ thấy những con đường, những công trường mang 

tên Willy Brandt, nhân tri thật không bao giờ “lộn sòng” chính tri giả đâu các 
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bạn ạ! Người Việt có quyền mong ước một điều thiêng liêng, mà chính giới gọi 

là hòa hợp - hòa giải dân tộc, mà Phật giáo biết lập thành trai đàn giải oan, và 

chúng ta hy vọng là các lãnh đạo tối cao của ĐCSVN, của nhà nước, của chính 

phủ: biết quỳ gối (như Willy Brant) trước các hương linh – trực tiếp hoặc gián 

tiếp – là nạn nhân của ý thức hệ cộng sản, của cái độc quyền có lúc đã trở thành 

bạo quyền, truy hại bao sinh linh của Việt tộc. Cái liêm chính của nhân tri được 

quyền yêu cầu cái cái liêm sĩ của chính tri để “giải oan” cho tới nơi, tới chốn 

trên đất nước có một dân tộc biết gọi nhau là đồng bào, có cùng một bào thai, vì 

có cùng một mẹ Việt Nam. Những câu chuyện xưa trong quá trình đàn áp văn 

nghệ sĩ của chế độ toàn trị do ĐCSVN áp đặt, từ trong kháng chiến, khi phỉ báng 

những người”về thành”, rồi tới vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm sau cải cách ruộng 

đất, cho tới chuyện trừng phạt những người sáng tác miền Nam sau 1975 trong 

các trại cải tạo, đây không phải chỉ có chuyện ý thức hệ, mà còn là chuyện hoàn 

toàn của tri thức, tức là chuyện của trình độ trong sáng tạo cũng như trong nhận 

định giá trị cái hay, cái đẹp, từ mỹ thuật qua mỹ học. Những kẻ được giao quyền 

kiểm duyệt, tuyên huấn, cải tạo, phê bình các văn nghệ sĩ chân chính, thật ra là 

một đám bồi bút trình độ quá thấp so với các văn nghệ sĩ chân chính. Trí thức có 

tri thức phải nực cười vì những lý lẽ giáo huấn loại văn nghệ phục vụ chính trị 

của các kẻ đại diện ĐCSVN, những lý lẽ vừa bạo hành trong quyền lực, vừa thô 

thiển về tri thức trong văn nghệ, khi Tố Hữu hại Hoàng Cầm, khi Trần Hoàn 

ganh với Trịnh Công Sơn; không kể những bọn bồi bút “thô tri” tự cho quyền 

phê phán Phạm Duy. Dân tri – dân chúng có tri thức – không lầm khi họ vẫn 

hát, khi họ vẫn hàng ngày thưởng ngoạn nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, trong 

say mê, trong trân quý. Vì họ nhận diện được tự tình dân tộc trong ca từ của 

Phạm Duy, tự tình nhân tri trong thi từ của Trịnh Công Sơn, chưa kể tới tài năng 

sáng tạo giai điệu âm nhạc của các nhạc sĩ này. Nhân tri có nhân trí, họ không để 

xảy ra chuyện vàng thau lẫn lộn, chỗ đứng của nhạc vàng trên nhạc đỏ hiện nay 

thì ai cũng rõ; chỉ có bọn bồi bút là không có nhân tri vì không có nhân trí, lại 

để vắng bóng nhân lý nên đã đánh mất luôn nhân cách, vì chúng không đủ can 

đảm tự thú là chúng thiếu tài, kém khiếu… thấp xa các văn nghệ sĩ chân chính 

mà chúng đã có lần nhục mạ. Vậy mà, các văn nghệ sĩ chân chính này không 

thèm trách cứ chúng, dù qua ngạn ngữ, ca dao, chẳng hạn như “Rồng vàng tắm 

nước ao tù/ Người khôn ở với người ngu bực mình”, chẳng hạn như “Thân em 

như giếng giữa đàng/ Người khôn rửa mặt, kẻ hèn rửa chân”. Nhân tri có nhân 

trí không chấp nhận cảnh “Lụa kia tuy trắng, vụng cầm cũng đen”, cái trắng bị 

làm bẩn thành đen của bọn “chặt to, kho mặn”, trong số phận “chó cậy gần nhà”, 

luôn sống kiếp “gà què ăn tựa cối xay”. 

 

Chính pháp nắm chính tri 
Đại hội ĐCSVN đã xong, tin buồn lớn cho Việt tộc là sẽ không có dân chủ 

hóa xã hội dân sự. Cái khác nhau giữa hai chế độ: toàn trị và dân chủ nằm ở 

trong lý luận và lập luận của chính pháp – chính nghĩa của pháp luật. Hãy lấy thí 

dụ con bệnh ung thư đang gặm nhấm xã hội Việt Nam hiện nay: tham nhũng nội 
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kết với tham ô, đút lót sinh đôi với hối lộ, chế độ toàn trị dàn cảnh, dựng tuồng 

để dân tình phải coi con bệnh ung thư này là bình thường, là cơm bữa, ngược 

lại chế độ dân chủ chỉ chấp nhận nó tạm thời, sau đó sẽ mang nó ra ánh sáng để 

tra, để xét, để xử, để phán cho bằng được. Cái xấu, tồi, tục, dở thường được coi 

là chấp nhận được trong chế độ toàn trị, vì bị bắt buộc chấp nhận, thì trong chế 

độ dân chủ sẽ bị coi là không thể chấp nhận được, vì không có nhân lý gì phải 

chịu đựng nó. Cái chính pháp của chế độ toàn trị nó huyền ảo, để dễ đánh lận 

con đen; cái chính pháp của chế độ dân chủ nó hiện thực, để làm rõ chuyện 

“cướp ngày là quan” là không thể chấp nhận được; “con vua thì được làm vua” 

là không thể chấp nhận được, và nếu không thể chấp nhận được, thì đừng dung 

thứ nó, vì dung thứ cái xấu, tồi, tục, dở bây giờ, thì sau này sẽ vô tình tha thứ 

cho cái thâm, độc, ác, hiểm. Đó cũng là cái bi kịch của ĐCSVN đang dung thứ 

cái xấu, tồi, tục, dở ngày qua để phải nhận cái thâm, độc, ác, hiểm của bọn lãnh 

đạo Trung Quốc ngày nay. Chính pháp luôn mang theo nó ba nội dung: mọi 

người bình quyền trước pháp luật, dù người đó cầm quyền hay là nạn nhân của 

quyền; không ai được đứng trên luật, dù người đó viết ra luật hay không biết 

luật. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2016 trong buổi họp Quốc hội, chúng ta thấy 

được ba nhân tri đẹp của ba vị đại biểu: Võ Thị Dung, Lê Văn Lai, Trương 

Trọng Nghĩa, bị lạc lõng trong một quốc trường hoàn toàn vắng chính tri, trên 

truyền hình chúng ta thấy các khuôn mặt của các đại biểu ngồi chung quanh ba 

vị đại biểu này, một tập thể thờ ơ đến độ trâng tráo, không có nhân phẩm trong sĩ 

diện, không có nhân tâm trong khí thế để đứng cùng phía với ba vị này, khi cả ba 

đề cập đến các lĩnh vực đang bao trùm trên số phận của Việt tộc từ kinh tế tới xã 

hội, từ giáo dục tới đạo đức, và không quên kể tội bọn ngoại xâm Trung Quốc 

trên biển Đông đang cướp chủ quyền của ta. Ba vị đại biểu này càng thẳng lưng 

khi phát biểu, thì đám nghị gật chung quanh càng cúi đầu, cúi thân, như bị đe 

dọa bởi một bạo lực vô hình nào đó, vì cúi quá thấp nên đám nghị gật này đã 

đánh rơi xuống đất nhân cách chính tri của họ. Đại biểu Võ Thị Dung nêu lên 

cái “lo về sự suy thoái về đạo đức xã hội, văn hoá càng lúc càng suy đồi, các giá 

trị truyền thống bị mai một hoặc xuống cấp”, đi cùng với cái “lo nạn ngoại xâm 

từ Trung Quốc, kẻ trước đây đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, nay lại bồi đắp 

các đảo nhân tạo ở Trường Sa để mưu toan lấn chiếm cả Biển Đông của Việt 

Nam”. Đại biểu Lê Văn Lai rất rành mạch trong chất vấn: “Tôi ngạc nhiên khi 

trong tất cả báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan đánh giá về Biển 

Đông đều cho rằng “đảm bảo chủ quyền, lợi ích quốc gia”. Đánh giá “đảm bảo 

chủ quyền quốc gia” trong khi người ta xây sân bay, kéo pháo hạm, đưa máy 

bay tiêm kích, o ép dân, cướp bóc dân, thậm chí là giết dân… Người ta sắp 

tuyên bố những điều xâm phạm tới chủ quyền như là dùng các chuyến bay cắt 

ngang các chuyến bay truyền thống được quốc tế công nhận… Trung Quốc xâm 

phạm chủ quyền của chúng ta tần suất 20 năm một lần. Năm 1956 chiếm Đông 

Hoàng Sa. Năm 1974 lấy tây Hoàng Sa. Năm 1988 lấy đảo Gạc Ma. Năm 2014 

kéo giàn khoan vào biển Đông và sau đó tần suất dài hơn, dày hơn để xâm lấn 

chủ quyền. Trong khi đó chúng ta ngồi đây và yên bình đánh giá là đảm bảo chủ 
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quyền quốc gia. Liệu điều đó có công bằng? Đánh giá như thế thì chúng ta đưa 

ra quyết sách, sự phản đối, đối kháng đã đủ chưa, phù hợp không?”. Đại biểu 

Trương Trọng Nghĩa yêu cầu nêu đích danh Trung Quốc là ngoại xâm, và phải 

xác định chúng là thù, chớ không phải là bạn. Mà năm qua chúng ta không quên 

cảnh hỗn quân, hỗn quan ngay trong chóp bu của Bộ Chính trị, nơi mà Nguyễn 

Phú Trọng bôi mặt khi tuyên bố: “Tình hình Biển Đông không có gì mới”, và 

Nguyễn Tấn Dũng, khi đó còn là Thủ tướng đã bơi ngược dòng, để nói ngược 

chiều: “Chủ quyền lãnh thổ, biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận 

đánh đổi điều thiêng liêng này để lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông lệ 

thuộc nào đó”. Câu chuyện chính tâm trong chính tri của giới lãnh đạo hiện nay, 

phải được xem xét cho tới nơi, tới chốn: cúi đầu trước ngoại xâm Trung Quốc 

nhưng lại đàn áp thẳng thừng các cuộc biểu tình yêu nước đòi lại chủ quyền của 

ta trên biển Đông (Hoàng Sa, Trường Sa). Hương linh của hàng vạn đồng bào đã 

bị giết hại ở biên giới Việt – Trung, cùng với sự hy sinh của 88 chiến sĩ ở đảo 

Gạc Ma, đã không nhận được một nghi lễ tưởng niệm chính thức nào lại còn bị 

cấm; chưa hết các đồng đội của các chiến sỹ đã hy sinh tại biên giới 1979, chỉ 

muốn đặt vòng hoa tưởng niệm, đã phải chứng kiến cảnh công an trá hình thành 

du đảng tới sỉ nhục, quấy phá, xua đuổi họ. 

Hiểm họa, trực tiếp và dài lâu, đe dọa từ chủ quyền của đất nước tới sinh mệnh 

của giống nòi Việt tộc vẫn là xâm lược Trung Quốc, nhân tri cũng phải xem xét 

cho tới nơi tới chốn các hiểm họa này. Tại sao lại để cho các tập đoàn Trung 

Quốc vào ào ạt ngay từ cuối thế kỷ qua, để xây dựng hơn 40 nhà máy đường 

trong gần 30 tỉnh, thành phố, những nhà máy này không làm ra lợi nhuận mà chỉ 

để lại những con nợ khó đủ sức thanh toán? Cũng vẫn con số hơn 40 nhà máy xi 

măng lò đứng của Trung Quốc sản suất ra loại xi măng chất lượng tồi, mang đến 

tai họa hiện nay là 40 nhà máy này biến thành 40 hố thẳm vùi tiền, cùng lúc gây 

ô nhiễm trầm trọng môi trường. Tai tiếng của các tập đoàn Trung Quốc ai cũng 

biết: đi tới đâu là làm ô nhiễm môi trường tới đó, từ Á châu qua Phi châu, mà 

họa nạn thấy rất rõ ở ngay trên nước bạn láng giềng với Việt Nam là Lào, qua 

việc sử dụng quá bừa bãi thuốc chống rầy, được dùng với mức quá cao, hiện gây 

ra bao bệnh tật với số lượng nạn nhân ngày càng cao, mà chính quyền Lào đang 

giấu dân họ. Môi trường ô nhiễm của Lào do các tập đoàn Trung Quốc gây ra 

vừa trong nông nghiệp, vừa trong chuyện xây dựng bừa bãi các nhà máy thủy 

điện, giờ đây đã theo dòng sông Mê Kông xuống gây ô nhiễm cho Thái Lan, mà 

Việt Nam sẽ khó tránh khỏi trong những ngày tới. Các tập đoàn Trung Quốc đi 

tới đâu là tham nhũng và hối lộ sinh sôi tràn lan tới đó, tiếp đến là nạn thất thoát 

ngân sách, rồi sản xuất bị què quặt, sau đó là thị trường bị gài bẫy, đi cùng với ý 

đồ chuyển người, đưa dân qua đường lao động. Thế giới ngày càng thấy rõ cách 

làm gian lận về mọi mặt này của các tập đoàn Trung Quốc, luôn được sự hỗ trợ 

trong bóng tối của các lãnh đạo Trung Quốc, mà hiện nay khi đã dính tới các tập 

đoàn Trung Quốc thì sa lầy không có lối ra. Nhà máy gang thép Thái Nguyên 

đang chịu số kiếp thui chột trong sản xuất; nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi, 

Hà Tĩnh cũng trong số phận dở sống, dở chết; còn nhà máy sợi Đình Vũ, Hải 
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Phòng quyết định dừng sản xuất để chống thua lỗ. Chính các lãnh đạo của Bộ 

Chính trị đã quyết định mở cửa cho các tập đoàn Trung Quốc ngay cuối thế kỷ 

vừa qua, đó là lời giãi-bày-như-tự-thú của Phan Văn Khải khi còn là Thủ tướng, 

như vậy thì Bộ Chính trị đừng nói là họ không biết là các tập đoàn này đã có sẵn 

các ý đồ thao túng kinh tế, gài bẫy thương mại, giật dây thị trường Việt Nam. 

Trong đạo đức học, các triết gia phân biệt hai loại đạo lý, ở đây đạo lý làm giá trị 

cho luân lý: đạo lý tối thiểu là không được làm hại tính mạng, làm tổn thương 

nhân cách kẻ khác; đạo lý tối đa là có trách nhiệm trước các nguy hiểm đe dọa 

tính mạng của kẻ khác, phải giúp đỡ kẻ khác trong nguy cơ. Nếu Bộ Chính trị 

không có đạo lý tối đa để bảo vệ Đất Nước trước thảm họa Trung Quốc, thì ít ra 

họ phải có đạo lý tối thiểu trước Việt tộc. Nếu Bộ Chính trị có chính tri được chế 

tác bằng chính tâm của họ, thì họ phải nói cho dân chúng biết là bao nhiêu chục 

ngàn tỷ đồng bị thất thoát, bị tham nhũng vào các vụ có dính dáng đến các tập 

đoàn Trung Quốc? Tại sao phải giấu? Giấu là hèn, là nhục! Họ giấu tức là họ 

đang điếm lận với chính tâm của họ. 

 

Nhân tri nâng chính tri 
Đại hội ĐCSVN đã xong, dự báo một tin buồn lớn cho Việt tộc là sẽ không có 

thay đổi, thay đổi theo nghĩa là thăng hoa về hướng hay, đẹp, tốt, lành, theo 

nghĩa thay đời đổi kiếp của hướng đi lên, để làm chủ vận mênh của mình, làm 

chủ trong phát triển, làm chủ để bảo trọng nhân tri của mình. Cái mãn cuộc 

trong phân công, tức là cái kết cuộc trong giành quyền và đoạt chức của đại hội 

ĐCSVN, vậy là cái “chia chác” coi như tạm xong của những nhóm có lợi ích 

riêng, tạo ra cái buồn suy não vì: sinh mệnh của Việt tộc vẫn thấp hơn các tư lợi 

của các bè nhóm này. Ở đây, người viết bài này, phải giữ lòng tôn kính không 

những đối với các người đã hy sinh để thống nhất đất nước và đã nhận thức cái 

sai lầm khi chọn cộng sản chủ nghĩa làm ý thức hệ, và người viết bài này, cũng 

phải trân quý luôn các đảng viên ĐCSVN hiện nay vẫn liêm chính yêu nước, 

nhưng không đủ lực để làm thay đổi chính tri của các lãnh đạo đã và đang nắm 

quyền lực trong tay. Nhưng các lãnh đạo tối cao hiện nay của ĐCSVN phải hiểu 

là không có cái liêm chính của chính tri thì đừng mong có cái chính đại của 

chính tâm. Phải biết tâm nguyện bài học của tổ tiên Việt tộc, đúc kết chỉ trong 

bốn chữ: ăn ở có hậu, mà minh triết của chính tri nói rõ trong câu: hãy để giành 

củi những ngày mưa! Ngày 11/4, World Bank – Ngân hàng Thế giới – đã 

nghiêm báo với chính phủ Việt Nam là các tác động tiêu cực vẫn đe dọa sinh 

hoạt kinh tế hiện nay, họ không tin là triển vọng tăng trưởng 2016 của Việt Nam 

sẽ vượt mức 6,5% như chính các lãnh đạo đã đưa ra, chỉ vì thâm hụt tài khóa của 

Việt Nam đã diễn ra ở mức cao trong thời gian đã quá dài, trong đó tình trạng nợ 

công luôn vụt tăng nhanh, cùng với nghịch lý của dự trữ ngoại tệ thấp và luôn 

theo xu thế giảm. Ngoài nợ công luôn tăng, còn ẩn giấu một ung thư khác trong 

tài chính là nợ xấu của các ngân hàng chưa hề được mạnh mẽ cải thiện, đi đôi 

với một ung thư khác trong kinh tế là doanh nghiệp nhà nước nhiều về định 

lượng và kém về chất lượng; cùng lúc mang theo một hoạn bệnh khác nữa trong 
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doanh nghiệp tư nhân, có nơi phải ngừng hoạt động vì không có xung lực trong 

cạnh tranh, có nơi lại đi bán cho các công ty khác qua thương vụ mua lại sáp 

nhập. Trong khi đó thì sức lực nền kinh tế hiện nay chỉ tới từ khu vực đầu tư 

nước ngoài, cái bất ổn này có thể là động cơ của các biến loạn sắp tới. Cùng lúc 

ASEAN đang cho lộ hình xuất dạng Cộng đồng Kinh tế của mình với tự do cạnh 

tranh, và hàng hóa của các nước ASEAN láng giềng chung quanh Việt Nam sẽ 

tràn lan hơn hiện nay, và cuộc đổ bộ của các doanh nghiệp của Thái Lan, 

Malaysia, Indonesia, Philippines… đã bắt đầu rồi từ vài năm qua, khi họ sớm 

đầu tư vào Việt Nam để chiếm ưu thế thị trường của Việt Nam, nơi mà các 

doanh nghiệp trong nước còn òi ọt, nơi mà chính sách của nhà nước vẫn «nhắm 

mắt» trợ lực cho đầu tư nước ngoài mà các tập đoàn của Trung Quốc vẫn đa số, 

và ngược lại quốc sách kinh tế vắng bóng để tạo ra một xung lực cho các doanh 

nghiệp tư nhân quốc nội. Cái luận điệu được sử dụng xung quanh đại hội XII của 

ĐCSVN vừa qua là: “doanh nhân yêu cầu chính quyền giữ trật tự xã hội tốt để 

doanh nghiệp yên trí làm ăn, tránh trường hợp hỗn loạn “dân chủ” kiểu Thái 

lan vừa qua”, đây chỉ là trò lén lút bịp bợm, sự thật là kinh tế và đầu tư tại Thái 

Lan vẫn ổn định, chớ không bất ổn như Việt Nam hiện nay. Du lịch tại Thái Lan 

vẫn lên, trong khi du lịch Việt Nam đã xuống; hàng hóa của Thái Lan tại Việt 

Nam ngày càng nhiều, ngày càng đa dạng, trong khi hàng hóa của Việt Nam tại 

Thái Lan có chỗ đứng rất què cụt. Cũng chính bọn lạm dụng luận điệu này cũng 

đưa ra một luận điệu khác là: “muốn làm công nghiệp, du lịch, kinh tế thì phải 

chấp nhận ô nhiễm môi trường”; nhưng trong thực tế thì các nước để ô nhiễm 

môi trường tràn lan thì chỉ thấy công nghiệp, du lịch, kinh tế đi xuống… xuống 

vực! Ngược lại các quốc gia biết bảo vệ môi trường khi làm công nghiệp, du 

lịch, kinh tế thì họ đi lên, hội nhập quốc tế của họ vững, chính tri của họ trong 

chính trường toàn cầu hóa ở thế cao; các báo cáo quốc tế minh chứng bằng các 

số liệu rất rõ về chuyện này. Chúng ta đừng để bọn có chính trị chống dân chủ -

 hủy môi trường lãnh đạo chúng ta, vì chúng không có chính tri, nên chóng chày 

chúng sẽ tìm cách tiêu diệt nhân tri của chúng ta. 

Khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới có chính lý, vì họ yêu cầu các lãnh đạo 

ĐCSVN trở lại với nhân tri để tạo nội lực cho khu vực doanh nghiệp quốc gia, 

để làm ra xung lực trong hội nhập quốc tế, tạo nên sinh lực khi thi hành các hiệp 

định mà Việt Nam đã ký trên chính trường quốc tế. Ngoại lai hóa kinh tế Việt 

Nam như hiện nay là phản nhân tri, tức là vô tri trước các biến động sắp tới của 

toàn cầu hóa. Di sản kinh tế Việt Nam kể từ ngày đất nước thống nhất 1975, là 

nợ công luôn đi đôi với thâm hụt ngân sách, với những thất thoát lớn của một 

loạt tập đoàn kinh tế nhà nước mà tham nhũng là nguyên nhân chính, vẫn chưa 

bị đẩy lùi, vẫn tràn ngập. Đọc kỹ hơn thông điệp của Ngân hàng Thế giới đối với 

chính quyền Việt Nam: nếu không cải cách thể chế thì Việt Nam sẽ không thể 

phát triển được, không thể đạt được mục tiêu là năm 2020 để trở thành nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại. Đất nước chúng ta đang đứng trước ba hiểm 

họa: nợ công trùm phủ các dự phóng về phát triển; nợ xấu làm ung nhọt hệ thống 

ngân hàng; đi cùng với cái thiếu hơi, ít sức trong quá trình cổ phần hóa các 
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doanh nghiệp nhà nước. Ba hiểm họa đang bị biến thành nhiều trọng bệnh khác 

do tham ô, hối lộ có mặt trong mọi định chế và cơ chế. Nhân tri trong xã hội 

Việt Nam hiện nay để lộ rất rõ 5 khủng hoảng niềm tin vừa to lớn, vừa sâu đậm 

trước khả năng lãnh đạo của ĐCSVN, vì ĐCSVN không có năm nội dung chính 

tri. Không có chính đạo khi vừa để Trung Quốc chiếm đảo, vừa đưa các tập đoàn 

của Trung Quốc vào làm thâm thủng kinh tế Việt Nam. Không có chính 

nghĩa khi không vạch mặt, chỉ tên chính Trung Quốc là kẻ thù đang cướp nước 

chúng ta, lại vừa lừa bịp dân tình khi coi kẻ thù này là láng giềng tốt với luận 

điệu lừa bịp “Bốn tốt”, “Mười sáu chữ vàng”. Không có chính lý khi không có 

chương trình quyết liệt để diệt tận gốc tham nhũng, hối lộ, đang gây bao ung thư 

cho kinh tế, cho xã hội, mà ĐCSVN vẫn là nơi làm chuyện “cướp ngày là quan”, 

trực tiếp hoặc gián tiếp tha hóa nhân tri. Không có chính tâm khi không thấy rõ 

quyền lợi của đất nước trước hiểm họa ngoại xâm, không nhận lỗi trước cái sai 

lầm trầm trọng trong tổ chức và quản lý kính tế, văn hóa, giáo dục… mà lỗi hiện 

nay đang đi vào lộ trình của tội. Không có chính pháp, vì lỗi và tội hiện nay 

không hề được pháp luật xét xử công minh, qua công bằng trước công lý; bọn xé 

luật, né luật, lách luật vẫn ngang nhiên vơ vét của cải dân tộc. 5 khủng hoảng 

niềm tin này tới từ chuyện vắng bóng năm nội dung chính tri, đây là lịch sử cận 

đại đau buồn của đất nước từ khi có ĐCSVN, 1930, mà hậu quả được thấy ngay 

từ 1975, ngày càng lộ rõ nội chất trong thế kỷ XXI này, với thái độ vừa ươn hèn, 

vừa lừa lọc của các lãnh đạo trước nguy cơ ngoại xâm Trung Quốc. Có chức 

phải có đức, liêm sỉ của chức là biết nhận lổi, lương tri của đức là tránh rơi 

vào tội, muốn gỡ lỗi thì phải biết hối – lấy nhân lý bồi đắp chính tri, muốn 

không rơi vào tội thì phải biết cải – lấy nhân nghĩa cải hóa chính tri; vì hối 

cải đưa chính tri vào con đường danh chính ngôn thuận với nhân tri. Hãy đọc lại 

các tuyên bố của tân Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, sau khi nhậm chức: 

1. Độc lập, để bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh 

hải, để chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng 

liêng của Tổ quốc, 

2. Giữ hòa bình để phát triển đất nước, cải cách tư pháp, bảo vệ Hiến pháp, 

pháp luật, quyền công dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 

dân. 

Thời gian sẽ trả lời về chính tri này của ông trước nhân tri của Việt tộc, nhưng 

như đầu bài chính luận này đã nhắc 8 lần lỡ tàu của ĐCSVN, tới từ chuyện thiếu 

nhân lý nên vắng chính tri của các lãnh đạo, chúng ta nên cẩn trọng với các lời 

hứa (hão) của chính khách, qua các xảo thuật của chính giới. Trong tâm lý học, 

có trường phái situationniste, giải luận tình huống, nhận định là không ai sinh ra 

thành hèn nhát, cũng không ai sinh ra là can đảm; hèn nhát và can đảm không 

hẳn là một hằng số, mà thường là ẩn số, rất dễ trở thành biến số trước con tính 

ích kỷ cá nhân trong bối cảnh phức tạp luôn thay đổi của so sánh lực lượng, 

trong những tình huống khác nhau, con người “biến thiên” theo thời cuộc, thời 

bắt thế, theo thời phải thế. Aristote không đồng ý với quan điểm này khi ông 

phân tích nguồn cội của đạo đức, được sinh ra và lớn lên trong quá trình tôi 
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luyện của cá nhân trong những môi trường giáo dục đạo lý, biết kiềm chế trước 

hưởng thụ, biết can đảm trước thăng trầm. Can đảm có sức thể hiện đạo đức bề 

ngoài, nhưng có mang nội dung luân lý không? Một người lính trung thành trong 

mù quáng dưới quyền điều khiển của một bạo chúa, hắn can đảm trong trận mạc, 

rồi dùng can đảm này trong đàn áp dân oan, thì hắn có nội dung luân lý không? 

Câu trả lời là không! Và Việt tộc mong là quân đội và công an sẽ biết từ chối khi 

nhận được các lệnh bất nhân là đánh dân, giết dân. Như vậy, một hành động can 

đảm phải luôn mang trong gốc, rễ, cội, nguồn của nó một giá trị đúng, đúng 

trong bất di bất dịch, đúng khi chống bất công để bảo vệ công bằng, và đúng khi 

đưa nhân phẩm thăng hoa theo những cái hay, đẹp, tốt, lành. Đạo đức luôn dựa 

vào nghĩa vụ trong đó can đảm phải kham bổn phận và trách nhiệm, làm nguyên 

tắc và phương hướng của mọi tình cảm luân lý; đạo đức cũng phải biết dựa vào 

tư duy về hậu quả, không gây hậu quả xấu cho đồng loại, luôn tạo hiệu quả lành 

cho nhân sinh. Dewey dặn dò ta phải ngờ vực luôn cả các cứu cánh của ta, mặc 

dù ta có đầy đủ các lý lẽ để thực hiện chúng, vì các cứu cánh của ta khi biến 

thành mục đích, mục tiêu trong cuộc sống, mà ta không thực hiện được trọn vẹn, 

đầy đủ vì nó đòi hỏi sự can đảm, lòng dũng lược quá cao mà không ai với tới, thì 

nó không còn nguyện vẹn là cứu cánh nữa. Từ đây trường phái thực dụng ra đời, 

dựa trên định đề: lập luận về cứu cánh dù là đầy đủ về ý thức, trọn vẹn về luân 

lý, hoàn chỉnh về đạo lý cũng chỉ là thượng nguồn của lý trí, làm chỗ dựa cho 

các ý nguyện; nhưng trong thực tế thì không gian và thời gian của một quyết 

định thực, của một hành động chính thực và cụ thể mới là gốc, rễ, cốt, lõi của 

vấn đề. Hãy giữ câu: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân” trong tuyên bố 

của tân Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, để xét nhân lý - nhân trí của cá nhân 

ông trong những ngày tới. Vì nhân tri khi đã dẫn dắt được chính tri, thì quyết 

đoán chính tri đúng và lành sẽ có chỗ đứng sâu đậm trong nội công và bản lĩnh 

của Việt tộc; vì nhân tri đủ tầm vóc để nhìn lại quá khứ của cả một dân tộc, 

chẳng hạn như cuộc chiến tranh cuối cùng của thế kỷ qua, Bắc Nam máu đổ 

xương rơi, với hơn 6 triệu hương linh, mà thực chất chỉ là một cuộc nội chiến 

huynh đệ tương tàn. Trong cả một giai đoạn dài, 1954-1975, chính tri – chính 

kiến trong chính giới – đã không có chỗ đứng trước các sức ép không những của 

các cường quốc muốn áp chế Việt Nam thời đó, mà chính các ý thức hệ lai căng 

đã dồn ép dân tộc ta vào thảm trạng và bi kịch huynh đệ tương tàn này. Chúng ta 

phải lấy ra những bài học tỉnh táo của nhân tri để làm ra cái sáng suốt cho chính 

tri: các thế hệ đàn cha, đàn anh hãy viết thật rõ lịch sử giai đoạn này với tất 

cả thiện ý của nhân tri để các thế hệ đàn con, đàn em hiện nay đang muốn đóng 

góp với đất nước có được cái thông minh qua đối thoại của bầu bí vẫn leo chung 

được một giàn, trong cái thiện chí của một dân tộc cùng giống, cùng nòi, Nam 

Bắc một nhà, để vượt qua cái vô minh gà nhà bôi mặt đá nhau bằng các ý thức 

hệ của ngoại bang. Cái thông minh đối thoại của anh em một nhà, đóng cửa chỉ 

bảo nhau, có trong truyền thống tổ tiên của Việt tộc, một con ngựa đau, cả tàu 

không ăn cỏ, thông minh vì biết đối thoại, biết đối thoại để hiểu nhau, biết hiểu 

nhau để thương nhau, biết thương nhau để che chở, đùm bọc nhau. Nếu chúng ta 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   501 

 

có nhân tri thì chúng ta đủ thông minh để biến chuyện thương tâm trong cuộc 

chiến vừa qua thành nỗi niềm chung trong chính tri như là một hộ lực để cùng 

dặn dò nhau không để xẩy ra chuyện huynh đệ tương tàn nửa. Chỉ có những 

kẻ khôn nhà dại chợ mới vỗ ngực là mình đã “thắng trận” trên xương máu anh 

em của mình, họ không biết là cái vô tri này tới từ cái vô minh của họ, làm họ trở 

nên vô giác, rồi họ tự lạc hướng trong vô cảm, để giờ họ thành vô lý trong cái vô 

tình trước các hương linh của Việt tộc, họ phát biểu với câu chữ vô duyên, và 

tương lai của họ thì chắc chắn là vô hậu,vậy thì làm sao họ có chính tri được! 

Các sử gia Việt Nam đừng viết sử Việt tộc dễ dãi và nhất là các lãnh đạo chính 

trị hiện nay phải có cái thông minh của đối thoại, họ phải đủ trình độ thiện thức, 

đủ vai vóc thiện căn để thấy, hiểu và làm rõ nỗi niềm chung trong quá khứ, để 

tránh tất cả chuyện thương tâm có thể xẩy ra trong tương lai. Các lãnh đạo hiện 

nay không cần đi học thêm, cũng chẳng cần đi du học xa xôi để có chính tri 

thông minh của cái nuôi nỗi niềm chung cũ để tránh chuyện thương tâm mới, họ 

chỉ cần điều tâm, lọc ý ngay trong văn hóa, văn minh, văn hiến của tam giáo 

đồng nguyên (Khổng, Lão, Phật). Đây là nơi mà Phật đã nâng vai cho Khổng, đỡ 

lưng cho Lão, khi mà Việt tộc đã chế tác ra được một tư tưởng rất sáng suốt, để 

có được các hành động từ tâm chỉ trong một động từ: xí xóa (chín bỏ làm 

mười). Đây là thượng nguồn của mọi thông minh trong đối thoại, đều dựa trên 

cái thông minh tôn trọng lẩn nhau – giữa các chính phái không cùng một chính 

kiến trong chính giới, vì gốc, rễ, cội, nguồn của thông minh này làm được ba 

việc: việc thứ nhất là đoạn đức, chặt đứt hết mọi hận thù để tránh mọi đau khổ, 

thương tâm; việc thứ nhì là trí đức, dùng tuệ giác để tháo gỡ mọi hiểu lầm, khúc 

mắc, để nhận diện sự thật, thấu đáo chân lý, tiếp nhận lẽ phải; việc thứ ba là ân 

đức, khả năng hiến dâng hạnh phúc cho mọi người, hiến tặng an lạc tới mọi nơi. 

 

 

*** 

 

 
Nhân học vị nhân tính, nghiên cứu về 

văn hoá, giảng dạy về nhân học, trong 

học thuật động cơ học hỏi của tôi luôn 

dựa trên tự do cá nhân tôi; tôi yêu 

nhân trí, quý nhân tri, trọng nhân lý, 

không bị đảng phái nào thao túng, 

không bị bè nhóm nào khống chế, 

không bị một ý thức hệ nào điều khiển; 

tri thức luận là động cơ khởi đầu cho 

tôi suy nghĩ; thương nước, yêu nòi là 

sức nội kết giữa tư duy và diễn luận 

khi tôi viết tâm luận này.
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Nhân Việt. N°6  

(Nhân cách giáo lý Việt tộc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà 

(dân đen-dân oan-dân chủ) 
 
 

 

 
Nhận ngọn đuốc sáng của nhân trí,  

biến nhân tính thành tuệ giác,  

chuyển hóa tuệ giác thành nhân lý của giác ngộ,  

dụng giác ngộ tạo ra tình thương yêu đồng loại, 

 chế tác ra ý nguyện sống cho mình. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tặng NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH (Mẹ Nấm) 
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Nhân đạo là con đường của nhân tính, được khai sáng bởi nhân trí, dìu dắt bởi nhân tâm, rộng 

thoáng bởi nhân nghĩa, luôn đi về hướng của nhân tri để bảo vệ nhân phẩm; còn 

cái ác là dùng cái độc để chiếm đoạt, lấy cái thâm để giành giựt, cái hiểm để truy 

diệt cái thiện, chỉ để thắng, nó đã vượt mặt cái xấu, tồi, tệ, dở, và nó bất chấp lỗi, 

vì nó đã đi vào con đường của tội, Việt tộc gọi tên nó là: tội ác. Nhân từ là quỹ 

đạo của vị tha, là trạm ghé của rộng lượng, là thượng lộ của khoan hồng, là chân 

trời của tình thương, lấy cái bi để trên lưng cái gian, lấy cái từ để trên vai cái tà, 

vì cái tà chỉ biết biến cái ý muốn ích kỷ thành ra cái ý đồ tham lam, lấy con tính 

bất chính để phục vụ cho tư lợi, lấy cái bóng tối để lấp liếm cái liêm chính, lấy 

cái nhá nhem để trùm phủ cái chính đại. Thống nhất về ngữ vựng, ngữ văn, ngữ 

pháp tạo trí lực cho lý luận để lập luận khi lấy đạo đức làm gốc, rễ, cội, nguồn 

cho mọi sinh hoạt từ xã hội qua kinh tế, từ giáo dục qua văn hóa, từ chính trị qua 

định chế… đây là chuyện không một đảng phái nào tránh né được, không một 

nhóm quyền lợi riêng nào luồn lách được, không một chế độ nào gạt bỏ được.  

Trong Tam giáo đồng nguyên (Khổng, Lão, Phật) mà Việt Nam đã chia nôi văn 

hóa, văn minh, văn hiến với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, chúng ta phải 

nhận diện sâu, rộng cái khác biệt giữa ba-nhân-đạo này để thấy lúc nào cái ta ở 

trong cái chung cùng với láng giềng; và lúc nào thi cái ta có cái riêng của ta. 

Sớm nhất về niên đại là Phật giáo, trong đó lý luận của từ, bi, hỷ, xả dạy ta: hiểu 

được thì thương được, mà thương được thì tha thứ được, như vậy nhân đạo là 

năng lực của nhân tính, không những biết tha lỗi mà còn đủ sức để tha tội. Trong 

Khổng giáo, luận điểm của Không Tử thì ngược lại: nếu lấy ân để trả cho oán, 

thì lấy gì trả cho ân? Nếu lấy tình thương để “trả nợ” cho tội lỗi, thì lấy gì “trả 

lại vốn” cho tình thương này, cho nên cái sáng suốt của đạo lý phải giữ được cái 

phán xét công minh, soát xử công tâm, quyết đoán có công lý, pháp luật nghiêm 

minh phải đứng cạnh để trợ lực cho vị tha. Trong Lão giáo, quy luật lưỡng 

nguyên giúp nhân tính nhận xét được trong một tổng thể khi khai phá được cái 

thuận, sẽ chóng chầy khám phá ra được cái ngược, thấy dương thì biết sẽ có âm, 

vượt qua bóng tối thì ánh sáng sẽ tới, ác tà sẽ bị lột mặt nạ bằng đối trọng của nó 

là: nhân lý. Qua kinh nghiệm đúc kết của tổ tiên Việt tộc mà đạo thờ ông bà kết 

nối với đạo thờ các công thần đã giữ vững được bờ cõi, biên cương, thì Việt 

Nam có lối đi riêng, lối đi này đa dạng, phong phú, sáng tạo. Trong đạo lý của 

Việt tộc, sự nghiệp Cư trần, lạc đạo của Phật hoàng Trần Nhân Tông dạy ta giữ 

tâm yên trước mọi biến loạn, mọi thăng trầm, mọi thử thách qua công thức “đối 

cảnh vô tâm”, giữ tỉnh tâm để nhìn rõ ngoại giới, luôn tỉnh táo, luôn sáng suốt để 

phán đúng, xét trúng. Trước hiện tượng hung tàn của cường bạo, công thức của 

Nguyễn Trãi thì khác, lấy nhân nghĩa làm nhân lý phải có chỗ đứng trung tâm: 

“lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo”. Trước biến thiên 

của “vật đổi sao dời”, chọn lựa của Nguyễn Du vừa có nhân tâm cao để làm chỗ 

dựa cho nhân tính rộng: “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, tài phát tiết ra 

ngoài, nhờ tâm làm trụ, nền, móng, cột bên trong, tâm là tài của tài, đưa tài ra 

ngoài để cho nhân sinh thấy cái hậu đài đầy hùng lực bên trong là tâm. Hãy lấy 
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các vốn liếng văn hóa, các từng trải văn minh, các thông minh văn hiến vừa của 

Tam giáo đồng nguyên (Khổng, Lão, Phật), vừa của tổ tiên Việt tộc ra để phán 

cái ác, xử cái tà đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, đang gây bao ung thư đạo 

lý và luân lý trong lòng dân tộc chúng ta hiện nay. Về phương pháp luận trong 

phân tích cũng như trong giải thích, trong lý luận cũng như trong lập luận, tôi 

xin đề nghị phối hợp sử học với triết học để nhận rõ quá trình từ kinh nghiệm 

của con người giờ đã biến thành nhân lý của nhân loại, phối hợp dân tộc học với 

xã hội học để nhận diện rõ vai trò của văn hóa dân tộc trong các sinh hoạt của xã 

hội, nhất là chính trị học với đạo đức học để thấy dũng lực của đạo lý, hùng lực 

của luân lý luôn là khuôn thước để đo, tra, nghiệm, xét cái lạm quyền trong 

chính trị. Từ đây chúng ta sẽ lập ra ba mức độ giải luận khác nhau về hệ lụy tiêu 

cực chung quanh cái tà và cái ác: mức thấp nhất là cái xấu để làm ra lỗi; mức 

tiêu cực hơn là cái tà – sắp hoặc đang bước – từ lỗi qua tội; và cái ác thì đã đi 

vào con đường của tội. Lỗi xấu và tội ác: hai thái cực, lỗi thì có thể tha thứ được, 

còn tội thì phải phân xử cho công minh, bằng công lý, có công tâm, và khi phán 

quyết qua pháp lý và pháp luật và xử là: không thể tha thứ được! Thì nhân lý 

phải kết luận là: không thể chấp nhận được! Và nhân tri phải quyết đoán là: 

đừng để cái ác xuất hiện nữa!  

 

Thiện vạch ác  
Cái thiện không chỉ là phạm trù của đạo lý và luân lý xây dựng lên đạo đức cho 

nhân tính, làm lõi cho ý thức, được định nghĩa như một tổng lực của các kinh 

nghiệm giờ đã thành kiến thức được thanh tâm, lọc ý qua nhân phẩm trên đường 

đi tìm nhân đạo; nó hoàn toàn ngược lại với cái ác, từ thượng nguồn tới hạ 

nguồn, vì cái ác ngăn chận ý thức khi nó dẹp ngang nhân phẩm, xóa bỏ nhân đạo 

trong hành vi bạo ngược qua hành động bạo lực của nó; đây là định nghĩa nền về 

cái ác. Từ Nguyễn Trãi, tới Chu Văn An qua Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi họ đứng 

ra “vạch mặt chỉ tên” cái tà của bọn tham quan, nịnh thần, thì trong ý thức của 

họ, họ đã biết họ sẽ là nạn nhân của cái ác, luôn núp sau cái tà, để “đâm lén, 

chém oan” họ. Cái thiện biết chấp nhận trả giá cao, để nhân phẩm được đề cao! 

Việt tộc có không ít trung thần có liêm sỉ, có nhiều trí thức có liêm minh, với rất 

nhiều công dân có liêm chính để bảo vệ cái thiện. Nhưng trong chương trình 

giáo dục hiện nay trên đất nước quá ít các sách giáo khoa sử học, đạo đức học 

nói rõ cái trung, cái hiếu luôn đứng ra để bảo vệ cái thiện qua lịch sử Việt tộc 

của các công thần, các trí thức, các công dân, cái thiếu sót này không chấp nhận 

được! Có giáo khoa về cách sống với thiện, có giáo án về cách trung với thiện, 

có giáo trình về cách hiếu với cái thiện, sẽ làm nội lực để chống lại các vô cảm 

đang tràn lan trong xã hội chúng ta hiện nay, nhất là vô cảm trước cái ác đang 

hủy diệt nhân phẩm, xoá mờ nhân đạo, đốn tận gốc rễ của ý thức, đây là chuyện 

không chấp nhận được! Vì ý thức là muốn làm người thì phải bảo vệ đồng loại 

như bảo vệ chính nhân tính của mình, thương người như thể thương thân. Hãy 

nhận diện rõ cái ác trong thảm họa môi trường vừa qua tại miền Trung do chất 

hóa học độc hại thải ra từ các công nghiệp mang phản xạ của cái tà là mua lén 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   505 

 

các chất hóa học rất độc hại cho môi trường này rồi thải lén trong môi sinh của 

dân Việt; cái tà này đã được bảo trợ bởi cái ác của ba tầng lớp lãnh đạo bao che 

cho nó, vì đã chia chác lợi lộc với nó. Lãnh đạo địa phương, với một phó chủ 

tịch, xúi giục dân tắm biển và ăn tôm cá tại Vũng Áng sau khi biển đã bị ô 

nhiễm nặng nề; lãnh đạo chính phủ vắng bóng trong một tháng trong thảm họa 

của môi sinh và dân sinh; lãnh đạo tối cao của ĐCSVN yên lặng không nhận bổn 

phận bảo vệ nhân dân, trừng phạt kẻ tà trong công nghiệp giờ đã thành kẻ ác diệt 

môi trường, với một tội ác chưa hề có trong lịch sử môi trường của đất nước. Từ 

khi ĐSCVN độc quyền trong độc đảng, Hiến pháp bị cưỡng hiếp bởi điều : 

ĐCSVN lãnh đạo, vậy mà khi dân tộc bị trọng nạn môi sinh, đất nước bị ô nhiễm 

môi trường thì không ai thấy vai trò lãnh đạo của ĐCSVN! Trên thượng nguồn 

thì tạo điều kiện cho kẻ gian-nhóm tà thâm nhập vào quê cha đất tổ, dưới hạ 

nguồn thì im hơi-vắng tiếng trong thảm họa, đây là định nghĩa chìm của cái ác, 

bất nhân kề via với bất tài, khi nó sinh đôi trong tội ác với cái tà.  

Một chuyên nghành đầy sáng tạo trong triết học là hiện tượng luận 

(phénoménologie) đã làm rõ năng lực của con người khi biến được kinh nghiệm 

thành kiến thức, chưa hết! Vì khi kinh nghiệm nội kết được với kiến thức thì lý 

trí ra đời, có lý trí rồi thì cái thiện không bao giờ “ăn cùng chiếu, ngồi cùng 

mâm” với cái ác. Hùng lực của cái thiện là luôn nhận diện tức khắc cái ác, để 

đối đầu tức thời với cái tà, trên đường đi khi nó đi tìm cái chân (lẽ phải) và cái 

mỹ (cái đẹp), ý thức không bao giờ đơn lẻ, đơn phương, đơn độc, vì nó sống 

trong bộ ba chân-thiện-mỹ, làm rõ bộ bốn: hay, đẹp, tốt, lành của nhân sinh. Con 

đường thiện nhân, có từ những bước của thiện căn, trong quỹ đạo của thiện chí, 

định hướng bởi thiện tâm gầy dựng được niềm tin (confiance), chế tác được hy 

vọng (espoir), hằng ngày ấp ủ qua niềm-tin-vào-sự-sống (espérance).Trong hiện 

tượng luận hiện đại, các tư tưởng gia còn nhớ rất rõ cuộc hùng luận giữa triết gia 

Derrida, cha đẻ của phương pháp luận déconstruction (tháo cái đã xây để gỡ cái 

đã dựng) với triết gia Levinas, Bắc đẩu của hiện tượng luận mà Derrida luôn 

xem như thầy. Derrida hỏi Levinas: “Hiện tượng luận thì đi nghiên cứu và giải 

luận hiện tượng của nhân sinh, cớ sao ông lại đi nghiên cứu các ông thánh?”; 

câu trả lời của Levinas làm rõ nội chất của cái thiện trong cái thánh: “Tôi không 

phân tích các ông thánh, mà tôi đào sâu nhiều cuộc đời của các ông thánh, để 

thấy rồi để hiểu chất thánh của họ”. Chính cái chất thánh làm nên hành vi rồi 

hành động của các ông thánh, mới là hằng số của cái thiện, không cúi đầu trước 

cái ác, không khoanh tay trước cái tà, không nhượng bộ cái gian, không làm ngơ 

trước cái xảo. Đây cũng là phân tích của nhà dân chủ Phạm Chí Dũng khi trả lời 

phỏng vấn về nội dung chuyện thành lập Hội các cựu tù nhân lương tâm Việt 

Nam, do Nguyễn Đan Quế thành lập cùng với các bạn-đường-nhân-quyền của 

ông: “Tôi thấy trong ánh mắt của hơn 60 thành viên của hội này, vừa có cái sắc 

sảo đã vượt qua cái sợ, vừa ánh lên những niềm tin, mong cầu làm được cái đẹp 

cho cuộc sống”, đây vừa là hiện tượng bên ngoài, vừa là bản chất bên trong của 

cái thiện, luôn tin là nó “dư sức” đi trên lưng cái tà, đi trên vai cái ác. Chất thiện 

là lửa ấp ủ trong con người thiện, cũng như chất thánh luôn là than hồng âm ỉ 
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trong các ông thánh, chính cái tà, gian, xảo, mánh bật lửa cho nó sáng lên, chính 

cái thâm, độc, ác, hiểm làm nó bùng lửa!  

Các lãnh đạo nhận hối lộ, qua tham nhũng, giờ được sống trong các dinh thự qua 

cái giàu sang bất chính, thường hay lén lút ngay xung quanh trong chính dinh 

thự của họ, khi họ dựng ra cái xảo để tự đặt tên cho mình là “đầy tớ của nhân 

dân”, khi lừa dân bằng khẩu hiệu: “dân làm chủ ” của họ, mà giờ dân Việt Nam 

đã thành dân đen vì quá nghèo, rồi thành dân oan khi đất bị cướp, khi nhà bị 

đoạt, hiện đang “cù bơ, cù bất”, lê lết, quỵ mỏi trước các dinh thự của bọn 

“cướp ngày là quan” này, thì ai là chủ? Ai là tớ? Người đời không thấy các chủ 

dinh thự này đối diện, trao đổi, đối thoại, tranh luận với các người (“chủ”) dân 

oan này. Giàu thường thích khoe, giấu thì tiếc, thích khoe thì phải mở cửa dinh 

thự ra, như cựu lãnh tụ tối cao của ĐCSVN là Nông Đức Mạnh, khi khoe nhà 

mạ thạch bóng, khi khoe bàn ghế mạ vàng chói. Khi chưa được bên ngoài công 

nhận là “tỷ phú”, thì đã tự trần trụi hóa mình trong cái nội thất vô minh, trong 

cái trang trí vô tri, trong cái xây cất vô giác, để tự định nghĩa mình là «trọc phú», 

vô tri thức nên vô giáo dục vì vô văn hóa. Cái tồi và cái tà đã lộ trần trong cái 

trọc! Tổ tiên Việt tộc dạy không sai: thằng ngu cởi truồng, người khôn mất mặt; 

các đồng nghiệp, các sinh viên Việt Nam khi gặp tôi bên phương Tây, họ nói 

rằng họ rất xấu hổ! Vì một lãnh đạo không có tư cách của nhân tính, không có 

phong cách của nhân tri, nên không có nhân cách bình thường! Con sâu làm rầu 

nồi canh, chỉ một cựu lãnh đạo mà cả nước mất mặt! Các đồng nghiệp trân quý, 

các sinh viên thân thương – những đứa con tin yêu của Việt tộc – cái lành luôn 

hay, và cái thiện luôn đẹp các bạn à. Vì sao? Vì những cái hay, đẹp, tốt, lành 

không phải là cái bề ngoài hào nhoáng, cho kẻ tà phủi phủi để bày biện, phất 

phất để khoe khoang, mà cái thiện phải được đào thật sâu, phải được moi lên và 

đưa ra thật rõ trong ánh sáng đạo lý làm người, theo đúng như lời dặn của thi 

hào Nguyễn Du, cụ Tiên Điền quý trọng, sư phụ Tố Như kính yêu của chúng ta 

đã dạy: “Phải dò cho tới tận nguồn lạch sông”, để cái thật tách ra khỏi cái giả 

các bạn à. Cái ác ép cái thiện bằng cái bạo (bạo quyền, bạo ngược, bạo động, 

bạo hành) qua cái diệt, diệt nhân sinh để diệt nhân tính, xóa nhân tri để hủy nhân 

phẩm, hại một con người để loại sức sống của nhân lý, sáng tạo của nhân trí, đây 

là định nghĩa nguồn của cái ác, như dòng nước ngầm đen tối, chảy lén lút, luồn 

rồi lách, để tránh các ánh sáng của nhân nghĩa. Ý thức hệ của cái ác là vừa thầm 

lặng trong cái hiểm, cái độc, cái thâm, vừa “phùng mang, trợn mắt” trong đe 

dọa, trong cưỡng ép, trong đàn áp, nó có phản xạ máy móc của một bộ máy theo 

quy luật tư lợi của nguồn máy, đừng trông chờ nó có tư duy để suy nghĩ, có lý 

luận trúng để lập luận đúng. Nhân nghiệp xây dựng trên đa năng của nhân tri, đa 

nguyên của nhân trí, đa lực của của nhân bản làm nên cái trọn vẹn của nhân 

tính, cái đầy đủ của nhân phẩm, trong khi cái ác chỉ được làm nên bởi quyền lực, 

và nếu nó muốn tồn tại thì nó phải biến thành bạo quyền, cướp tự do của chủ thể 

bằng bạo lực của độc tài, đây là định nghĩa nửa chìm, nửa nổi của cái ác : ác tâm 

nên ác tính. Chính quyền độc đảng tuyên bố với thế giới là tại Việt Nam không 

có tù nhân lương tâm, nhưng cùng lúc không cho các hội đoàn nhân đạo quốc tế 
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vào đất nước này để điều tra là có nhà tù nhốt các tù nhân lương tâm hay 

không ? Có bao nhiêu tù nhân lương tâm hiện nay? Các tù nhân lương tâm có bị 

bạc đãi, hành hạ, đánh đập không? Cái ác luôn bất-chính-vì-bất-nhân, không 

dám khai báo vì không dám công khai. Cho tới bây giờ, Việt tộc cũng chưa có 

một định nghĩa minh bạch nào của ĐCSVN về nội dung của cụm từ: tù nhân 

lương tâm. Trong khi các chỉ báo để định nghĩa thế nào là tù nhân lương tâm thì 

rõ trong minh chứng và sáng trong minh bạch: nhân sinh bị tù đày khi đòi hỏi 

nhân quyền của mình, nhân tri bị tù rạc khi đòi hỏi nhân tính của mình, nhân 

phẩm bị tù ngục khi đòi hỏi nhân đạo của mình. Hiểu được cái đa (đa nguyên, 

đa năng, đa lực, đa trí…) của chữ nhân, sẽ có được trợ lực của chữ lương, sẽ có 

được hộ lực chữ cái tâm. Đây là cuộc đời của Lê Hiếu Đằng, dày tuổi đảng, cao 

chức quyền, nhưng chữ nhân của ông không cho phép ông tiếp tục với kẻ ác-bọn 

tà, nên ông trả thẻ đảng viên cho ĐCSVN, và đấu tranh cho tới hơi thở cuối 

cùng, căn dặn người đời lấy chữ thiện để cõng chữ nhân, cuộc đời của ông vẫn 

đẹp cho tới phút cuối, cho tới hơi thở cuối cùng.  

 

Lành loại bạo  

Một cá nhân chỉ trở thành chủ thể khi dùng tự do của mình để định vị trách 

nhiệm của mình, mà trách nhiệm đầu tiên là xác nhận nhân cách của mình trước 

các bất công, chấp nhận trực diện với cái ác, cái tà, tức là biến ý nguyện của tâm 

thành ý chí của nhân, ý chí không chịu thuần hoá này được chế tác từ ý nguyện 

sống ngẩng đầu, đi thẳng lưng trong cuộc sống như thẳng bước trong lịch sử của 

nhân tính. Số kiếp nhân sinh không phải là số phần của nhân tính, nếu nhân tính 

nhận diện được thú tính trong quan hệ giữa người với người, thì nhân tính sẽ lấy 

cái lành để loại cái bạo. Dân chủ để lộ rõ cái lành trong công thức thẳng hơn cúi 

và nói hơn câm, cái vốn lành được gầy dựng từ trong cái biết nói, nên biết hét 

lên trước cái bạo: Đây là bất công! Thì tư duy sẽ vận não từ kinh nghiệm của 

nhân sinh giờ đã là kiến thức của nhân trí để nói lớn cái lành: Đây mới là đúng! 

Đúng trên thế kiềng ba chân: đúng như sự thật, đúng như chân lý, đúng như lẽ 

phải.  

Plotin nhận định là con người không những được-hoặc-bị làm nên bởi thực tại, 

thực tế, thực trạng của cuộc sống, mà con người cũng được làm nên khi biết 

mình sống để khám phá cuộc sống, sống không chỉ để sống, để đói thì ăn, khát 

thì uống, mà sống để tồn tại trong cái đẹp của nhân tri. Chuyện này rõ khi con 

người khám phá ra được tự do, dùng tự do để vực nhân tính họ đứng dậy tiếp 

nhận nhân phẩm; và con người cũng biết luôn là nếu họ không đứng lên để 

ngang tầm với nhân phẩm, mà chỉ biết cúi xuống thì chính họ sẽ nhận bạo hành 

mãi mãi tới từ bạo lực trong cái bạo động vô nhân đạo của kẻ bạo ngược. Bạo 

hành từ bạo lực trong bạo động qua bạo ngược, đây là định nghĩa nòi của cái ác, 

ngang nhiên có mặt trong độc quyền để tham ô, độc tài để tham nhũng, độc tôn 

để tham vị, độc đảng để tham thâm! Phạm trù tham thâm là nơi cái ác đã được 

trộn lẫn một cách thâm đậm với cái tà để thành cái xảo (vừa ăn cướp vừa la 

làng). Khi cái lành xuất hiện và trực diện với cái ác, vạch mặt cái tà, lột mặt nạ 
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cái xảo, thì chủ thể của tự do chăm lo cho công lý của mình hơn là lo cho danh 

dự của mình; vì công lý chấp nhận tù đày vì công bằng, còn danh dự thích chăm 

sóc cho thể diện, danh dự cá nhân luôn thấp nhân cách cá nhân biết bảo vệ nhân 

tính trong nhân sinh của đồng loại, nhân nghĩa trong nhân đạo của tha nhân. Như 

vậy, danh dự phải được đặt trong khuôn viên của tư cách, nếu không thì chỉ là 

danh dự hão; vì danh dự thật phải dựa vào phong cách của cá nhân trong quan 

hệ xã hội, mà phong cách luôn được dựng bởi nhân cách trong đạo lý xã hội. 

Trong phân tích của triết học thì tư cách tới từ nhân cách luôn có xuất xứ từ sự 

hiểu biết về tự do, một khi đã hiểu được tự do thì cá thể (individu) sẽ có cá tính 

(individualité), cá thể e ngại thử thách, cá tính chấp nhận trầm luân; cá thể ngần 

ngại trước gian truân, cá tính tiếp nhận can đảm để mở lối cho lẽ phải, vì đã sẵn 

sàng cầm đuốc dấn thân. Cá tính hóa (individualisation) là quy trình của tự do 

đang trên đường sáng tạo; chế tác ra một kiếp mới lành hơn, một phận mới cao 

hơn, một duyên mới đẹp hơn. Tự do luôn cần cái hay, đẹp, tốt, lành không 

những để chống cái ác, thâm, độc, hiểm, mà gạt ra luôn cái tà, gian, xảo, lừa, 

đẩy lùi xa luôn cả cái dở, tồi, xấu, tệ.  

Kẻ ác khi diệt cái nhân, luôn tin và nghĩ là cái nhân sẽ quỳ gối, cúi đầu, khoanh 

tay, khuất phục, nó không đủ tư duy của lý luận để hiểu là cái nhân, luôn tiềm ẩn 

trong nội công của một sức bật, đó là lực biết đứng dậy trong cái nan (cái khó): 

nan lực! Sức bật, làm ra lực dậy của cái nhân có ngay trong nội bộ của cái ác, có 

ngay trong nội tạng của cái tà, chuyện “cải tà quy chính” là chuyện “cơm bữa” 

của nhân tri, khi cái ác biết nhận tội trước nhân đạo, cái tà biết nhận lỗi trước 

nhân từ. Trong nội bộ của cái ác, có kẻ hiểu được rằng: được mắt ta ra mắt 

người (khi ta muốn làm người) để tự cứu mình. Những kẻ mới thành đảng viên 

ĐCSVN hiện nay rất ngạc nhiên về một hiện tượng nhân mới là hằng loạt các 

đảng viên lão thành, với bao đóng góp trong chiến đấu, với bao hy sinh, họ đã 

dâng hiến cuộc đời họ cho ĐCSVN vậy mà họ vẫn “trả thẻ đảng!”, để giữ nhân 

tri, để bảo vệ nhân cách của họ. Hiện tượng nhân này đang trở thành hiện thực 

chân trong nhân tính, chân thật để chống lại hiện trạng tà trong cái độc của 

ĐCSVN. Vì độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn luôn mang theo mầm độc hại 

của nó. Trong nội tạng của cái tà, có kẻ thấu được rằng “suy bụng ta (tà) bụng 

người (lành)” để tự vấn. Nhân đạo được chế tác từ nhân từ làm từ năng lượng 

của nhân tính, tạo bản lĩnh cho nhân phẩm trong thử thách trước cái đau khi cái 

nhân bị chà đạp; đó là cái đau đôi: đau khi bị tước đoạt tự do, đau khi bị tách ra 

khỏi cuộc sống bình thường khi bị cái ác hãm hại. Cái nhân thương cái đau, 

chấp nhận đương đầu với cái ác ; và để cướp sự sống, cái ác cho chúng ta cái 

cảm tưởng là nó bao trùm toàn diện cái nhân, cho chúng ta cái cảm giác là nó 

trùm phủ toàn thể cái thiện, nhưng khi cái tốt của bác ái kết hợp được với cái 

lành của tình thương thành một tổng lực hỗ trợ cái nhân, cho ra cái nhân từ, rất 

xa lạ cái nghịch của chuyện “được làm vua thua làm giặc” của cái ác. Cái thuận 

của nhân ngược lại với cái ác, nhân thuận trong: “bầu ơi thương lấy bí cùng, dẫu 

là khác giống nhưng chung một giàn”, thuận đôi của “bầu, bí” khắc hẳn cái 

nghịch lý của “vua, giặc”, cái nhân nhận diện được cái khác để làm ra cái 
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chung, nên tên nó là đa (đa nguyên nên đa năng, đa lực nên đa tài). Còn đối với 

cái ác thì cái khác phải bị loại, cái đa sẽ bị diệt, cái ác không muốn hợp, vì 

không muốn chung, cho nên cái ác là cái ung thư toàn bộ của cái ích kỷ (ít của 

ít), đây là hồ sơ tâm bệnh của cái ác. Nhân quyền của cái thiện là thế kiềng ba 

chân của: quyền làm người trong tự do, quyền được có cái khác qua tự do trong 

công bằng, quyền hưởng chung trong bác ái, để chống lại sự đồng nhất bằng bạo 

lực qua sự ích kỷ trong bạo quyền của cái ác.  

Những kẻ đang sợ cái ác, nên phân tích sâu cái ác khi nó đe dọa chúng ta bằng 

cái đói và cái chết, và triết học phân tích hiện đại (philosophie analytique 

moderne) khuyên ta nên phân biệt cái chết và biểu tượng của cái chết. Cái ác sử 

dụng cái chết để hù dọa, nhưng cái chết khi đã thực sự chết rồi thì cái ác có khi 

“mất ăn mất ngủ” vì cái chết, nhất là khi nó biến thành biểu tượng cho đấu 

tranh, cho nhân quyền, tức là cho nhân phẩm và nhân đạo. Cái đẹp của “tử vì 

đạo”, mà ĐCSVN đã khai thác triệt để trong chiến tranh qua các cái chết của 

Nguyễn Thị Minh Khai, của Nguyễn Văn Trỗi… để thần tượng hóa cuộc tranh 

chấp của họ, giờ đây ngược lại khi họ thẳng tay bắt bớ các con dân yêu nước 

biểu tình chống Hán tặc, thẳng thừng đàn áp các phong trào dân chủ, tàn nhẫn 

khi hành hung các nhà hoạt động cho dân chủ, đánh đập luôn cả phụ nữ và trẻ 

em trong các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường chống lại cái ô nhiễm vô nhân 

của các tập đoàn Tàu. Rồi họ sẽ “ăn không ngon, ngủ không yên” với các 

Nguyễn Thị Minh Khai hiện đại của nhân quyền thật, của Nguyễn Văn Trỗi tân 

tiến của dân chủ thật, sẵn sàng hy sinh vì công bằng và công lý, vì nhân đạo và 

nhân từ. Đàn áp, bắt bớ, tù đày, giết chóc chỉ là hành động nổi của các ác, chính 

trị học và xã hội học đã phân tích quá rõ; còn chuyện “mất ăn, mất ngủ” là hành 

vi chìm của các ác, dân không thấy nhưng tâm lý học, phân tâm học, nhất là tâm 

thần học nghiên cứu rất kỹ trong những năm qua về hậu quả chìm của cái ác. 

Các chuyên gia của các chuyên ngành này cho ta thấy là kẻ ác luôn ở thế phòng 

ngự quá đáng, thế vùng vẫy quá khích, thế phản công cực đoan. Chỉ vì kẻ ác ngủ 

trong ác mộng, vì khi tay nhúng máu trong ngày thì óc sẽ nhúng chàm trong 

đêm, quyền lực khi trở thành bạo lực thì nó sẽ cô đơn trong quan hệ, cô độc 

trong tâm sự, lẻ loi trong ác-mộng, các bạo chúa nếu không điên loạn bẩm sinh 

thì cũng tâm thần trong thâm sinh. Chính vì vậy nên các bạo quyền, bạo chúa rất 

tránh né chuyện gặp gỡ, đối thoại, đàm phán với dân chúng đại diện cho dân 

chủ, công dân đại diện cho công pháp, trí thức đại diện cho tri thức, vì cái bất 

bình thường không bao giờ “yên tâm đối thoại” trước cái bình thường. Cái ác bị 

tâm thần ngay trong cách ra lệnh độc đoán không có lý lẽ, trong cách mắng chửi 

độc quyền không có lý luận, trong cách trừng phạt độc tài không có lập luận. 

Những kẻ bị tâm thần là những kẻ chỉ thấy cái lý của họ mà không thấy, không 

nhận, không hiểu các lý khác tới từ các kẻ khác. Kẻ ác luôn mang tâm bệnh trầm 

cảm, rất sợ hãi cái tỉnh táo của lý lẽ, rất lo âu trước cái sáng suốt của lý luận, rất 

căng thẳng với cái thông minh của lập luận. Vì lý lẽ là hải đăng, lý luận là con 

đường thẳng, lập luận là chân trời đã tỏ trước mặt!  
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Descartes mong muốn nhân tính luôn có mặt trong cuộc sống, dù biết nhân sinh 

chưa trọn vẹn: “un monde plus parfait de ce que je suis moi-même imparfait” 

(“một thế giới ngày càng hoàn hảo, từ con người của tôi vẫn chưa hoàn hảo”), 

nhân sinh ngày càng hoàn hảo được lý luận qua sự thông minh của bao dung, 

hiện diện để chống lại cái ác hằng ngày thử thách nhân tính, và nếu nhân đạo 

không xuất hiện thì nhân gian sẽ phải nhận các bi kịch. Đây cũng là nội dung 

của các phát biểu của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai vạch mặt các lãnh đạo 

ĐCSVN không liêm chính, đi đêm với các kẻ ác, thâm, độc, hiểm là Hán tặc, đi 

đêm là tà, trong hội nghị lén lút Thành Đô, mà cho tới giờ Việt tộc vẫn chưa có 

một thông tin nào, nội dung là gì từ hứa hẹn của kẻ ác tới cam kết của những 

đứa gian. Mang vận mệnh dân tộc để đi đêm, tội càn khôn, tội này càng nặng khi 

giấu giếm các nội dung trong khi ký kết với kẻ thù, Hán tặc chỉ là thù, không thể 

là bạn. Vì sau các cuộc đi đêm là: đảo bị chiếm, đất bị đoạt, đầu độc công 

nghiệp, độc hóa thực phẩm, lũng đoạn thị trường, giờ lại hủy diệt môi sinh ở 

mức trầm trọng mà nhiều thế hệ khó thoát khỏi luồng nước độc Hán tà này, nó 

đã làm suy kiệt sinh lực Việt tộc do Hán ác đã “chơi ép, đè chìm” Việt gian, 

đang bị “tròng cổ, xiết đầu” vì đã sa vào bẫy của kẻ ác. Nhân tri Việt tộc sẽ còn 

tồn tại, các cuộc đi đêm Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh “thưa, trao, dạ, nộp” 

trong hội nghị Thành Đô chóng chầy sẽ được bạch-hóa. Hán tà khi đã trở thành 

kẻ thù, thì tên của nó là Hán tặc, và tổ tiên Việt tộc khuyên con cháu phải biết 

“cầm giáo dài” để giữ khoảng cách với chúng. Còn cái tà tới từ bọn Kiều Công 

Tiễn, Lê Chiêu Thống đang cầm vận mệnh dân tộc để đi đêm thì chúng ta đoán 

được ngày tàn của chúng. Diễn viên Kim Chi rất liêm chính trước các bộ mặt lén 

lút của lãnh đạo ĐCSVN, cùng các khuôn mặt chui rúc của các dân biểu khi bà 

cùng các trí thức yêu nước đến trước Quốc hội để trình thỉnh nguyện thư yêu cầu 

ĐCSVN bạch-hóa nội dung của hội nghị Thành Đô, cái im hơi vắng tiếng của 

lãnh đạo không dám dối diện và đối thoại với trí thức, luôn đi cùng cái đàn áp 

vắng nhân đạo, thiếu văn minh của bọn công an trấn áp các trí thức này trước 

Quốc hội.  

 

Nhân tách ác  

Khi sử học đưa ra chứng từ lịch sử, khi triết học phải xây dựng lý luận trên các 

chứng từ lịch sử này về quá trình hình thành cái ác, thì các tư tưởng gia nhận ra 

một điều là cái ác di chuyển vừa lén lút, vừa rất nhanh trong bóng tối, nhanh hơn 

cái nhân chỉ biết sống với tình thương, vị tha, khoan dung, rộng lượng, nhân dựa 

lên thiện, có khi chậm hơn cái ác, vì sao vậy? Vì cái nhân đứng trên cái thiện, thì 

sẽ không ngờ là cái ác có thể “ác” như vậy! Nhân tính sẽ không hiểu nổi tai sao 

con người lại có thú tính, mà có lúc còn tàn nhẫn hơn cả thú, vì thú chỉ biết giết 

để ăn khi đói, còn con người dám giết để cướp quyền, dám diệt để lấy của, tàn 

sát đồng loại chỉ vì tư lợi. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị công an hành hung nhiều 

lần, trên nhiều đoạn đường sau buổi thảo luận Nhân Quyền tại Nghệ An, họ 

đánh đập vừa dã man, vừa liên tục, chính nạn nhân cũng không hiểu được tại sao 

thú tính lại có thể lấn nhân tính đến thế! Cái ác có độ sâu của cái tối thăm thẳm 
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sâu của đại dương, không có lối đi đạo lý nên không có lối ra luân lý; cái ác chỉ 

thấy cái lối vào trước mắt, tức khắc vì tư lợi của nó, cái ác không thấy cái lối ra 

mà Việt tộc gọi là có hậu, là có đạo lý nâng luân lý, là có đạo đức dìu nhân đức. 

Cái ác vùi chất sống cái nhân vào thời gian và không gian của nhân sinh vào cái 

“chết đôi”, con người tốt lành phải chết cùng với đạo lý cao rộng của họ. Cái 

bóng tối mà cái ác trùm phủ lên cái nhân, không có đèn dẫn đường, không có hải 

đăng định hướng, làm mất đi ánh sáng của nhân đạo mang đến cái sáng suốt làm 

nên cái thông minh; cái ác diệt cái thông minh để cái phản diện của thông minh 

là vô minh (sự ngu dốt biết giết người cướp của) được sống dưới quyền của nó, 

sẵn sàng chà đạp lên đồng loại. Các bạn văn nghệ sĩ nên cẩn trọng, cái ác diệt cái 

thông minh là để hủy hoại cái sáng tạo của tâm hồn; các nhà khoa học cũng nên 

cẩn thận, cái ác diệt cái thông minh là để loại trừ cái khám phá của tri thức. Còn 

công dân, thì càng phải cẩn thận hơn nữa, cái ác diệt cái nhân tính qua cái đói, 

lấy cái đói để đe dọa nhân sinh, bắt nhân lý quỳ gối, buộc nhân đạo phải lùi, bịt 

miệng nhân tri phải câm. Chúng ta dặn nhau đừng để thốt ra dễ dãi câu: “cái khó 

bó cái khôn”, cẩn trọng trước cái ác bằng tư duy mới là: “đừng để cái đói dọa 

cái khôn!”. Đàn áp biểu tình, bỏ tù những người yêu nước, hành hung các nhà 

đấu tranh cho nhân quyền, truy sát các nhà hoạt động cho dân chủ là cái bạo 

hành lộ ra từ nội chất bạo động của cái ác; còn chuyện dùng cái đói để trừng 

phạt, dùng cái nghèo để cai trị là nọc độc để xài lâu của cái ác, vì khi cái ác 

thống trị, thì nó luôn đem theo cái thâm, cái hiểm cùng với hai cái sát (nhân): 

giết nhiều cùng lúc giết dần mòn! Tạo ra đói và nghèo là lôi kéo nhân cách về 

phía bóng tối của sự khuất phục, đẩy nhân sinh tới sự thuần hóa của thú tính (đói 

ăn, khát uống), để thay thế cho đạo lý của nhân tính (miếng ăn là miếng tồi tàn). 

Cái ác mang bạo tính (ăn tươi, nuốt sống) để thay cho thiện tính (bầu ơi thương 

lấy bí cùng). Cái thâm của cái ác là đe dọa con người khi bị đói thì dễ bị chết, 

lấy cái chết để răn đe cái sống. Cái độc của cái ác là hù dọa rằng cái đói là cái 

chết đến từ từ, chết dần, chết mòn. Cái hiểm của cái ác là dùng cái đói để thổi 

phồng cái chết là kẻ đói sẽ chết trong đau đớn, nhục hình. Ba chỉ báo: thâm, độc, 

hiểm của cái ác làm ta thấy rõ hơn những định nghĩa về cái ác.Từ tù Hỏa Lò tới 

tù cải tạo, trong đó tra tấn, đánh đập tù nhân luôn đi đôi với cái nguội lạnh và 

đen tối của các ác khi dùng cái đói để trừng phạt các tù nhân. Từ cưỡng chế tới 

quản thúc, cái ác luôn lạnh lùng ngăn cấm nạn nhân của nó quyền lao động, 

cùng lúc bao vây kinh tế gia đình để ép cái nghèo một cách bạo ngược vào nhân 

kiếp nạn nhân của nó. Các bạn thanh niên đang có các bữa ăn đầy đủ, các bạn 

phải dùng lý luận của lương tâm mình để nhận diện ra cái ác, mà chắc chắn là 

trong quá khứ của tổ tiên, trong lịch sử của họ hàng, trong ký ức của gia đình 

của các bạn còn mang các thương tật khi bị cái ác chà, giẫm, đạp, nghiến trong 

quá khứ thân quyến thủa nào, để thấy rõ được trong gia sản thật đáng thương của 

cha ông các bạn, cái ác đã vài lần có mặt. Để nhận diện về các tội của cái ác hiện 

nay, các bạn hãy đọc lại các chứng từ của Võ Văn Thanh Liêm, Nguyễn Thanh 

Phong và những nạn nhân là các tù nhân lương tâm, đã bị đánh đập như thế nào 

trên đường phố, trong chợ búa, rồi bị tra tấn như thế nào trong tù rạc, và khi thả 
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ra thì bị cấm hành nghề, xiết cổ qua bao vây kinh tế gia đình. Trong đói lạnh của 

tù rạc cũng như trong quản thúc, nhân cách của họ bị đe dọa hằng ngày, cùng 

chuyện khám xét nhà cửa thường xuyên để biến cuộc sống của họ thành “địa 

ngục diện tiền”, địa ngục tại chỗ. Chúng ta cùng nhau mở mắt nhìn thẳng vào 

cái ác để biết cái quý của cái nhân, luôn ngược chiều và trực diện với cái ác.  

Balzac, văn sĩ của đại chúng sáng suốt, trường giang của tiểu thuyết hiện thực xã 

hội, định vị rất rõ chỗ đứng của ông trong xã hội: “Je fais partie de l’opposition 

qui s’appelle la vie” (“Tôi là một thành phần của đối lập mang tên gọi là cuộc 

đời”), vì cuộc đời phải đối lập với bất công, vì cuộc sống phải phản kháng cái 

ác, cái tà. Chắc chắn phải vừa ác, vừa tà mới bắt giam nhạc sĩ Việt Khang, tù rạc 

những năm ròng chỉ vì sáng tác những bài hát yêu nước. Các bạn muốn nhận 

diện cái ác, rất dễ, không khó, vì kẻ ác có phản xạ đe dọa hình hài kẻ thiện, tù 

đày người ngay, xóa diệt tự do nạn nhân của nó, trong ngục tù thì tạo đói, gây 

bệnh để hảm hại họ, và khi tính mạng họ thật sự lâm nguy, với cái chết gần kề, 

thì dùng đạo đức giả để phóng thích họ, thật ra là trả họ về gia đình trước khi họ 

chết, thế giới đã quá rõ cái trò xảo diệt này của kẻ ác, lương tri Việt tộc sẽ là 

chứng nhân cho các nạn nhân này. Khi cái ác muốn tha hóa cái nhân, để cái tà 

làm chuyện giết mướn-chém thuê để truy diệt cái thiện, thì cái sáng suốt của 

nhân đạo sẽ sánh đôi cùng cái tỉnh táo của nhân từ để nhận diện được cái “thay 

hình đổi dạng” của cái ác, khi nó tiếp tục lừa đảo nhân sinh. Sau khi công an giả 

dạng côn đồ để hành hung các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ, thì bây 

giờ chúng ta lại thấy xuất hiện một lực lượng khủng bố mới: lưu manh đỏ, nhân 

gian đặt tên rất đúng nội dung bất chính của đám người này. Đó là một lực lượng 

thanh niên được-và-bị cầm đầu bởi các đàn anh trung niên, họ mặc áo cờ đỏ-sao 

vàng tới tấn công các gia đình, rồi đập phá nhà cửa, và khủng bố các nhà đấu 

tranh vì nhân quyền và dân chủ ngay tại nơi họ sinh sống với vợ con của họ. 

Đám lưu manh đỏ này hội đủ tất cả các tiêu chuẩn của xã hội học chuyên nghiên 

cứu về các hành vi du đãng (sociologie de la délinquance), với các chỉ báo 

(indicateurs) chính xác để định nghĩa đúng : chúng thật sự là lưu manh, đích 

thực là côn đồ: lấy bạo động để trấn áp nạn nhân, dùng bạo hành để đe dọa nạn 

nhân, khai thác bạo lực để khủng bố nạn nhân, lấy hành vi cực đoan để thay thế 

thảo luận, dùng hành động quá khích để xóa dẹp tranh luận, không muốn đối 

thoại vì không có lý luận, không biết trao đổi vì không có kiến thức, không có 

nhân lý vì không có nhân tri, không tôn trọng nhân trí vì thiếu vắng nhân tính. 

Các trí thức Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng, cùng bao 

người khác đã là nạn nhân của chúng trong những năm tháng qua. Đừng trông 

chờ đám lưu manh đỏ này có các diễn luận đạo đức (lý luận đạo lý chế tác ra 

lập luận luân lý) qua các sinh hoạt văn minh dân chủ: hội thảo, hội đàm, hội 

luận… vì họ xuất hiện để hãm hại và truy diệt văn minh của dân chủ, thậm chí 

trên mạng xã hội chúng còn thẳng thừng xách động bằng các ngôn từ du đãng 

của kẻ ác chính thực: truy nã, truy sát, tiêu diệt… các nhà đấu tranh vì nhân 

quyền và dân chủ. Trong các nước văn minh dân chủ thì kích động có chủ ý bạo 

động là một tội hình sự, vậy mà tại Việt Nam hiện nay : tư pháp nhắm mắt, 
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chính quyền làm ngơ, còn công an thì hề hề vì đã hùa hùa với chúng. Nhưng 

chúng ta hãy nắm chắc nhân đạo để sáng suốt, cầm vững nhân từ để phân loại 

đám lưu manh đỏ này ra (ít nhất) năm thành phần mà xã hội học chuyên nghiên 

cứu về các hành vi du đãng đã phân tích và giải thích qua phương pháp luận 

phân loại hóa định tầng (catégorisation):  

a. Thành phần thanh niên tay sai hò hét đi đầu, hung hăng ra mặt thì chỉ là tay 

chân vì đã là nạn nhân của một quá trình nhồi sọ của chế độ, tạm thời bị thay 

não-đổi óc qua hậu quả giáo dục một chiều bằng tuyên truyền, họ lại ít nhiều 

được nuôi-mớm trong nôi cha ông của họ, đã sống bám, ăn nhờ bằng bổng lộc 

của ĐCSVN. Đám thanh niên này không đủ tỉnh táo để hiểu các tai ách của dân 

đen, không có sáng suốt để thấu các họa nạn của dân oan, nên chưa có tri thức 

để tự phân tích các bất công xã hội tới từ cái ác, cái tà. Họ chưa thấy cái nhục 

hình của các nạn nhân trong chế độ nô lệ lạo động mới: trai thì phải làm công ở 

nước ngoài như nô lệ lưu vong, gái bị làm điếm cho các nước láng giềng chung 

quanh trong quan hệ chủ nô, trẻ con thì bị bắt giết để lấy nội tạng… Hãy tìm mọi 

cách để đối thoại, tranh luận với họ, từ chối không để họ kích thích bằng bạo 

động, đưa nhân đạo vào ý thức của họ, đưa nhân từ vào lương tri của họ, ta nên 

tin là họ đủ thông minh để tách được cái hay, đẹp, tốt, lành ra khỏi cái ác, thâm, 

độc, hiểm đã gieo mầm từ lâu vào não trạng của họ.  

b. Thành phần lãnh đạo bạo hành làm chuyện xúi giục, giật dây các thanh niên, 

chúng chỉ ra mặt để kích động đám đàn em, nhưng chúng tránh trực tiếp đối đầu 

với lẽ phải, lộ mặt trước công lý, chúng làm chuyện “lấy điểm” với các lực 

lượng trong bóng tối thao túng chúng qua hứa, hẹn, thưởng, tặng chúng bằng 

bổng, lộc, quà, vật mà chính thành phần thanh niên trên cũng không được biết. 

Đây là loại tay sai của bọn đầu nậu trong bóng tối, qua lại giữa tà và ác như “ăn 

cơm bữa”, chúng dùng quan hệ lén lút với công an, để coi thường pháp luật, phải 

vạch mặt chỉ tên bọn đi đêm giữa ban ngày luôn làm chuyện mờ ám luồn lách 

giữa xã hội đen và công an đen.  

c. Thành phần lãnh đạo chìm trong bóng tối giấu mặt để giấu chức vị của chúng, 

đã thành các nhóm quyền lợi mờ ám trong các cơ chế an ninh, định chế công an, 

mà tư lợi cá nhân trị và gia đình trị của chúng đã thành xảo thuật để đưa đường, 

chỉ lối cho các tay sai của chúng trong thành phần lãnh đạo bạo hành đẩy đám 

thanh niên tay sai “vào lửa” bạo động của du đãng, bạo hành của côn đồ, bạo lực 

của lưu manh… Thành phần lãnh đạo chìm trong tối này đã quen thói: “mượn 

đầu heo nấu cháo”, “vừa cướp, vừa la”, “trộm hoa cúng đảng”, luôn tìm cách 

khai thác vị thế của chúng trong chính quyền để “giật dây thiên hạ” qua du 

đãng, côn đồ, lưu manh, chúng là kẻ ác hằng ngày thở tà-hít bạo trong hành 

động đôi bất chính của chúng là vừa trộm cướp, vừa hành hung.  

d. Thành phần đầu nậu vô diện, chúng là bóng tối của bóng tối, khi cái ác làm 

chủ cái tà, khi cái ác lãnh đạo cái xảo, khi cái ác có toàn quyền trên cái gian, 

chúng quan hệ với đám đàn em là thành phần lãnh đạo chìm trong tối qua quyền 

lệnh ngắn gọn, ít có thảo luận, vì không cần bàn bạc của cái ác, thâm, độc, hiểm 

khi “điều binh, khiển tướng” cái tà, gian, xảo, lừa lấy cái nhanh của kẻ cướp, 
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cái lén của kẻ trộm, mà đám đàn em phải tuân thủ theo khẩu lệnh: “đột nhập để 

bạo hành”, “đột xuất để bạo ngược”, chính bọn đầu nậu vô diện hiện nay đang 

xúc phạm đến tận cùng nhân cách đạo lý Việt tộc.  

e. Thành phần chóp bu giấu dạng, phải là giả thuyết chính đáng của Việt tộc 

trong những ngày tháng tới, vì lực lượng này không ai khác hơn là Hán tặc Bắc 

Kinh, tưởng xa nhưng rất gần qua bọn tay sai của chúng đang chui rúc trong các 

bộ máy lãnh đạo của ĐCSVN, thao túng đất nước chúng ta, vùi dập lương tri 

đồng bào ta. Các tay sai này giờ đã thành thân tín, mà mánh khóe qua tiếng lóng 

của Tàu mánh gọi chúng là “đệ tam nhân”, làm môi giới cho cái ác của Hán 

triều, cho cái tà của Hán tặc, có mặt trong nội bộ để làm nội gián, trực tiếp gây 

bạo bệnh thâm đậm trong xã hội việt nam, hằng ngày gây ung thư trọng nạn 

trong thể lực của Việt tộc. “Chủ sai đâu làm đó”, vì chủ Tàu phỉ của bọn tai sai 

này đã bảo trợ lối thoát của chúng, “rõ vào tai” của chúng là: Trần Ích Tắc, 

Kiều Công Tiển, Lê Chiêu Thống cũng đã được tổ tiên Hán gian của chúng cho 

có nơi để “gởi nắm xương tàn” thủa nọ.  

Khoa học xã hội và nhân văn khi nghiên cứu về tội phạm học (criminalogie), đã 

trưởng thành trong sáng suốt khi phân định cái ác, thâm, độc, hiểm thao túng cái 

tà, gian, xảo, lừa để giật dây cái xấu, tồi, dở, tệ của loại thanh niên ngây ngô khi 

rơi vào bạo động, họ cũng là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của cái ác tâm-tà ý. 

Chúng tha hóa cái nhân để bắt cái thiện phải cúi đầu vào khuôn bạo lực của 

chúng, nhưng bóng đen côn đồ, đầu nậu vô diện, chóp bu giấu dạng là loại “cá 

mè một lứa” luôn luồn lách, lẩn trốn, chui rúc trong cái đen, cái tối nên chúng 

rất sợ công quyền của công bằng qua công lý thể hiện qua công luật, dựa trên 

công tâm để phán xử chúng làm nên sức mạnh của công pháp. Tâm lý học xã 

hội (psychologie sociale) gọi đích danh bọn giật dây hại người này là: giấu mặt 

để lừa người (manipulateur) mà hồ sơ tội phạm cũng như lý lịch cá nhân của 

chúng đã được nêu rất rõ trong các chỉ báo sau đây: giấu mặt khi kích thích tay 

sai hoặc đồng bọn phạm pháp với các hành vi cực đoan; vắng mặt khi luật pháp 

điều tra về nguyên nhân tội phạm của nó, giấu mặt và vắng mặt tạo nên cái vô 

danh để lẩn trốn công lý. Các bạn thanh niên, tạm thời bị gọi là lưu manh đỏ, 

đang bị bọn này giật dây, hãy nắm rõ tông tích của các đầu lãnh bất chính này, 

bọn giấu mặt để lừa người này, đang sống cạnh kề các bạn, vì chúng sẽ lẩn trốn 

trước các bạn khi công pháp ra tay, và không bao giờ nhận tội trước tòa án, chỉ 

vì chúng vừa ác-vừa hèn, chúng sẽ bỏ rơi các bạn một sớm một chiều, nếu các 

bạn còn tiếp tục xem bọn giật dây này là đồng chí thì đây là : lỗi của các bạn!  

Các bạn thanh niên, tạm thời bị gọi là lưu manh đỏ, cùng các bạn đeo nhãn hiệu 

“thanh niên xung phong” đã bị giật dây, thao túng bởi kẻ ác, đám tà để rồi đã 

nhẫn tâm tham gia đàn áp, đánh đập, bắt bớ, tra tấn các đồng bào thân yêu biểu 

tình bất bạo động ngày 01, 08, 15 tháng 5 năm 2016, trong khi đồng bào mình 

xuống đường chỉ để bảo vệ môi trường sống của mình, trong hòa khí rất văn 

minh mà thế giới đang thán phục, các bạn hãy vận não để suy nghĩ, theo một 

phương pháp luận rất hiện đại, nhưng rất thuyết phục vì có sức nội kết cao trong 

tri thức luận (cognitivisme) với tên gọi: diễn luận phối hợp giữa các giả thuyết 
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liên kết (déduction combinatoire entre hypothèses alliées) về diễn biến của tháng 

5, năm 2016: khi ô nhiễm có mặt ở mức độ cao nhất, thì TBT Nguyễn Phú 

Trọng có mặt tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, không những không dám trực diện với 

bọn lãnh đạo Formosa, mà còn không đi thăm các khu đang bị họa nạn môi 

trường, mặc dù đang có mặt tại chỗ, mà không một lời thăm hỏi các ngư nhân 

đang gánh chịu trực tiếp các đại họa này; và các ngày tiếp theo là ra lệnh trong 

bóng tối, cùng với các đồng loã trong Bộ công an: đàn áp, đánh đập, bắt bớ, tra 

tấn các đồng bào biểu tình bất bạo động trong trật tự, thì nhãn hiệu dân chúng 

gọi mặt, chỉ tên “hèn với giặc, ác với dân” là có cơ sở. Formosa mang thương 

hiệu Đài Loan, nhưng các bạn hãy điều tra và “khui ra” là các phần hùn để lập 

vốn cho nó có phải bị Trung Quốc giật dây không? Khi ta biết 90% công nhân 

của Formosa là người Trung Quốc; liên kết các chỉ báo này lại để lập giả thuyết 

xác đáng là: đàn áp dân để lấy lòng Trung Quốc, vừa cúi đầu, vừa tự xưng mình 

là tay sai trung thành cho Hán tà Bắc Kinh, “cúi trước giặc, xảo trước dân”. Khi 

chúng ta có sáng suốt để liên kết các chỉ báo (alliance dé indicateurs) thì đã tạo 

ra sức nội kết (cohérence) cho diễn luận (interprétation): có hay không bàn tay 

của Hán triều Bắc Kinh trong ẩn số của họa nạn ô nhiễm môi trường tại miền 

trung ? Các bạn thanh niên nạn nhân tạm thời, bị giăng lưới, bị rơi bẫy, bị giật 

dây bởi kẻ ác-đám tà, các bạn vẫn là đồng bào của Việt tộc, các bạn hãy bình 

tâm để tỉnh trí, và không cần tìm mua để đọc tri thức luận của diễn luận phối hợp 

giữa các giả thuyết liên kết  trong học thuật phương Tây. Vì trong hành trang 

lịch sử của nhân cách giáo lý Việt tộc có nội công tri thức của tam giáo đồng 

nguyên (Khổng, Lão, Phật), nhất là ngẫm về phật luận, mà không cần là phật tử 

qua thiền luận để vận não qua quán chiếu (nhận diện toàn bộ thực tế đang diễn 

biến) trong chánh niệm (hiểu biết trực tiếp và sâu sắc cái bây giờ và ở đây), qua 

ba thế chân kiềng: niệm (tư duy sáng suốt để trực diện đầy đủ với hiện tại), định 

(tập trung toàn diện để suy ngẫm trọn vẹn về sự thật), tuệ (biến trí tuệ thành giác 

ngộ để nắm chân lý). Tri thức thiền, dựa trên lý luận của quán chiếu, trên lập 

luận của chánh niệm, để niệm lý giải hiện tại, để định luận giải sự thật, để tuệ 

thẩm luận chân lý. Các bạn biết không : tri thức thiền có trước tri thức luận của 

phương Tây 26 thế kỷ, các bạn cứ trở về với nhân cách tri thức Việt tộc, để bảo 

vệ nhân tri, nhân trí làm nên nhân tính của các bạn.  

 

Nhân tạo hậu  
Ricoeur xây dựng triết đạo đức của ông qua phân tích: cái ác là cái leo thang 

trong bạo ngược, leo không ngừng để giữ độc quyền qua bạo lực mà chính kẻ ác 

không rõ lối ra của nó, không rành gì về lối thoát của nó. Cái ác khi đã tiếp tục 

ác thì nó hay dùng bạo quyền để leo thang trong bạo lực, rồi lấy bạo lực để áp 

đặt cái độc đoán của nó qua bạo hành, đây là định nghĩa nguồn của cái ác bằng 

bạo động; cái bạo khi đe dọa nhân tính, khi chà đạp nhân tri, khi bóp ngộp nhân 

trí, là để xiết cổ nhân phẩm. Leo thang trong bạo lực nhưng thật ra là đang chìm 

trong vực thẳm đen tối của vô nhân, nên vô hậu! Thí dụ rõ là hiện nay kẻ ác vừa 

bắt bớ, vừa đánh đập các công dân Việt Nam biểu tình chỉ để bảo vệ môi trường 
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của họ sau vụ ô nhiễm môi trường tại miền Trung, trước một chính quyền không 

những không dám đứng ra nhận trách nhiệm để trừng phạt bọn thủ phạm gây ô 

nhiễm, mà còn không làm bổn phận bảo vệ các ngư dân miền Trung mà đời sống 

hằng ngày và môi sinh của bao thế hệ sắp tới đang bị đe dọa nặng nề và dài lâu. 

Cái gian trong cái ác không những diệt sự sống của nhân tri, mà hủy luôn cả sự 

thông minh của nhân trí, vì tri thức luận định nghĩa sự thông minh là : cái biết 

của tự tư duy để tự phân tích (réflexibilité), tự chủ trong lý luận để tự quyết 

trong sáng tạo (créativité). Tự tư duy để tự sáng tạo không bao giờ rời lịch sử 

của nhân loại, nhân tri luôn dùng lịch sử (histoire) để làm ra lịch sử tính 

(historicité), tức là xoát lại lịch sử xấu của nhân loại, để sáng tạo ra lịch sử tính 

lành cho nhân lý, đây là đường đi lối về của nhân đạo khi phán cái ác, của nhân 

từ khi xử cái tà. Sự tàn nhẫn làm ra bởi cái ác trong quá khứ không có chỗ đứng 

trong nhân tính của hiện tại, trong chân trời của tương lai; chỉ vì nhân trí không 

cho phép nhân sinh rơi vào cái bẫy của lịch sử xấu, quá khứ tối, kỷ niệm tồi nữa; 

chỉ vì nhân tri không để nhân tính rớt xuống vực thẳm đang đe dọa các chân trời 

tương lai! Cái nhân luôn mang theo hai cái hậu : biết hậu-phía-sau để đón hậu-

phía-trước, cái ác dẹp cái nhân nên đã gạt đi cái hậu, ở đây kẻ ác đã tự rơi vào tử 

lộ của nó, mà lộ trình tử vong của họ đã tách khỏi giáo lý tổ tiên Việt : “ăn ở 

phải có hậu” với nhân gian. Kẻ ác thường có phản xạ khẩu lệnh hóa các mô 

hình quốc phòng để chống nhân quyền, tuyên truyền hóa các phương châm an 

ninh để chống lại tính tự quyết của nhân tính, tuyên ngôn hóa các phương thức 

công an để chặn tự do. Đây là hành vi đê tiện của đài truyền hình An ninh, ngày 

14 tháng 5 năm 2016 đã hành động mờ ám khi chụp mũ Nguyễn Quang A, 

Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng qua bản Tuyên bố bảo vệ môi trường của họ 

trong biến nạn ô nhiễm miền Trung. Bạo quyền tự cho quyền có một đài truyền 

hình công an đã là chuyện vô cùng quái thai đối với các nước văn minh dân chủ, 

lại đi dùng thủ đoạn tà, phương thức ác để bôi nhọ trí thức, thì đúng là “hành vi 

của ma bùn”. Xã hội học truyền thông đã phân tích minh bạch là: khẩu lệnh, 

tuyên ngôn, phương châm được “trộn đều” với bôi nhọ, chụp mũ, vu khống 

chính là tính thực dụng thâm dại của kẻ ác, không muốn tranh luận để thấy sự 

thật, không thích tranh cãi để nhận chân lý, không ham tranh lý để tiếp lẽ phải.  

Foucault dùng các kết quả trong điều tra xã hội học để củng cố các luận giải 

trong triết học, ông dặn dò các chuyên gia của khoa học xã hội và nhân văn là 

khi nghiên cứu về cái quyền trong cái ác mà chỉ thấy nó trong định chế và cơ chế 

là một cái nhìn rất phiến diện, phải thấy cái ác trong mọi quan hệ xã hội, vì cái 

ác dùng quyền của nó để trùm phủ bóng tối lên toàn các sinh hoạt xã hội, lấy 

bóng đen của bưng bít để che chặn sinh hoạt xã hội. Đây là định nghĩa rộng về 

cái ác, nó vây bủa các quan hệ xã hội, nó ngăn chặn các sinh hoạt xã hội, để lấp 

đè đời sống xã hội. Hãy đi xa hơn nhận định của tư tưởng gia này để thấy là cái 

ác luôn tìm cách moi móc nhân tính ta, dò lùng nhân cách ta, để sẵn sàng bôi 

nhọ nhân phẩm ta. Hãy nhận diện đúng hiện tượng “trả lại thẻ đảng viên” hàng 

loạt, hằng ngày trong nội bộ của ĐCSVN. Họ trả lại thẻ đảng để bảo vệ nhân 

tính họ mặc dù họ đã hiến dâng cuộc đời của họ cho đảng này; để giờ đây được 
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chăm lo cho nhân đạo họ và cho đất nước trước các thối nát của đảng này đang 

xúc phạm trầm trọng nhân cách giáo lý Việt tộc. Nếu phải chọn lựa giữa quá khứ 

đóng góp của cá nhân họ trong đảng và nhân phẩm của họ, họ đã chọn nhân 

phẩm, họ chôn thẻ đảng, họ đã chọn nhân cách giáo lý Việt tộc. Tôn trọng nhân 

cách, nhân tính, nhân phẩm của chính mình là công việc hàng ngày của cái thiện, 

chống lại cái “đổ đồng để trị” qua cái “rập khuôn để ép” dựa trên cái “lấy 

khuôn thay tù” của kẻ ác; “đổ đồng” thì rất ngại đa nguyên, “rập khuôn ” thì rất 

sợ đa đảng, “khuôn tù” thì “mất ăn, mất ngủ” với nhân đạo và nhân từ. Cái ác 

ngược với cái nhân, vì trước hết là nó bạo ngược với cái sống, đấu tranh với kẻ 

ác không những là phải vượt qua cái đói, cái bệnh, cái tra tấn thể xác và tinh 

thần, mà phải luôn vực dậy cái sống (sống đứng, sống thẳng) trên mảnh đất vô 

nhân do kẻ ác làm ra, bảo vệ cái sống ngay trên những nơi (tạm thời) không còn 

là đất sống nữa. Cái đau khi tự do bị cướp, tới cùng với bạo lực muốn vùi dập 

cái sống, rồi kẻ ác mang cái đau để đe dọa cái nhân: sau đau đớn là chết chóc, 

đây là chiến thuật biến nhục hình thành xảo thuật đe dọa của kẻ ác. Việt tộc 

không quên cái thấp hèn của kẻ ác là lập lại cái trò đấu tố dưới nhiều hình thức 

khác nhau: trong đồn công an tới tòa án, trong hỏi cung tới ép tự thú trường hợp 

của ký giả Trương Minh Đức và vợ bị công an đưa ra đấu tố rất vô liêm sỉ là một 

trong hàng bao nhiêu cuộc đấu tố mà chủ tòa luôn lén lút trong chui rúc. Ta 

không quên cái trò hiệp thương để loại bỏ các ứng cử viên quốc hội tới từ xã hội 

dân sự, mà ĐCSVN chủ mưu với con bài tồi, con cờ hèn của Mặt Trận Tổ Quốc 

càng ngày càng bôi bùn bẩn lên chính cái tên gọi của mình.  

 

Sartre, thấy rất rõ nhân cách của chủ thể khi đấu tranh: “condamnés à être 

libres”, bị buộc tội để rồi tự buộc mình phải luôn ở thế phải tự do. Tự do là nền 

của mọi số phận muốn tự giải thoát cho số kiếp bị bôi đen, ép oan bởi tà quyền, 

ác lực. Tự do trong đề kháng hòa điệu cùng tự do trong sáng tạo để bảo vệ cái 

nhân trong cái thiện, cái lành trong cái tốt. Cái nhân, cái thiện rất xa lạ cái bản 

chất của kẻ ác là nuôi nọc độc hận thù để giết hại các chủ thể can đảm đối đầu, 

kiên cường đối mặt với nó. Nhưng cái nhân, cái thiện khôn ngoan và thông minh 

hơn cái ác, vì kẻ ác tự cho quyền được giận dữ, trong khi cái nhân, cái thiện 

khẳng định là “giận mất khôn”, chỉ vì “ác mất minh”, dân đen, dân oan không 

giao số phận của họ cho bọn ác mất khôn là họ rất sáng suốt. Bọn ác rất lẻ loi 

khi cái lý hợp với cái tâm để vạch mặt chúng, vì cái lý cộng với cái tâm làm tựu 

điểm cho cái công có mặt để bảo vệ cái chung. Tổng hợp của lý, tâm, công, 

chung to lớn hơn cái ác, bao la hơn cái tà, cao đẹp hơn cái xảo, để cái thiện lan 

tỏa rồi căng rộng trong cái nhân. Khi bọn gian Formosa giở trò đánh lận con đen 

: “phải chọn lựa thép hay cá”, thì chúng rất lẻ loi trước cái lý hợp với cái tâm 

của ngư dân, mà một bà cụ gãy gọn viết trên giấy rồi dán lên thân: “Cá chết dân 

sống với ai?”.  

 

Nietzche giải luận cái “rập khuôn” để diễn luận cái “khuôn thành ngục”, ở đây 

kẻ ác luôn được kích động qua cái tự lợi của nó, bắt buộc nó phải lập ra một trật 
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tự mới: dùng bạo lực của độc tài qua cái toàn trị tất cả các định chế với luật 

rừng là khủng bố dân bằng chính quyền của nó, mà việc đầu tiên là cướp tự do 

của con người. Nếu con người muốn bảo vệ tự do của mình thì mỗi cá nhân phải 

trở thành chủ thể phá tung khuôn của cơ chế, để đạp tan ngục của chế độ. Trật tự 

ra từ ích kỷ của kẻ ác luôn chật hẹp hơn không gian tụ do của chủ thể, không cần 

khuôn, cũng chẳng cần nhà tù.  

 

Phán ác, xét tà  
Diệt cái ác bằng nhân đạo, hủy cái tà bằng nhân từ, không phải là chuyện lý 

thuyết mà là chuyện thực tiễn, không phải là việc trừu tượng mà là việc thực tế; 

vừa có đạo lý, vừa có luân lý, vừa có lợi chung cho đất nước, vừa có lợi riêng 

cho tự do và nhân quyền của mỗi cá nhân:  

1. Làm công dân Việt Nam hiện nay mà không đứng về phía dân đen để chống 

lại đói nghèo không những là ích kỷ mà còn là vô tâm nữa; khi còn đồng bào 

mình, không nhà không cửa phải “ăn xin” ngoài đường thì nhân phẩm của mỗi 

chúng ta còn tật nguyền!  

2. Làm trí thức Việt Nam hiện nay mà không đứng về phía dân oan không những 

là bất bình thường mà còn là bất chính nữa, có học thức nhưng sẽ mất sĩ diện khi 

đồng bào mình đã mất thể diện.  

3. Làm khoa học Việt Nam hiện nay mà không đứng về phía bảo vệ môi trường, 

sau quốc nạn Formosa đã hủy diệt môi sinh của đất nước trong nhiều năm tới, 

qua nhiều thế hệ không những không xứng đáng với chức năng khoa học của 

mình mà còn là bất nhân nữa, nếu khoa học luôn bảo vệ sự thật, thì nó phải có 

tiếng nói của chân lý, chính sự thật khoa học và chân lý thực nghiệm đứng lên để 

bảo vệ lẽ phải.  

4. Làm dân biểu Việt Nam hiện nay mà không đứng ra bảo vệ nhân quyền và 

môi trường, không bảo vệ dân chủ và nhân nghĩa không những là xấu, dở, tồi, tệ 

mà còn đang rơi vào con đường bậy, tà, bạo, dữ vì vô tình hoặc cố ý tạo điều 

kiện cho bọn thâm, độc, ác, hiểm tiếp tục con đường sát nhân đạo, diệt nhân 

phẩm của Việt tộc.  

5. Làm pháp luật Việt Nam hiện nay với trách nhiệm tư pháp, để bảo vệ pháp lý 

hiện nay mà không lấy công tâm để bảo vệ công bằng vì công lý, tức là công 

pháp của lương tri, thì không những là vô lương tâm mà còn tham dự trực tiếp 

hay gián tiếp với tham nhũng, hối lộ tha hóa nhân cách Việt tộc.  

6. Làm chính quyền Việt Nam hiện nay mà không đứng ra chăm lo nhân sinh, 

bảo đảm cho nhân tính, củng cố cho nhân tri, bồi dưỡng cho nhân trí, vun đắp 

cho nhân đạo, thì không những đang rơi vào con đường tà, mà đã sa vào quỹ đạo 

ác, để cho sử Việt sau này xếp vào lọai bất nhân, vì bất tín, rơi vào bất trung, lạc 

lõng như oan hồn trong bất hiếu chống dân.  

7. Làm công an Việt Nam hiện nay để bảo vệ trật tự mà không thấy chuyện “mất 

trất tự” là từ trên chóp bu của các lãnh đạo ĐCSVN, Bộ Chính trị, Trung ương 

Đảng, Chính phủ, Nhà Nước, Mặt trận Tổ quốc chớ không phải từ dân đen và 

dân oan, thì không những lý trí đã bị mù loà mà sẽ rơi vào con đường ác khi đàn 
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áp, bắt bớ, giết hại đồng bào mình, đây là chuyện sát dân, tội này còn nặng hơn 

tội sát nhân trong hình sự.  

8. Làm quân đội Việt Nam hiện nay để trấn giữ biên cương, bảo toàn lãnh thổ mà 

nhắm mắt, cúi đầu, khoanh tay để Hán tặc cướp quê cha đất tổ, là trực tiếp làm 

tai sai cho Hán triều, «cõng rắn cắn gà nhà», «đem voi giày mồ tổ», đây là ác 

của ác, tà của tà, sẽ mang tội đời đời với đồng bào, với Việt tộc.  

9. Làm vong niên Việt Nam hiện nay, với tuổi đời dầy trải nghiệm, phải khuyên 

nhủ, khuyến khích con, cháu (rồng, tiên) đứng lên đòi quyền sống, quyền làm 

người có nhân cách vì có nhân tính, có nhân tri vì có nhân nghĩa, có nhân trí vì 

có nhân đạo.  

10. Làm thanh niên Việt Nam hiện nay là tương lai của Việt tộc, là nguyên khí 

của quốc gia, là tiền đồ của đất nước, mà không nhận diện ra cái ác của toàn trị, 

cái tà của độc đảng, cái tồi của tham nhũng, cái xấu của bất công, cái nhục của 

kiếp làm công lương rẻ cho ngoại quốc, thì chưa lập thân đã thất nhân, chưa lập 

nghiệp đã bất nghiệp.  

 

Nữ nâng phẩm  

Nhất Chi Mai, ngọn lửa của nhân phẩm thắp sáng giữa chiến tranh Bắc-Nam, 

mà các kẻ ác đã xúi giục rồi bó buộc dân ta phải sống trong bao năm cảnh huynh 

đệ tương tàn, Nhất Chi Mai tự thiêu để làm ngọn đuốc sáng của nhân trí trong 

quả cảm biến thiện nhân thành tuệ giác, hóa tuệ giác thành thiện hữu của giác 

ngộ, dùng giác ngộ làm tình thương đồng loại làm ý nguyện sống cho mình, đây 

là một trong những định nghĩa về bồ đề tâm của phật học, để gạt ác, loạt tà. Là 

giáo viên, trước ngày cô tự thiêu, cô dặn đám trẻ chúng tôi chỉ mới bảy, tám tuổi 

trong một lớp tiểu học trường Tân Định, quận nhất, Sài Gòn: «Các em phải luôn 

biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau nhé!», hôm đó chúng tôi không hiểu hết 

câu của cô, nhưng câu này đeo đuổi tôi cả đời, và với tuổi đời tôi mới hiểu ra là 

chỉ có một câu như vậy mà tu cả đời không hết nghĩa của nó : cái ác rất sợ cái 

thương ! Chỉ vì nó biết là tình thương bao la hơn nó, lan tràn trong cuộc sống 

làm cuộc-sống-đáng-sống, bàn bạc trong nhân sinh với vị tha, bao dung, rộng 

lượng, nó cười tươi trước những cái hay, đẹp, tốt, lành, nó đầy nội lực để thẳng 

lưng trước cái ác, nó có luôn nội công để thanh thản trước cái chết các bạn à! 

Chính trị học giúp chúng ta nhận ra cái ác trong các chế độ toàn trị qua các hình 

phạt, vừa công khai, vừa lén lút của chính quyền; vừa qua việc ngăn chặn tự do 

đi lại trong nước, vừa qua việc ngăn cấm xuất ngoại; trong phản xạ của độc tài 

thì «ngăn sông cấm chợ», luôn đi đôi với «bế môn, tỏa cảng». Nhưng cái ác, 

khác cái gian và cái xấu, là nó thích lấy cái quyền để trừng trị cái lành, và khi 

trừng trị thì nó muốn cái đau hằn trên thân xác nạn nhân của nó, nó dùng cái đau 

để dọa, nó dùng cái đau để làm ra cái sợ. Dọa nhẹ, sợ sơ là cách trừng phạt nhà 

dân chủ Anna Huyền Trang khi không cho xuất ngoại để dự hội thảo quốc tế về 

nhân quyền. Dọa nặng, sợ đầy là bỏ tù Đổ Thị Minh Hạnh, trong tù rạt kẻ ác làm 

cai tù thì dùng cái tà để lập cái gian là xúi giục các tù hình sự đánh đập tàn nhẫn 

cô, vậy mà cô không giận, vẫn coi những kẻ này là nạn nhân của cái ác trong 
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phản ứng tà, phản xạ gian của nó. Hai nạn nhân này, khi bị công an đàn áp trong 

tù ngục họ thường bị làm nhục vì công an vừa đánh đạp, vừa bắt buột họ phải 

cởi quần áo, trong cái vô nhân hiện nay của bọn này luôn mang theo cái mạt vận 

sau này của chúng! Các hội đoàn nhân quyền quốc tế vẫn xem chế độ của 

ĐCSVN áp đặt lên xã hội dân sự Việt Nam là một chế độ rất vô nhân, phải được 

canh chừng thường xuyên về mặt nhân đạo, mặc dù họ đã ký vào văn bản để xin 

làm thành viên nhân quyền chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, nhưng họ chưa 

gạt được cái ác trong họ, nên họ mới xoay qua dùng tà-dụng gian để «đánh bạc 

lận» với thế giới. Cái ác thích trừng trị, khoái trừng phạt, vì nó như bị mê mệt 

trong tra tấn, vì nó tin là nhục hình thì khuất phục được nhân tính; trong tra tấn 

nó hủy thân để diệt tâm nạn nhân của nó, đây là một trong những định nghĩa gốc 

về cái ác. Cái ác thích nói câu: «đánh cho chừa»; «đánh cho thân tàn, ma dại», 

vì nó thích biến cái nguyên vẹn hình hài của nhân sinh thành thương tật rồi 

mang khuyết tật của nhân tính. Trong những năm chiến tranh 1965-1975, tại nhà 

tù tổng nha cảnh sát của miền nam tại Sài Gòn, các người đấu tranh cho hòa bình 

còn nhớ bản hiệu trong phòng hỏi cung thời đó, nơi mà cái ác hiện rõ bản chất, 

nội chất, độc chất của nó trong cái khẩu lệnh đã được viết thành chữ : «Không 

có đánh cho có, có đánh cho chừa, chưa đánh cho uống thuốc»; mẹ tôi đã bị tra 

tấn trong các phòng hỏi cung này! Vậy mà ta cứ tưởng cái thời man rợ đó đã thật 

sự qua rồi, nhưng không, trên đất nước Việt Nam hiện nay, hàng ngày vẫn có 

công an đưa vào đồn buổi tối một nạn nhân của họ, mà hôm sau là gia đình nạn 

nhân này phải tới nhận một xác chết, cái ác công-an-sát-nhân, thì dân chúng 

không lạ gì! Thống kê chính thức báo là hơn 100 nạn nhân một năm, thực sự 

phải cao hơn, hành pháp phải công khai về con số này! Lập pháp phải điều tra 

minh bạch về cái ác này! Tư pháp phải nghiêm minh với cái sát(nhân) này! Lịch 

sử về cái ác trong cải cách ruộng đất qua đấu tố chưa được viết, lịch sử về cái ác 

trong cách thanh trừng các văn nghệ sĩ của Nhân Văn Giai Phẩm chưa được viết, 

lịch sử về cái ác trong các tại cải tạo đã truy hại các công chức, sĩ quan, văn 

nghệ sĩ miền nam sau 1975 chưa được viết. Chưa viết rõ, viết đủ, viết đúng thì 

đừng mong sẽ có chuyện giải oan, không giải oan được thì bao giờ chế độ này 

đủ nội công, dầy bản lĩnh để hòa hợp-hòa giải dân tộc? Cái xấu dễ nhận lỗi, cái 

tà dễ nhận tội hơn là cái ác, chỉ vì cái ác khi thành ác thì nó đã coi thường pháp 

luật, chà đạp nhân tính, leo thang trong bạo động, đấu giá trong bạo hành; nên ác 

sinh ra ác, nó khó lùi, ngày tàn của cái ác thường là ngày tận thế của kẻ ác. Các 

cuộc biểu tình để bảo vệ môi trường chống cái ác đang diệt cả môi sinh của Việt 

tộc, cả thế giới đã thấy rõ công an hành hung, trấn áp rồi đánh đạp luôn cả các 

phụ nữ, các trẻ em; internet đã là thượng nguồn cho công pháp quốc tế giữ được 

đầy đủ hình ảnh và âm thanh của loại bạo hành tồi tệ này! Cái bạo mà cũng là 

cái thấp trong cái ác là xem nhân tính, nhân tri, nhân trí, nhân đạo, nhân phẩm, 

nhân nghĩa là «không có!», cái ác còn mang theo cả cái tệ là nó muốn mọi người 

phải «xếp hàng» trước khẩu lịnh của nó, nó còn lê theo cái tồi của nó là dân phải 

«cúi đầu» khi «xếp hàng», ta không quên cái dở của nó bắt dân «im hơi, vắng 

tiếng» trong khuất phục, nhưng cái ác luôn sai lầm trước cái bất khuất của cái 
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nhân.Trong một tình hình tăm tối của Việt tộc hiện nay, dân đen lại có các kinh 

nghiệm can đảm tuyệt vời, dân oan lại có các đại diện quả cảm dấn thân mà Phụ 

Nữ Việt chính là các gương ngời sáng đó: các nữ tù nhân lương tâm đang đại 

diện cho liêm sỉ Việt, cho nhân phẩm việt. Trường hợp của Tạ Phong Tần, một 

đại úy công an, lúc đầu vào công an với lý tưởng bảo vệ công lý, nhưng hàng 

ngày phải nhìn cảnh những kẻ có tội qua đút lót mà chính công an đã biến cái tội 

này thành cái vô tội. Khi chị lập ra trang Công lý và sự thật trên internet, sau đổi 

thành Sự thật và công lý, chị đã thật sự đấu tranh cho công bằng và lẽ phải với 

hằng ngàn bài viết, trong lao tù, thế giới báo cho chị biết chị đã được chọn là 

người phu nữ can đảm của thế giới năm 2013. Mai Thị Dung đấu tranh vì dân 

oan, nhận cảnh ngục tù cùng tra tấn dã man với thân thể đầy trọng bịnh, nhưng 

luôn tỉnh táo trước các xảo thuật của cái ác, chị không chấp nhận viết đơn nhận 

tội để được xin khoan hồng, mà chị cho là trò xảo của cái ác. Đỗ Thị Minh 

Hạnh, đấu tranh cho quyền lợi công nhân, trực diện vạch mặt ĐCSVN vờ vĩnh 

đại diện cho giai cấp công nhân nhưng đưa đẩy công nhân Việt Nam vào thực 

trạng lao nô, cô xác định vị trí tranh đấu của mình tại đất nước khi đi hội thảo về 

nhân quyền tại Mỹ: «Không có nhu cầu ở lại nước ngoài!». Hoàng Vi trong 

ngục tù cũng như trước đánh đập của cái ác, luôn xác định: «Trấn áp sẽ không 

dập tắt được các tiếng nói tranh đấu, thấy đúng thì làm, đừng do dự !», bạn 

đồng hành của Thục Vy người đã khẳng định: «Chúng tôi chỉ là người nếu 

chúng tôi có tự do!», cả hai cùng các bạn gái khác lập ra hội Phụ Nữ Nhân 

Quyền Việt Nam, năm 2013, làm thăng hoa tư duy bảo vệ phụ nữ trong xã hội 

hiện nay. Hội Liên Hịêp Phụ Nữ, bỗng dưng trở nên trơ trẽn, một sớm một chiều 

trở nên trân tráo, vì chỉ là bàn tay tà nối dài của ĐCSVN. Còn bao gương thật 

đẹp của nữ giới Việt hiện nay: Bùi Thị Minh Hằng, ngữ văn của chị rành mạch, 

ngữ pháp của chị trong suốt và quyết đoán trùm phủ cái tà, không nhượng bộ cái 

ác: “Tôi tuyên bố sẽ đi tới tận cùng của công lý và sự thật để đưa kẻ tà quyền ra 

trước công luận và pháp luật”. Chị Cấn Thị Thêu thật trong sáng khi lý của 

nhân là phải vạch mặt cái ác, cái tà: “Chúng tôi đã bị cướp mất tất cả quyền làm 

người… Đất chúng tôi bị cướp, dân không có đất để làm ruộng, không có đất để 

chôn khi họ chết, tội ác này của ĐCSVN thì “trời không dung, đất không tha”… 

Chúng tôi tiếp tục chiến đấu…Chúng tôi không chùng bước…”, xin khoan tay, 

cúi đầu, tiếp nhận lời của chị; chị là dân oan, nhưng trong ngục tù chị vẫn hằng 

ngày bảo vệ các tù nhân bị cai tù đánh đập. Lê Thu Hà, có gương mặt của niềm 

tin vững, có hy vọng cao trước cái bạo và độc của cái ác; Nguyễn Đặng Minh 

Mẩn nhân phẩm sáng rực trong khu biệt giam tăm tối, không có nước, mỗi 

ngày là cơm với muối, đã trấn an với thân phụ khi ông đi thăm cô: «Ba yên 

tâm !»… Các phụ nữ này là tù nhân lương tâm với ý nghĩa cao đẹp nhất! Nam 

giới Việt hãnh diện được đứng cạnh họ, vì họ làm sáng nhân sinh quan của nhân 

đạo, làm rõ thế giới quan của nhân lý, làm rộng vũ trụ quan của nhân trí. Chúng 

ta không quên diễn viên Kim Chi, lương tri luôn sáng trong mọi đấu tranh xã 

hội, từ nhân quyền qua chống ngoại xâm Hán tặc, từ dấn thân cho dân chủ qua 

bảo vệ môi trường. Ai thương dân đen hơn các phụ nữ này, vì họ biết là dân đen 
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trong thành thị thì «đầu tắc mặt tối»; giữa đồng áng thì: «Bán mặt cho đất, bán 

lưng cho trời», những kẻ ác thì ác để vơ vét, tên tà thì tà để chụp giựt, chúng 

không sao hiểu thấu thực trạng của dân đen. Cái bi kịch của dân đen là lại bị 

cướp đất, cướp nhà, nên họ mới trở thành dân oan, oan đến ngất trời nằm trong 

phân tích của Lâm Ngân Mai : «Không trông chờ gì ở ĐCSVN, ở chính quyền 

của nó… dân đen, dân oan, phải ôm nhau để che chở nhau… ». Đùm bọc nhau 

trong nguy nan là hành động không sao mà kẻ ác hình dung được về nội lực 

nhân đạo, về bản lĩnh nhân từ; cái ác chỉ muốn mọi người phải giống nhau trong 

khuất phục, bắt chước nhau trong cúi đầu, theo nhau khoanh tay, cùng nhau quỳ 

gối. Tìm mọi cách đùm bọc nhau, tìm đủ hướng che chở nhau, là nội dung sáng 

tạo của nhân đạo để nhân từ chế tác được can đảm vì nhân nghĩa, dấn thân vì 

nhân tình, chuyện đời giờ đây không còn là thành công hay thất bại của nhân 

sinh, mà là chuyện là nhân tính phải luôn đứng trên lưng cái tà, với nhân phẩm 

phải luôn ở trên vai cái ác, vì sao? Vì cái lành (le bien) làm ra cái nối (le lien), 

cái lành nối người với người, cái tà thì lấy người để hại người, cái ác thì lấy 

người để diệt người. 

Trường hợp của Phạm Thị Lài cũng là một gương đẹp khác, lúc đầu chỉ là nông 

dân, bị biến thành dân oan trước các bất công về đất đai trên quê hương của chị, 

không cam nhận cúi đầu mà thẳng lưng lãnh nhận tù đày, trong vị thế của một tù 

nhân lương tâm, với câu thơ: “Chín tháng tù như một giấc ngủ trưa”. Cái ác 

thường “mất ăn; mất ngủ” vì các câu thơ này, vì nó không còn là thơ để mơ 

tưởng, mà là nguyên tắc của liêm sỉ, mô hình của can đảm, luận thuyết của tự 

do, giải luận của nhân quyền. Cái thiện xây lên từ các quan hệ xã hội theo cái tốt 

của lành, cái hay của đẹp, khi tự định nghĩa cho mình là thiện, thì cái thiện đã 

trở thành tòa án để phán cái ác, xét cái tà, vì nó định vị trong cái đúng để trị cái 

sai. Ăn ở tử tế với đồng bào mình mới có hậu, đối xứ đàng hoàn với đồng loại 

mới có lối ra, đây là phương pháp hữu dụng về cái thiện giành cho kẻ ác, đây 

cũng là kỹ thuật thực dụng về cái thiện giành cho kẻ tà. Vì cái thiện là hùng lực 

của công lý, nội lực của công bằng; còn cái ác lẻ loi ngụp lặn ngược giòng 

chống nhân tâm, cái tà luồn lách lén lút trước nhân lý, nên cả hai rất trần trụi 

trước nhân phẩm của cái thiện. Cái thiện này luôn biết mình là trung tâm của 

công lý nên quang minh chính đại trước ánh sáng của công luật, nên không có gì 

phải sợ sệt trước bóng tối của cái tà, không hốt hoảng trước vực thẳm của cái ác. 

Cái thiện còn làm nên“cặp bày trùng” tích cực với cái sống, để bảo vệ sự sống, 

qua cái thương luôn dựng cuộc sống “thẳng vai, ngay lưng” để giữ chất người 

trong chất sinh; như nhân sinh luôn biết dựa vào nhân phẩm. Hãy nhớ lại những 

gì mà nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói trước tòa bằng nhân cách qua 

nhân phẩm của cô: «Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng 

tội. Tôi cho rằng chống ĐCSVN không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các 

ông đừng đánh đồng!». «Đánh đồng» tức là «hóa mù ra mưa» khi dàn dựng 

pháp luật giả, là vị thế tệ hèn của cái ác khi nắm tòa án trong tay; «vàng thau lẫn 

lộn» trong truy tố là thế tồi của kẻ ác khi giật dây luật pháp. «Tung hỏa mù» để 

«vàng thau lẫn lộn» là xảo thuật của kẻ ác, gian thuật của kẻ tà, luôn tìm cách tư 
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hữu hóa chính quyền qua đạo đức giả để vùi dập các giá trị tốt lành, rồi trắng 

trợn đòi đại diện cho các giá trị đó, khi đã nắm quyền lực trong tay. Đạo đức giả 

luôn là son phấn rẻ tiền của cái ác, cái gian, chỉ vì chúng không có cái gì là thật, 

để tự làm đẹp cho chúng, đây là định nghỉa bản lề về cái ác qua cái xảo ngôn 

của nó : «khẩu phật, tâm xà» để làm chuyện «ngậm máu phun người». Thí dụ thì 

rất nhiều, chẳng hạn như khi kẻ ác chụp mủ để bắt rồi xử Thụy Vi để «phạt thuế 

truyền thông», chớ không phải vì qua hành động thật của cô là đòi nhân quyền 

và dân chủ, chống ngoại xâm Hán tặc, chống nội xâm tham nhũng. «Giả để dễ 

trộn» là xảo hành của kẻ ác, tự xảo rồi tự hành, không cần đạo đức của tập thể, 

giáo lý của cộng đồng, đạo lý của tổ tiên, kẻ ác chỉ biết độc thoại (bản chất của 

độc tài), kẻ ác rất sợ đối thoại (bản chất của dân chủ). Một khuyết tật khác của 

cái ác khi độc tài, cái tà khi độc quyền, cái gian khi độc đảng là không thiết lập 

một quan hệ bình thường có công pháp được hổ trợ bởi đạo pháp -phương pháp 

của nhân đạo, toàn năng của nhân nghỉa, nội lực của nhân tính- chỉ vì cái ác 

không có nhân trong gốc, rễ, cội, nguồn nên không có hậu trong cây, cành, lá, 

quả qua cách hành xử hằng ngày với nhân sinh. Đánh đập một nữ sinh viên yêu 

nước nhỏ bé như Phương Uyên trong ngục tối, rồi khi thả ra thì cấm cô học tiếp 

đại học, vậy mà không có một nhân vật nào của chính quyền, của giáo dục đứng 

ra để giải thích tại sao quyền làm công dân, có giáo dục, có kiến thức lại bị tước 

đoạt như vậy, luật pháp thật ở đâu? 

Qua điều tra của xã hội học thanh niên về nhận thức chính trị trước cái ác, thâm, 

độc, hiểm tới từ các con tính của Trung Quốc đang hủy diệt dần mòn Việt tộc; 

trong cái tà, gian, xảo ,lừa tới từ tham ô, hối lộ của số đông lãnh đạo ĐCSVN, 

làm sinh sôi nẩy nở cái dở, tồi, xấu, tệ trong cơ chế và định chế của chế độ hiện 

nay, trường hợp của Lâm Ngân Mai rất đáng chú ý. Khi cá thể này dùng truyền 

thông xã hội để xác nhận là mình cất tiếng vì của dân đen, vì dân oan, cô đã 

thành chủ thể của tự do, trực diện với chính quyền để phê phán các bất công 

trong xã hội tới từ lảnh đạo của ĐCSVN, vừa bất tài, vừa tham nhũng, vừa độc 

ác. Cô đã nhìn thẳng vào mặt cái ác, và rất ý thức là mình có thể bị sát hại trong 

một chế độ công an trị, tự cho phép mình thành sát nhân và dẳm lên luật pháp. 

Cá thể có cá tính, cô lột luôn mặt nạ bọn trộm xảo-đánh lận con đen- qua các hội 

đoàn từ thiện, đây là một loại khác của tà, gian, xảo, lừa, chúng nằm ngoài chính 

quyền nhưng được bao che, nhờ có móc ngoặc với bọn ma đạo trong chính 

quyền. Các tin tức trong cuộc đấu tranh của cô đã trở thành chứng từ trước pháp 

luật, các hiểu biết của cô về tự do cũng là các hiểu biết về công lý và công tâm. 

Nội dung các chủ đề của cô là thực tế của dân đen, là thực trạng của dân oan; các 

nhà lãnh đạo nếu có thông minh, tỉnh táo trong sáng suốt, sẽ nhận ra trong tiếng 

nói của cô là cả một môi trường tư duy có lý luận, có lập luận xứng đáng đại 

diện cho các thanh niên có ý thức trước vận mệnh của đất nước đang lâm nguy. 

Một hiện tượng khác trong nhận thức chính trị bằng chính tri qua truyền thông 

xã hội thuộc giới thanh niên Việt Nam tại hải ngoại rất thông minh của chủ thể, 

với kỹ năng của độc thoại hài của Trang Lê, khi đòi hỏi công bằng và công lý 

được biến thành kịch bản, theo định hướng của hài kịch với nội dung luôn bám 
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sát các diễn biến về bất công đang gieo lên đầu dân đen. Trong đó bản chất 

không «trung với nước, hiếu với dân», mà ngược lại là «hèn với giặc, ác với 

dân» của ĐCSVN bị vạch mặt bằng câu chử bình dân của dân oan. Hãy vượt 

qua cái mắng chửi trong giận dữ của Trang Lê để thấy nội dung thông minh của 

các độc thoại hài của cô, chuyển chuyện ác thành chuyện hài, đây là thiên tính 

của dân gian, mà cũng là thiên năng của nghệ sĩ trong lịch sử làm người, mà xã 

hội học nghệ thuật sân khấu nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong các nước dầy văn 

minh, quý dân chủ, yêu nhân quyền. Nhưng độc thoại hài của Trang Lê có sắc 

thái riêng, mang đặc điểm của nhân sinh phải đối đầu với cái ác, mang đặc thù 

của nhân tính phải đương đầu với cái gian, mang đặc tính của nhân đạo phải 

chậm đầu với cái tà. Loại hài chọc ác này phân tích cái ác không nhượng bộ, 

loại hài khích tà này giải mã cái tà không nương tay, mà cũng chẳng cần qua lý 

thuyết, trực tiếp qua trực diện truyền thông, nó thể hiện sự thông minh mới của 

các chủ thể có ý thức về trách nhiệm, về bổn phận của mình trước cái ác, cái tà. 

Dùng cái cười để làm ngọn lửa châm vào ý thức không thức của số đông đang 

ngủ, là ánh sáng rọi vào tâm thức của số nhiều không tỉnh mà đang gật. Hiểu 

biết tình hình và thời sự, cộng với sức phân tích sắc nhọn qua ngữ vựng, ngữ 

văn, ngữ pháp của dân đen giờ đã thành dân oan, trước các áp bức đầy thú tính 

của các lực lượng công an bị dân gọi tên là «chó xanh», các lực lượng cảnh sát 

mà dân gọi là «chó vàng», đều nói lên hiện trạng đầy bi kịch trong đời sống 

hằng ngày tại Việt Nam. «chó xanh» thì «đánh, đập, nhốt, giết» dân, còn «chó 

vàng» thì «cướp, lột, bóc, hốt» của dân trên đường lộ; ở đây cái ác của kẻ cầm 

quyền được cập nhật hóa, phổ thông hoá, trắng trợn hóa qua các lực lượng công 

an và cảnh sát trong cách đối xứ với dân đen, đây là định nghĩa nổi của cái ác. 

Trang Lê sống tại Mỷ, nhưng sinh ra và lớn lên trong bất công và áp bức của chế 

độ toàn trị của ĐCSVN, nên cô giải luận các chứng cớ, lý luận các chứng từ, lập 

luận cho các nạn nhân rất đúng, khi thấy họ sống hằng ngày với bao mất mát 

trên chính quê hương của họ. Từ biển đảo tới ô nhiễm môi trường, từ chuyện 

chính quyền cướp đất tới chuyện công an, cảnh sát làm giàu trên mồ hôi, nước 

mắt của đồng bào của cô. Cô đóng nhiều vai: bà ngoại, bán chè, công dân… với 

ngôn ngữ thẳng thừng khi trực diện với các ác, nhìn thẳng vào cái tà đang ám 

dân đen ngày càng đen, làm đời sống dân oan ngày càng tối hơn. Cái bi kịch của 

dân tộc tưởng không thể thành hài kịch được, nhưng qua Trang Lê
1
, nếu biết 

dùng hài kịch để hiểu đúng hơn, thấu sâu hơn, cảm cao hơn, thương rộng hơn, 

thì loại độc thoại hài này rất thông minh. Vì sao? Vì nó «nhọn khi nhắm độc 

tài», và nó «sắc khi chặn bất công», nếu sắc nhọn để lột mặt nạ cái ác, thì mọi 

công dân nên sắc nhọn, theo cách của cô hay chọn cách khác tùy tự do của mỗi 

người, vì chúng ta có rất nhiều cách để loại cái ác, gạt cái tà ra khỏi nhân sinh.  

 

 

                                                     
1 Nhưng trong diển luận có lúc Trang Lê và Lâm Ngân Mai chọn thái độ thần tượng hóa chế độ quốc gia của miền nam trước 1975, đây là chuyện hai bạn cần 

nghiên cứu thêm vì chế độ thới ấy gặp rất nhiều vấn đề, do kẻ khác ép lên nó, cúng có vấn để do chính nó gây ra, nên có bất công, có tham nhũng. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   525 

 

Các nữ tù nhân lương tâm -các đứa con tin yêu của Việt tộc- qua hành động của 

chính các chị, các bạn đã làm sáng lên bao chính nghĩa của nhân tính, tôi nhớ rõ 

câu tuyên bố mà cũng là lời tâm sự của nữ triết gia Arendt: «Je revendique le 

devoir de la désobéissance civile contre la banalité du mal, mon metier est la 

théorie politique, quand les lecteurs comprennent ma théorie c’est une grande 

satisfaction de quelqu’un qui aime son métier», Tôi đòi hỏi cái quyền không 

tuân lịnh luật pháp của kẻ ác là để chống lại chuyện bình thường hóa cái ác của 

chúng, nghề của tôi là nghề làm lý thuyết cho chính trị, khi các bạn đọc hiểu các 

lý thuyết này, tôi có  một nỗi vui lớn của kẻ yêu nghề. Gốc Do Thái, Arendt thoát 

chết trong bối cảnh diệt chủng của Đức quốc xã đã tàn sát đồng bào của bà, 

trong khi người yêu của bà là nhà triết học Heideggers, gốc Đức đã im hơi, vắng 

tiếng trước bọn sát nhân thế chiến này. Chính cái đau khổ của một dân tộc bị 

thảm sát, trước cái bội bạc thấp tồi của người yêu, đã làm nên động cơ giúp bà 

làm được tầm vóc triết học chính trị của bà.  

 

Tôi cũng không quên một nữ chính trị gia lỗi lạc của Pháp quốc, bà Veil, cũng 

thoát chết sau nhiều năm tù đày của Đức quốc xã trong đệ nhị thế chiến, các bạn 

biết bà định nghĩa nhà tù trong một xã hội nhân đạo và văn minh để chống lại cái 

ác là gì không: «la prison est lieu qu’on doit protéger la dignité humaine, un 

lieu pour apprendre, ce n’est pas un lieu pour punir”, nhà tù là nơi phải bảo vệ 

nhân phẩm, nơi mà con người vẫn học được, không phải là nơi để trừng phạt. 

Như vậy, nhà tù nào đã trừng phạt dã man các chị, đã trừng trị các bạn bằng đòn 

thù, thì nó chắc chắn là nhà tù này là của kẻ ác, không những không văn minh 

mà còn rất man rợ. Bà Veil cũng là bộ trưởng bộ y tế đã ban hành bộ luật lẫy 

lừng của Pháp năm 1975 với quyền phụ nử được ngừa thai và ngừng thai, trước 

bao tấn công hồ đồ, vô minh của đám nam giới trong các đảng phải bảo thủ và 

cực đoan.  

 

Cuộc tranh đấu của nữ giới vì bình đẳng vẫn còn tiếp diễn hằng ngày, ngay trên 

cả các châu lục được xem là văn minh, tôi cũng muốn tâm sự với các chị, các 

bạn tư tưởng mới của nử triết gia Badinter vạch mặt bọn ác, kẻ tà là bắt phụ nữ 

chỉ được làm mẹ, rồi khung họ trong gia đình, để làm suy kiệt sinh lực của phụ 

nữ trong trách nhiệm và bổn phận suốt ngày phải lo cho con cái, bà khẳng 

định: «On peut être une femme sans être une mère, les femmes ont le droit de 

choisir qu’elles veulent être mère ou non, et personne n’a le droit de toucher à 

ce droit !», phụ nử vẩn là phụ nử dù họ không làm mẹ, đây là quyền chọn lựa 

của họ, không ai được đụng vào quyền này ! Bà chính là người bạn đời với bộ 

trưởng bộ tư pháp Badinter, suốt đời hổ trợ người bạn đời của bà trên con đường 

nhân lý : xáo bỏ tội tử hình trong hiến pháp và luật pháp của Pháp quốc. 

 

Con đường chiến đấu của các chị, các bạn vì quê hương và dân tộc phải làm rỏ 

lên quyền phụ nữ trên đất nước chúng ta và vì các thế hệ sau, đây là nhân bản 

làm nên nhân nghĩa của các chị, các bạn, tôi đã thấy rõ nhân phẩm hiện nay của 
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các chị, các bạn trong nhân tri của Việt tộc thương yêu. Cái can đảm thông minh 

của nam giới là phải biết cảm phục và trân quý các phụ nữ Việt đã đại diện xứng 

đáng cho nhân phẩm Việt, trực diện khi không nhượng bộ cái ác, cái tà. Trên có 

trời, dưới có đất, các nữ tù nhân lương tâm này có mặt ở mọi nơi với dân đen, 

dân oan; những ngày tháng mà các chị, các bạn bị cầm tù, giam cầm bởi các kẻ 

ác, bọn tà, tôi không nghĩ những năm tháng đó của các chị, các bạn là thụ động, 

vì cơ thể bị kèm kẹp bởi gông cùm, mà đó là những năm tháng có cái chất thiêng 

của nó, đó là những lúc mà tôi lập đi lập lại trong tâm tư mình câu hát của người 

nhạc sĩ thân thương của chúng ta, Trịnh Công Sơn: «Mẹ Việt nằm… đợi giờ sông 

núi thiêng!» 

 

Nhân nguyện dậy!  
Các bạn trẻ thân quý, khi các bạn xem trên internet các cuộc biểu tình gần đây 

trên đất nước, các bạn sẽ thấy tập thể thương dân, yêu nước lúc xuống đường, họ 

có âm thanh, có giai điệu của họ, đó là lúc họ đang hát bài “Dậy mà đi hỡi đồng 

bào ơi”… Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi/ Ai chiến thắng không hề chiến bại / Ai 

nên khôn không dại một lần… Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà / Bao 

nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà…”. Khi các đồng nghiệp trong ngành tư vấn, 

truyền thông, báo chí, ấn bản, nghiên cứu của tôi tại Âu châu hỏi tôi: “Đồng bào 

của bạn đang hát gì vậy?”; cũng như khi các sinh viên Âu châu trong các đại 

học cũng hỏi tôi: “Dân chúng nước của thầy họ hát gì vậy?”, tôi chỉ trả lời gãy 

gọn là khi: “Họ tranh đấu thì họ đang hát chữ nhân của họ!”. Nhân phẩm làm 

nên nhân cách, nhân trí làm ra nhân tri, nhân đạo chế tác ra nhân nghĩa, nhân 

tính bảo vệ nhân sinh… Nhưng chúng ta là người Việt Nam, tôi muốn tâm sự 

với các bạn rõ hơn, đó là tiếng hát của những người bị áp bức đó các bạn! Đó là 

tiếng của dân đen, dân oan đó các bạn! Các bạn trẻ thân quý -những đứa con tin 

yêu của Việt tộc- các bạn có biết không trong cuộc nội chiến Bắc-Nam vừa qua, 

giữa thế kỷ thứ hai mươi, mỗi lần bài hát này được hát lên trên đường phố miền 

Nam, đồng bào mình vừa hát vừa khóc trong các cuộc biểu tình; thế là chỉ cần 

chờ vài tuần, vài tháng là chế độ tà đổ, chính quyền ác sụp. Chuyện đổi đời là có 

thật các bạn à! Chuyện này có thể nghiệm được, cái gì chúng ta coi là thiêng, thì 

phải nghiệm cho bằng được, nghiệm đúng thì ta mới tin, tin vào cái nhân sẽ tới 

để dẹp tan cái ác, cái thiện tới để quét sạch cái tà. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   527 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nhân Việt. N°7  

(Nhân cách giáo lý Việt tộc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân tình-nhân thế 

(nỗi niềm giáo lý Việt tộc) 
 

 

 

 

 

 

Đường mòn nhân nghĩa không mòn ! 
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Tặng NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong chứng từ của các tù nhân lương tâm, bị công an «bắt nóng, bắt nguội» 

nhiều lần trong những năm qua các phong trào đấu tranh cho nhân quyền, cho 

dân chủ, cho môi trường…, mà mọi người có thể xem trên mạng, tôi thấy họ 

luôn tỉnh táo tươi cười, riêng tôi xúc động khi nghe họ kể là họ thông cảm cho 

những người công an đã bắt bớ, áp đảo, đày đọa chỉ vì họ tin là trong số người 

này có nhiều người mà họ có thể thông cảm, mặc dầu những công an biết là họ 

đang làm sai, làm những việc trái pháp luật, trái với lương tâm của chính họ! 

Hãy bắt đầu câu chuyện nỗi niềm giáo lý Việt tộc từ đây, trong đó có nhân tình 

của đồng bào mình khi đối mặt với chế độ công an trị hiện nay, mà đàn áp đã 

thành phản xạ của các kẻ lãnh đạo, và hiện nay đã hành xử vô cùng sai trái đối 

với dân đen, dân oan; tôi muốn tìm nỗi niềm giáo lý Việt tộc trong nhân thế thời 

này đã bị chế độ hiện nay nhào nặn hằng ngày thế nào mà con người chỉ thấy 

tiền, dễ mất nhân cách vì tiền, nhất là những kẻ có quyền sẵn sàng nạo tiền một 

cách bất chính nhất qua tham ô, tham nhũng, hối lộ, cửa quyền. Hãy bắt đầu câu 

chuyện bằng động từ: thông cảm trong ngữ văn, ngữ pháp tiếng việt luôn nó 

mang sức thần thông của lòng nhân ái, của lòng rộng lượng, của lòng vi tha, 

nhưng cũng là nội cộng của sự tỉnh táo, bản lĩnh của sự sáng suốt, làm cho Việt 

tộc luôn là Việt tộc. 

Giá trị của tình cảm luân lý 

Mỗi cuộc đời không những chỉ có thử thách, mà còn có tiếp nhận để nắm giữ 

cho bằng được các giá trị của nhân phẩm được coi như hoài bão-nhân tố sinh 

động của cuộc sống- lấy ý nguyện để vượt thắng nghiệp chướng, vì có những 

kiếp người, chẳng hạn như dân oan hiện nay bị cướp đất, cướp nhà, họ đang 

phải sống trong tù ngục của nhân sinh, vì địa ngục điện tiền, địa ngục không đâu 

xa, địa ngục ở trước mắt chúng ta. Mỗi lần chúng ta nhớ về họ, chúng ta thấy 

chuyện dấn thân để bảo vệ họ là tất nhiên, không có phản xạ chống bất công để 

bảo vệ kẻ yếm thế trong nhân tình, thì chính ta đã đánh mất nhân tính, từ đó 

nhân lý của ta coi như đã bị ngọng, què, chột, điếc trước nhân thế. Chúng ta có 

nhiều cách chống bất công, cửa quyền: bao dung nhưng minh bạch như Lý Thái 

Tổ, hoặc nhân từ nhưng khiêm cẩn như phật hoàng Trần Nhân Tông; thậm chí 

cứng rắn, quyết liệt như Trần Thủ Độ để bảo vệ cơ đồ chung. Trong lúc chờ đợi 

dân chủ thật sự đến với Việt tộc, chúng ta mong mỏi các lãnh đạo hiện nay của 

ĐCSVN tìm ra được những kẻ có bản lĩnh minh chủ, có nội công minh chúa, có 

tầm vóc minh quân, như cha ông ta đời Lý, Trần. Còn nhiều cách nữa để chống 
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tham ô, tham nhũng: trực tiếp tố cáo bọn gian thần như Chu Văn An, hoặc thâm 

trầm tiên tri vận nước như Nguyễn Bỉnh Khiêm; thậm chí trực diện trong quyết 

đoán như Nguyễn Trãi, về Côn Sơn để «mai danh, ẩn tích», nhưng không hề sao 

lãng việc đời, việc nước. Tất cả những danh nhân này điều mang đậm nét trong 

cuộc đời của họ: các nỗi niềm giáo lý Việt tộc. 

Trong cấu trúc ngữ pháp: nỗi niềm giáo lý đã có sự mở lòng để đón nhận lòng 

quả cảm ngay trên thượng nguồn, sẽ làm ra chất xúc tác cho các hành động tích 

cực mang đến điềm lành, chuyện hay cho đồng bào, đồng loại. Nỗi niềm giáo lý 

còn làm nên cá tính của của một dân tộc: đặc điểm của lòng yêu nước, đặc thù 

của lòng thương nòi, đặc tính của quyết tâm giữ quê cha đất tổ, đặc sắc của tấm 

lòng một con ngựa đau, cả tầu bỏ cỏ. Hãy bắt đầu câu chuyện nhân tình, nhân 

thế bằng nỗi niềm giáo lý này để thấy trong văn hóa Việt tộc đã có văn minh của 

quyết tâm không bao giờ khuất phục trước ngoại xâm, cường quốc; có luôn cả 

văn hiến của lòng bất khuất giữ đất nước cho bằng được, không buông bỏ độc 

lập dân tộc, nắm vững và nắm chắc các giá trị nhân bản của mình. Động từ 

thông cảm đầu câu chuyện, bây giờ đã có chỗ dựa là chữ : lòng, như con tim 

không ngừng nghĩ chuyển máu tươi cho lương tri, như buồng phổi không ngừng 

hít thở khí lành cho nhân cách. Tấm lòng, mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lấy làm 

hải đăng cho sự nghiệp nghệ thuật của mình (sống trong đời sống, cần có một 

tấm lòng), sống mà không có tấm lòng thì có thể coi như là không sống, vì đã 

mất lương tri, đã đánh mất luôn nhân cách. Như vậy, tấm lòng vừa là con ngươi 

cho ta thấy đường đi, nẻo về; lại vừa là đôi chân dìu dắt thân thể ta trên đường 

đi, nước bước để tìm về gốc, rễ, cội, nguồn của tổ tiên. Con ngươi và đôi chân 

của tấm lòng là tiền đề, để vào nỗi niềm giáo lý Việt tộc, trong đó con ngươi và 

đôi chân không có lãnh thổ riêng rẽ, không có biên giới phân chia, mà cả hai 

luôn mang trọn vẹn tính tương tác; luôn phối hợp nhau để lao tác ra : thể lực 

Việt, trí lực Việt, tâm lực Việt, cả ba tạo ra sung lực Việt , cội rể của nỗi niềm 

Việt. Hiện nay, thể lực Việt -vừa là đất nước, vừa là dân tộc-đang bị đe dọa 

nghiêm trọng trước Tầu họa, mà Việt tộc không thấy con ngươi sáng suốt và đôi 

chân cương quyết của ĐCSVN đã và đang lãnh đạo số phận giống nòi này, đã và 

đang mơ hồ trong khiếp nhược trước Tầu tặc, đã và đang yếu đuối trong bất nhất 

trước ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc mà mưu đồ bành trướng, mà mưu 

mánh bá quyền đã rõ. 

Giá trị của nhân phẩm có chỗ dựa là giá trị của đạo lý, ta tiếp nhận và nắm giữ 

cho bằng được các giá trị của nhân phẩm, vì chúng làm nên cá tính và bản sắc 

của ta, trong đó hướng đi của đạo lý dựa trên tiếng nói của tự do, dẫn dắt mỗi 

công dân Việt trong mỗi thử thách, sau đó giúp ta đánh giá đúng số phận của dân 

tộc, qua các quan hệ mà chúng ta có với tổ tiên và tổ quốc. Từ đó, ta sống và 

nhìn đồng bào mình qua những bậc thang của các giá trị đạo lý, lấy đó để xét, để 

soát lại các kinh nghiệm công dân của ta. Triết học luân lý nhận định là các thói 

quen của chúng ta, luôn có một cái nền của đạo lý (con cháu ở đâu, ông bà ở 

đó), nền đạo lý này giúp cho thói quen của con dân nhập vào các nội chất hay, 

đẹp, tốt, lành tới từ cha ông (ăn trái nhớ cây, uống nước nhớ nguồn), mang cái 
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sáng của lịch sử vào soi rọi cái chưa sáng của hiện tại. Trong giá trị của nhân 

phẩm, ta cũng phải thấy khác nhau giữa các nguyên tắc luân lý và tình cảm luân 

lý, trong đó tình cảm luân lý luôn sống động và có lúc thông minh hơn các 

nguyên tắc luân lý, vì tình cảm luân lý là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi nỗi niềm 

giáo lý,vì tình cảm luân lý biết kết thân-nhập xác với các niềm tin thâm sâu nhất 

về dân tộc mà Việt tộc gọi nhau là đồng bào: những con dân ra đời cùng một bào 

thai, để rồi thâm nhập vào giá trị chân thật của lòng yêu nước, thương nòi, mà 

không cần khuôn vàng, thước ngọc, lắm lúc giáo điều của các nguyên tắc luân 

lý. Cái hay của các tình cảm luân lý là nó không duy lý một cách máy móc, 

không «dạy đời» kiểu một chiều như các văn bản về nguyên tắc luân lý; nó tìm 

và hiểu nhân phẩm qua các quan hệ đồng bào, để định hình tình yêu nước, 

thương dân của chúng ta, biết đùm bọc nhau nhưng cũng biết tha thứ cho nhau 

(yêu nhau chín bỏ làm mười). Nó ở những dạng rất khác nhau (yêu nhau, yêu cả 

đường đi, lối về), nó không chỉ là biểu hiện nội tâm của ta trước cuộc sống mà 

còn là định hướng của cuộc đời mỗi người (yêu nhau, cởi áo cho nhau), nơi mà 

cái phải sống đẹp lấy ra từ chất sống đẹp của các tình cảm luân lý. Cái phải sống 

đẹp không chỉ là hoài bão, ý nguyện, làm nên niềm tin và làm nên cả lý tưởng 

cho chất sống, mà nó còn là thước đo để cân, đo, đong, đếm mọi hậu quả của 

mỗi hành động của chúng ta. Trong những năm tháng tới, đất nước chúng ta sẻ 

bị thử thách hằng ngày, kẻ có ý thức về hậu quả trong hệ vấn đề gióng nòi, dân 

tộc, đất nước… phải lấy thông minh của mình một cách liêm sỉ nhất ra để phán 

xét các thử thách đó, lấy tình yêu quê hương thật bền chắc ra để phán đoán các 

diễn biến trên đất nước này. Tòa án quốc tế quyết định là chuyện Phillipines kiện 

Trung Quốc trên biển đông là: đúng! Vì Trung Quốc không hề có một chủ quyền 

lịch sử nào trên biển Đông, cả thế giới yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng chủ 

quyền của các nước láng giềng, nhiều quốc gia quý Việt Nam cũng thắc mắc tại 

sao lãnh đạo ĐCSVN lại quá hèn, không như Phillipines, đưa Trung Quốc ra 

tòa! Nỗi niềm giáo lý Việt tộc cũng vậy (vừa buồn, vừa chán) là : «Tại sao lãnh 

đạo ĐCSVN lại cúi đầu như vậy?», cha ông ta khi xưa giữ nước, khi bảo vệ bờ 

cõi đâu có ươn hèn như vậy! Cái đáy của sự hèn nhát là: điếm nhục! Đừng bắt 

Việt tộc đóng vai hèn nhát, gánh trò điếm nhục. Nhân phẩm, nhân đạo, nhân 

cách, nhân diện chỉ là một chuyện, có cùng một con ngươi, có cùng một đôi 

chân: biết nhìn thẳng nên không hèn, biết đi ngay nên không nhục! 

Nhưng người ta có thể hiểu được các quyết định xấu, các hành động sai, các hậu 

quả tồi đã xảy đến cho dân tộc, cho đất nước bằng cách xem, xét, soát lại các sai 

lầm, các khuyết điểm, để hiểu tại sao lòng yêu nước thửa ban đầu khi đấu tranh 

giành độc lập bây giờ đã biến chất qua tham quyền, tham ô; cái hy sinh cho 

kháng chiến thửa nọ chóng chầy biến thành cái bất trung, bất tín, lời hứa cách 

mạng thủa xưa trước dân tộc giờ đã tìm đường rẽ ngang qua con đường bội tín: 

phản bội lòng tin của dân tộc! Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện, 

nếu ta chứng minh được là sự thật phải đầy đủ, toàn bộ, trọn vẹn (nửa trái táo 

vẫn là còn là táo, nhưng nửa sự thật không phải là sự thật) và không có phương 

tiện nào là không phán xét được, nếu cứu cánh vẫn chưa rõ, thiếu sót, què cụt, 
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khi còn nhiều điều đáng bị ngờ vực, cái sắc xuất không phải là cái chắc bẩm, con 

tính tư lợi của cá nhân không phải là các giá trị phổ quát cho cộng đồng. Các thủ 

đoạn cướp đất, cướp nhà mà dân oan là nạn nhân, đều đến từ cái ích kỷ trục lợi  

của những kẻ cầm quyền, nó bắt ta khi phân tích tình hình đất nước, khi đi sâu 

vào nỗi niềm giáo lý Việt tộc là phải làm hai chuyện cùng lúc: chuyện thứ nhất 

là phải xem lại các giá trị của luân lý, của đạo lý trên đất nước hiện nay; chuyện 

thứ hai, là phải luôn nghiệm lại các kiến thức của mỗi công dân Việt trước các 

thử thách mới của dân tộc, trước các thăng trầm đang đe dọa các giá trị của luân 

lý, của đạo lý. Các giá trị đạo đức luôn dựa trên cách thuyết minh của nó, chắc 

trong lý luận, vững trong lập luận, tạo ra cơ may cho chính nó, nếu nó muốn 

sống sót lâu dài và bền bỉ trong nhân tri; cũng như lẽ phải, phải luôn được kiểm 

chứng hằng ngày(đường mòn nhân nghĩa không mòn).  

Chúng ta cũng đừng quên là có những giá trị giả được áp đặt trong vài bối cảnh 

được dàn dựng bởi những kẻ có chủ mưu xấu, như cái trò «chữ tốt, chữ vàng» 

của đám lãnh đạo tầu khi «vuốt đầu, rờ gáy, xoa lưng» khi ra giọng «đàn anh» 

trước các lãnh đạo ĐCSVN, nhưng khi bị đối diện với các hệ thống kiểm chứng 

phổ quát hằng ngày, và với các chứng cớ bằng chứng từ tạo ra chính kiến, thì 

các giá trị giả này sẽ tự sụp đổ (cháy nhà lòi mặt chuột). Khi nghiên cứu về lịch 

sử Trung Quốc, trước đó là Hán triều, giờ đây là Tàu tặc, thì ai cũng rõ là chúng: 

«cướp trước rồi hòa sau», như vậy chúng không những «vừa ăn cướp, vừa la 

làng», mà còn «vừa giật, vừa khuyên»; chúng thấp, tồi, dở, tục mà chúng cứ 

tưởng là khôn, khéo, lanh, ngoa. Đây là những vết chàm trong quan hệ láng 

giếng giữa Tầu và ta, Tầu của Khổng, Lão, Mạnh, Trang có phong cách đại 

quốc, nhưng trên biển Đông hiện nay, nhất là đối với Việt Nam, Tầu của Đảng 

cộng sản Trung Quốc chỉ là bọn trộm, cắp, cướp, giật! Không rõ chuyện này thì 

không đối đầu với Tầu được. Chúng ta dặn con cháu phải nghiêm cẩn trước cái 

khôn, khéo, lanh, ngoa thật ra chỉ là thấp, tồi, dở, tục của Tầu! Vì sao? Vì cái vô 

minh, vô tri, vô giác đã nhập vào não bộ của thế hệ trẻ Việt hiện nay, sao bao 

năm làm nạn nhân cho một chính sách thiếu văn hóa Việt, vắng văn minh Việt, 

mất văn hiến Việt, lại còn bị thay thế vào bằng các tiêu thụ dễ dãi phim ảnh, báo 

chí, truyền hình Tầu… với tài tử, diễn viên, ca sĩ tầu, và lắm thanh thiếu niên 

Việt xem các nhân vật Tầu này là thần tượng. Hậu quả là hè năm 2016, sau khi 

Tầu bị tòa án quốc tế chỉ mặt, gọi tên là kẻ trộm, cắp, cướp, giật trên biển Đông, 

thì lãnh đạo tầu đã giựt dây hơn 100 tài tử, diễn viên, ca sĩ tầu để chống lại quyết 

nghị của tòa án này, vậy mà có các thanh thiếu niên Việt «hùa theo» các đám tài 

tử tồi, diễn viên tục, ca sĩ bồi của Tầu này. Hậu quả, thiếu văn hóa Việt, vắng 

văn minh Việt, mất văn hiến Việt, dẫn tới mù quáng trước mọi nguy cơ của Việt 

tộc, trước mọi nguy nan của tổ quốc trong đám thanh thiếu niên Việt này, về 

hiện tượng này các lãnh đạo ĐCSVN phải chịu trách nhiệm trước tòa án lương 

tri Việt tộc! 

Các bất công trong xã hội hiện nay tới từ bất tài, bất lực của lãnh đạo, luôn được 

chế độ giải thích qua các cớ (lực bất tòng tâm), nhưng cớ không phải là sự thật, 

càng không phải là chân lý, hoàn toàn không có chỗ dựa trên lẽ phải. Vì ăn ở có 
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nhân mười phần không khó, khi kẻ đưa ra các cớ này lại nắm quá nhiều quyền 

và vơ vét quá nhiều tiền; còn nạn nhân của họ khi nghe, khi nhận các cớ này thì 

đã trắng tay vì đã thành dân đen, trắng mắt vì đã thành dân oan. Cái cớ mang 

theo cái xảo để làm nên cái lừa, mang cái gian để làm ra cái lận (đánh lận con 

đen), nó luôn dựa trên một tình huống riêng của nó, nó «chế» ra cớ, để cho thủ 

đoạn được bày biện một cách có nội kết, để tác giả gian của một ý đồ xấu được 

phát biểu ý kiến của họ, qua biện luận nhưng thật ra là ngụy biện, qua quyết định 

nhưng thật ra là gian lận, những kẻ này tự gạt đi mọi tình cảm luân lý, để họ 

tránh bị xét nghiệm bởi dân tộc trước khi họ hành động. Mánh khoé, thủ đoạn, tà 

kiến, ngụy biện…chính là bản chất của kẻ gian, sẽ bị lột mặt nạ, lộ chân tướng 

khi con tính tư lợi của họ không thuyết phục được các giá trị luân lý. Vì con 

người luôn thấy được và nhận ra cái đúng (le juste), để hành xử theo cái tốt (le 

bon), để tìm ra cái hay (le bien), mà không cần chờ đợi cái hợp pháp (le légal) 

của mỗi hành động. Như vậy quá trình tiến hành của các tình cảm luân lý tạo 

nên các nỗi niềm giáo lý, luôn nằm trong quỹ đạo liêm chính của mỗi người yêu 

nước, vì quỹ đạo này thoát được mọi kìm kẹp của các bất công, tới từ lạm 

quyền. 

 

Giá trị của lý luận luân lý 

Ngày chủ nhật 18, tháng 7, năm 2016, dân chúng yêu nước, chống Tầu cướp đảo 

biển của ta dặn dò nhau: «mềm mỏng ôn hòa nhưng cương quyết», «chuẩn bị 

nhiều khẩu hiệu trong người đề phòng trường hợp bị cướp», «tuyệt đối đúng 

giờ, không đi sớm để tránh bị bắt nguội, bị xé lẻ»… Đi biểu tình chống ngoại 

xâm, để bảo vệ đất nước mà phải chuẩn bị nghiêm cẩn như vậy trước bộ máy 

bạo quyền, sẵn sàng bạo hành, dùng bạo lực để đàn áp dân của công an hiện 

nay. Chỉ cần các vị lãnh đạo của ĐCSVN còn một chút lương tri, một tấc lương 

tâm thôi cũng thấy bao nỗi niềm dân tộc trong các lời dặn dò đầy quyết tâm yêu 

nước này. Cách thể hiện các tình cảm luân lý của mỗi công dân yêu nước thì 

thường được kể qua các biến cố đã và đang xẩy đến cho đất nước đó; các biến cố 

này thường nằm ngoài mọi ước lệ hình thức của xã hội. Tình cảm luân lý yêu 

nước được thể hiện qua các lý luận luân lý thương nòi, chính lý luận luân lý này 

sẽ làm nền cho các nguyên tắc giáo lý dân tộc và dẫn chứng cho mọi phán đoán 

luân lý của dân tộc sau đó. Cái khác nhau giữa luân lý (la morale) và đạo lý 

(l’éthique); ở chỗ đạo lý là ý nguyện của chủ thể xây dựng cuộc đời qua các 

chiều hướng hay, đẹp, tốt, lành của mỗi người trước nhân sinh, trong bối cảnh 

vàng thau lẫn lộn; còn luân lý là khuôn phép của phải, đúng, hợp, nhập trong 

quan hệ xã hội giữa con dân và đất nước trong quan hệ dân tộc. Như vậy, đạo lý 

của một công dân, khi được tập thể, cộng đồng, xã hội công nhận nó sẽ trở thành 

luân lý cho dân tộc. Nỗi niềm giáo lý Việt tộc giữ chỗ trung tâm cho Lý Thường 

Kiệt (Nước nam của người Nam), nó giữ luôn chỗ huyết mạch cho Nguyễn Trải 

(Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo). Tầu chiếm biển 

đảo của ta bằng xảo thuật của bạo lực, ĐCSVN bị dân phán cho nhãn hiệu: «hèn 

với giặc, ác với dân», như vậy bi kịch của ĐCSVN hiện nay là có «đồng thuận» 
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với giặc Tầu qua hình ảnh: bạo-ác, lại không tìm được một đồng thuận nào với 

dân tộc là: cùng dân giữ nước; để biết làm theo lời khuyên của Trần Hưng Đạo 

trong giờ hấp hối, dặn dò Trần Anh Tông cách đánh Tầu, trừ Hán, nếu chúng 

đến xâm lược tổ quốc  ta : «Cả nước một lòng… rễ sâu, cội chắc!».Muốn có nỗi 

niềm đạo lý Việt tộc phải có cảm nhận đạo lý dân tộc, đó chính là chất kết tinh 

của mọi tình cảm luân lý trong mỗi công dân yêu nước, trong đó đạo lý đưa ra 

các định hướng cho ta biết lối đi, nẻo về của những cái hay, đẹp, tốt, lành, cho 

dân tộc, cho đất nước.Tại đây xuất hiện ra một loại đạo lý khó mà các triết gia 

của đạo đức học gọi là siêu đạo lý (métaéthique) bắt chủ thể yêu nước phải nhận 

ra tính đặc thù của môi trường mới khi tổ quốc bị đe dọa, để có phán đoán đúng 

trước khi hành động, vì sao? Vì môi trường đạo lý không phải là môi trường 

quân sự, môi trường ngoại giao không phải là môi trường truyền thống. Nhưng 

chỉ có một nỗi niềm đạo lý cho cả Việt tộc, làm nên tình cảm luân lý Việt tộc là: 

lòng yêu nước! Rễ sâu, cội chắc cho mọi tầng lớp xã hội (quân, dân là một), 

cảm nhận thật thâm sâu rồi dặn dò nhau là phải bảo vệ cho bằng được tổ quốc 

(giặc đến nhà, đàn bà phải đánh), cẩn trọng trước mọi mưu đồ thâm, độc, ác, 

hiểm của ngoại xâm, có cách đối phó với bọn (cõng rắn cắn gà nhà), với các kẻ 

(mang voi dày mả tổ), mặt mũi chúng nó «giống» đồng bào ta, nhưng trong tâm 

địa chúng chỉ thờ Hán triều. 

Khi giá trị của tình cảm luân lý dân tộc đang thử thách nhân cách mỗi công dân 

Việt, giữa cái vận nước tối hơn sáng, thì giá trị của luân lý bảo vệ tổ quốc luôn là 

cái chung ở trên cao các tư lợi cá nhân; cái chung ở trên cao phải được tôn vinh, 

và nó đi trên vai, trên lưng các cá nhân ích kỷ chỉ thấy tư lợi của mình (ai chết, 

mặc ai). Giá trị của luân lý bảo vệ tổ quốc này mở lối cho các định nghĩa về bổn 

phận, về trách nhiệm cho mỗi công dân, nó mang tính phổ quát, tính phổ biến 

trong giờ khắc đất nước lâm nguy. Nhưng các giá trị luân lý này không sơ cứng, 

luôn là hệ mở, vì mỗi cá nhân cảm nhận nó qua cách đóng góp của mình, qua 

tính hiệu quả trong chiến đấu; hảy bỏ thói nghĩ thui chột dễ dãi của tư duy, thí dụ 

như một lãnh đạo (ăn trên, ngồi trốc) thì «yêu nước hơn» dân đen, dân oan (biết 

quyết tử cho tổ quốc quyết sinh). Các giá trị luân lý yêu nước sẽ không giống 

nhau, nếu các chủ quyền của các cá nhân, của các thành phần xã hội không 

giống nhau. Nhưng ta biết là mỗi công dân yêu nước không chỉ bằng cái tự do 

tuyệt đối của riêng mình, mà còn tùy thuộc ở mức độ rất cao và rất sâu vào các 

công dân yêu nước khác; tính lệ thuộc lẩn nhau trong lúc cùng nhau bảo vệ 

giang sơn, làm nên một khung luân lý bảo vệ tổ quốc chung, biến bản năng tự do 

cá nhân ra thành mẫu số chung yêu nước, chung sức cùng nhau bảo vệ tổ quốc. 

Hãy luôn giữ công thức của Hưng Đạo Vương («Cả nước một lòng… rễ sâu, cội 

chắc!»); tránh mâu thuẫn rồi chia rẽ giữa các cá thể yêu nước trong các thành 

phần xã hội khác nhau. Nếu có nhân sinh quan riêng rẽ, thế giới quan cá biệt, vũ 

trụ quan đặc thù, tức là rất khác nhau giữa các công dân yêu nước, nhưng nếu 

biết tạm thời dẹp các khác biệt này để làm nên chuyện lớn, thì giáo lý dân tộc sẽ 

trở thành sức mạnh dân tộc, thì luân lý dân tộc sẽ trở thành thông minh dân tộc 

đó. Những kẻ lãnh đạo hiện nay muốn được xem là minh quân, minh chủ, minh 
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chúa thì phải biết nhận ra hai loại giá trị: giá trị luân lý trong khuôn phép mô 

phạm quốc phòng (cứng) và giá trị luân lý trong vận hành xã hội (mền), linh 

hoạt qua các biến cố, qua các giai đoạn chiến lược. Những kẻ lãnh đạo giỏi này 

phải có đủ thông minh, để luôn phối hợp hai loại giá trị này, không những để 

bảo vệ đất nước mà còn làm thăng hoa tính đa dạng đã sẵn có trong mỗi công 

dân cùng một dân tộc.Trong giáo lý dân tộc, giá trị của công dân chỉ là một phần 

của giá trị của tổ quốc; công dân thể hiện bổn phận qua nghĩa vụ quân sự, giá trị 

của tổ quốc đề cao lòng yêu nước quả cảm, biết can đảm trên chiến trường, nhận 

hy sinh ngoài trận mạc. Những kẻ lãnh đạo này phải nắm rõ một khúc mắc nữa 

là trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc: phán đoán về thực tế không phải phán đoán 

của giá trị; trong đó phán đoán về vận mệnh dân tộc là gốc rễ của mọi quyết định 

luân lý trong mọi sách lược. Những kẻ lãnh đạo vận mệnh dân tộc không sao 

thoát khỏi quy luật nhân quả từ quyết định qua hành động trong quan niệm chính 

(trị) nghiệp của mình, họ phải truy giải nó qua gốc rễ của nó là nhân, để lý giải 

nó qua cành ngọn của nó là quả, luật nhân quả này trùm phủ toàn bộ chính (trị) 

luận của họ trên các thời điểm khác nhau: hiện nghiệp bắt họ trả giá ngay trong 

hiện tại, hậu nghiệp gởi chuyện trả giá của họ cho tương lai, nghiệp vô hạn định 

không ai biết được bao giờ mới hết các hậu quả của các sai lầm trong trong quá 

khứ, nghiệp vô hiệu lực không ai đủ sức tháo gỡ nổi các tội lỗi đã thành nội kết 

trong chính (trị )nghiệp của họ. Chính (trị) luận phải biết tác động trongchính 

(trị) nhân để chế tác ra: chính (trị) thức để nắm trọn các tri thức về cái xã hội 

đương thời của dân tộc mình, đây là cái khác nhau giữa các cá nhân (an phận) và 

chính (trị) khách (quyết đoán) dùng tinh hoa của dân tộc mình để thay đổi vận 

nước mình, rồi làm thăng hoa dân tộc mình, để sáng tạo ra cái tương lai đẹp cho 

tổ quốc; làm cho hiện tại phải hay, đẹp, tốt, lành hơn cái quá khứ cũ.Những con 

đường mà Việt tộc phải qua trong những năm tháng tới, cũng là những ngã ba, 

ngã tư bắt lảnh đạo còn liêm sỉ, còn lương tâm phải chọn lựa, giữa đạo lý (cái 

được xem là tốt) và luân lý (cái bắt ta làm tốt); một bên là ý thức về cái tốt, một 

bên là bổn phận phải tốt. Đạo lý là tình cảm tốt sẽ hành động theo hướng tốt, 

còn luân lý là khuôn phép tốt bắt đi ta vào lối tốt. Hiện nay, có quá nhiều chuyện 

không tốt đang xảy ra trên đất nước Việt, trong đó cái bất lực, bất tài, bất tín, 

bất trung của nhiều lãnh đạo ĐCSVN hằng ngày sánh đôi cùng cái thấp, tồi, 

kém, dở trước các đối tác, trước các đối thủ. Tại sao phải để tới ba tháng để kết 

luận là chính Formosa là thủ phạm gây ô nhiễm nghiêm trọng tại miền trung, và 

ai cũng biết là không bao giờ mới khôi phục được ngư trường tại đây, bọn tội 

phạm môi sinh này bày trò «đứng khóc và xin lỗi» nhưng chúng đang: «coi 

thường và cười trong bụng» khi chúng coi rẻ dân Việt, khinh chính quyền Việt 

Nam, khi chúng chỉ bồi thường 500 triệu USD. Cái bất tín, bất trung của các 

lãnh đạo ĐCSVN giờ đây lại kèm ráp thêm vào các bất lý, bất tri khi để một 

phát ngôn viên ra giọng kể lể: «giáo lý việt nam đánh kẻ bỏ đi, không ai đánh 

người quay lại», một tuyên bố vừa vô duyên vì sai bối cảnh, vừa vô minh vì lầm 

thực trạng khi đàm phán các thiệt hại quá trầm trọng về môi sinh với bọn bất 

nhân diệt hại môi trường này, mà nhân dân bốn tỉnh miền trung đang gánh chịu. 
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Ai lo cho các ngư dân của các tỉnh này phải bỏ nghề, bỏ quê hương, bây giờ 

đang lang thang, thất tha thất thiểu hàng loạt  làm «lao nô», từ Trung Quốc qua 

tới Lào? Nỗi niềm giáo lý Việt tộc cũng là câu hỏi chính đáng nhất : tại sao 

chính quyền không lo cho họ? Tại sao lãnh đạo Formosa không nhận các hậu 

quả về xã hội, gia đình, nghề nghiệp… cho các nạn nhân này như các công ty tại 

các nước phương tây khi phải bồi thường về môi trường? Chúng nó gây cho dân 

ta một nạn nghiệp, chúng nó phải nhận đủ mọi hậu nạn, đó là quy luật công 

bằng của nhân sinh, các lãnh đạo của ĐCSVN phải biết lấy lại lương tri của 

mình để bảo vệ ngư dân và môi trường miền trung, phải biết lấy lại lương tâm 

của mình để bảo vệ dân tộc và đất nước! Không có lương tri lại để mất lương 

tâm thì đừng nói chuyện giáo lý, đừng bàn chuyện đạo lý, nhất là đừng lãnh đạo 

nữa! 

Đạo lý phải cứu nước là tiền đề cho mọi mục đích khác nhau về các hay, đẹp, 

tốt, lành cho tổ quốc, nó luôn đi cùng với đạo lý phải giữ nước làm ra luân lý 

của một dân tộc là nơi thẩm định các mô hình về nghĩa vụ, đã khuôn thành bổn 

phận, đã khung thành trách nhiệm, mà các lảnh đạo vận mệnh đất nước phải 

luôn nắm vững hai đầu mối. Đầu mối thứ nhất là kinh nghiệm đạo lý giữ nước 

của tổ tiên trong lịch sử; và đầu mối thứ nhì là đạo lý giáo dục các thế hệ tương 

lai phải có đạo lý phải tổ quốc, trong đó số phận (bây giờ và ở đây) của dân tộc 

quyết định mọi phán xét hai đạo lý kể trên: cứu nước và giữ nước. Khi tòa án 

quốc tế tuyên bố là Trung Quốc không có một chủ quyền lịch sử gì trên biển 

Đông, nên rút ra càng sớm, càng hay hai khu vực: Hoàng Sa và Trường Sa và 

không được làm ô nhiễm các môi trường tại đây, qua các việc xây dựng bừa bãi 

các căn cứ quân sự, thì thế giới muốn nói gì với Trung Quốc? Thế giới muốn nói 

bọn lảnh đạo Tầu chỉ là: bọn trộm, cắp, cướp, giật! Khi bị ra tòa và kết tội tức đã 

là bị lột mặt nạ, thì số phận lành của kẻ trộm là phải trở về con đường thiện. Còn 

muốn tiếp tục theo gian, thì chỉ trở thành kẻ cướp mà thôi, mà muốn cướp cho 

bằng được đất biển của hàng xóm, thì sớm muộn gì cũng thành kẻ sát nhân! Bọn 

trộm, cắp, cướp, giật này đã có hành vi kẻ trộm, hành động kẻ cướp, hành khí kẻ 

sát nhân bao nhiều lần trong lịch sử Việt tộc, mỗi khi chúng rình rình xâm chiếm 

nước ta. Vậy mà chỉ hai ngày sau phán quyết của Tòa án quốc tế, thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã gặp tên thủ tướng Tầu, và sau khi gặp thì không có một 

câu tuyên bố nào thật liêm sỉ về chủ quyền biển đảo Việt, không có một tuyên 

thệ nào có lương tâm về toàn vẹn lãnh thổ Việt. Vậy thì, Việt tộc đừng trong chờ 

gì về lọai lãnh đạo này khi tiền đồ Việt tộc đang bị lâm nguy, và tài sản riêng 

của hắn đã nằm phần lớn tại Mỷ, nhưng cũng giáo lý Việt tộc cũng dạy ta rất rõ 

là: «khôn quá hóa dại», nếu tiền của của ông ta mà tới từ các nguồn bất chính. 

Đúng vậy, Thượng nghị viện Mỷ vừa quyết định cuối năm 2016 : chặn các tài 

sản bất chính của các lảnh đạo tham ô, cấm chúng nhập cư vào lảnh thổ Mỷ, sẵn 

sàng trả lại cho các dân tộc là nạn nhân của bọn tham nhũng này. Đây là một 

nhân luật làm sáng ra luật nhân quả của nhân lý vì nhân tri. 

Nỗi niềm giáo lý Việt tộc cũng là những mơ ước của một dân tộc về một đạo lý 

đúng có nhân sinh đúng (nghĩa) trong một nhân tình đúng (cách), cả hai được 
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bảo vệ và tôn trọng bằng các cơ chế đúng (luật). Cái đúng nếu nó chưa làm ra 

được cái tốt, thì ít ra nó cũng làm ra được cái lành, được sống lành đã là chỗ dựa 

cho bao cái hòa, cái yên, cái vui rồi. Con đường của nỗi niềm giáo lý Việt tộc, có 

nội lực của tình thương nước, yêu nòi, nhất quyết không biến đất nước Việt 

thành địa ngục của dân đen và dân oan, mặc dù chúng ta biết hai thành phần xã 

hội này tăng rất nhanh trong xã hội hiện nay, vì họ là nạn nhân trực tiếp của quá 

trình cưỡng chế đất, của đàn áp bất nhân trong chế độ công an trị hiện nay. Nỗi 

niềm giáo lý Việt tộc cũng là ý lực của dân tộc muốn có được từ một đời sống tốt 

trong thực tại, mà một dân tộc yêu nước đủ sung lực để biến ý lực thành pháp 

lực, một cách làm tốt để hành động, không có từ đó hình thành một sức mạnh hạ 

nguồn trong đấu tranh: quốc lực, trực diện với cái gian, tà, lận, tráo của tham 

nhũng, tham ô trong chế độ hiện nay, sau đó quốc lực Việt sẽ tính toán xòng 

phẳng tới cái trộm, cắp, cướp, giật của Tầu tặc, từ đó thay đổi nghiệp lực của 

dân ta. Khi ý lực chuyển hóa thành pháp lực làm nên quốc lực, thì loài ký sinh 

trùng tham nhũng, tham ô sẻ được biết rõ là tuổi thọ của chúng là rất thấp, so với 

các công dân yêu nước có đạo lý rộng vì có giáo lý cao, có đạo đức mạnh vì có 

luân lý sâu.  

Giá trị của lập luận giáo lý  
Nỗi niềm giáo lý Việt tộc cũng là khả năng vạch mặt chỉ tên các hành vi vô 

nhân, các hành động bất nhân, không tôn trọng dân tộc, không trân quý tiền đồ 

tổ tiên, đây là tình cảm của luân lý mà cũng là lý tính của đạo lý của chúng ta.Vì 

chúng ta tin trong mỗi công dân Việt luôn có một sung lực để làm được chuyện 

giữ nước, để cái tôi thương dân làm ra cái ta thương nước, cái tôi này không cần 

có chỗ đứng riêng rẽ, kiêu căng, tự đắc, vì nó có chỗ dựa rất lớn và rất mạnh là 

cái chung, làm ra nền, cột, mái, tường cho cái ta, biết tự tôn trọng mình trong 

dấn thân, biết giữ lòng yêu nước mình như giữ nhân phẩm mình, biết quý trọng 

mình như biết kính trọng tổ tiên, tiền nhân. Lấy sáng kiến để sống đúng, qua 

quyết định đúng, để hành động đúng. Như vậy nỗi niềm giáo lý Việt tộc đúng, sẽ 

đưa tới dân tộc mình có lối sống đúng, dựa trên một chế độ chính trị đúng, từ 

đây nỗi niềm giáo lý Việt tộc sẽ có được một suy nghĩ đúng về công bằng 

(égalité), làm cơ sở cho công lý (justice), làm chỗ dựa cho tình cảm luân lý 

(sentiment moral). Cái lừa đảo trong điêu ngoa trong phản xạ tham nhũng hiện 

nay, nơi mà nhân phẩm vắng tanh trong con tính hằng ngày của những kẻ muốn 

giành quyền để giành tư lợi, thì vô tình họ đã đưa cái cái vô đạo đức của họ nhập 

nội vào cái vô giáo dục, cái vô văn hóa vào quan hệ xã hội, luồn tuông vào cái 

vô tri thức của họ vào hành vi cộng đồng, chúng ta không trông mong họ có 

hoặc họ hiểu gì về nỗi niềm giáo lý Việt tộc! Mỗi lần có sự vắng mặt của cái biết 

(biết đối nhân xử thế; biết người biết ta; biết trên kính dưới nhường) là mỗi lần 

Việt tộc bị đe dọa. Trong nỗi niềm giáo lý Việt tộc này, cái nhân Việt (tình 

thương tức khắc với dân tộc) luôn song hành cùng cái nghĩa Việt (lòng yêu nước 

bền lâu với tổ quốc), nhân Việt và nghĩa Việt là hai giá trị chủ đạo cho mọi nỗi 

niềm giáo lý Việt tộc, trong đó dân tộc làm nên sự nghiệp của một triều đại, 
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trong đó nhân dân làm ra một lẽ phải của một chế độ. Nhân của tộc và nghĩa của 

dân là nội công tư tưởng trong nổi niềm giáo lý Việt tộc, vì nhân Việt và nghĩa 

Việt là gốc, rễ, cội, nguồn của giáo lý Việt tộc, nền của đạo thờ tổ tiên, khung 

của đời sống làng nước, gân cốt của các thế hệ đang trưởng thành, vì nó làm ra 

cốt cách cho tư cách hiếu, phong cách trung, nhân cách dũng của Việt tộc. Các 

giá trị này không hề rời rạc, lẻ loi, lạc lõng, mà đã thành hệ thống hoàn chỉnh, 

bởi chính ý lực của đạo lý, đủ sức làm nên hành lực cho luân lý trong xã hội, đủ 

vai vóc làm nên sung lực tương tác trong gia phong, biết tương trợ lẩn nhau để 

các thế hệ giữ được phong tục tốt, tập quán hay cho nhau. Để nhân phẩm luôn là 

nội tạng cho nhân lý, để nhân tri luôn là huyết mạch cho nhân sinh. Nhưng các 

giá trị này đang bị đe dọa trong xã hội hiện nay ngay trên quê hương Việt Nam 

của chúng ta, nơi mà người với người sẵn sàng truy diệt, hãm hại, thanh trừng 

nhau vì tiền, vì vàng, vì đất, vì nhà… tức là vì những thứ thấp hơn nhân đạo, 

nhân trí, nhân nghĩa.  

Không có các giá trị đạo lý và luân lý thì sẽ không có giá trị cá nhân để hướng 

dẫn hành động cá nhân gần tình thương đồng bào, vì tình thương này đẩy ra xa 

cái ích kỷ, vì cái ích kỷ rất dễ trở thành vô nhân, tức là vô giá trị nhân bản. Các 

giá trị đạo lý làm nên tình cảm luân lý giữa chúng ta luôn được ta xem là xứng 

đáng trong nhân sinh quan (thương người như thể thương thân) của chúng ta, vì 

giá trị này, tình cảm này trên thượng nguồn đã được xem là đúng, chính cái đúng 

này sẽ tạo ra cái hay trong đạo lý, cái đẹp trong giáo lý, làm nên thế giới quan 

(trong ấm ngoài êm)của chúng ta, làm nên vũ trụ quan (mưa thuận gió hòa)của 

chúng ta, trong cách đối nhân, xử thế (trên kính, dưới nhường) của Việt tộc. Như 

vậy, giá trị đạo lý làm nên tình cảm luân lý, đã từ lý trở thành đạo (đạo chớ 

không phải tôn giáo, đạo là đi tìm hướng đi đúng, tôn giáo đi tìm hướng tới để 

tôn thờ). Nếu mỗi quyết định, mỗi hành động đều có chỗ dựa là giá trị đạo lý để 

làm nên tình cảm luân lý, thì cái đáng, cái đúng, cái hay, cái đẹp lại có thêm cái 

lý và cái đạo trợ lực thì sẽ làm ra cái bền, đủ gân cốt để làm nên cái lệ, rồi dần dà 

trở thành cái luật, sẽ được sử dụng trong luật pháp, đủ nội lực điều chế các thành 

phần xã hội đang chần chừ, phân vân, lưỡng lự. Sinh lực của luật pháp đủ sức 

nói rõ, nói giùm, nói hộ cho luân lý: bổn phận và trách nhiệm của mỗi người, rồi 

phân công và phân bố các bổn phận và trách nhiệm này qua các định chế. 

Luân lý và luật pháp luôn có mặt trong quan hệ xã hội, theo Durkheim thì nó 

nằm ngay trong phân nhành và phân nghề, theo Weber nó còn có sung lực làm ra 

cơ may cho mỗi người: thành công qua học đường, trưởng thành qua nghề 

nghiệp, thăng hoa qua kinh tế, tăng vị trong xã hội; mà Elias giải thích các cơ 

may này làm cho các quan hệ xã hội được bền vững, được dài lâu. Ba tổ sư này 

của ngành xã hội học đã nêu rõ ba chuyện hệ trọng trong xã hội : phân công 

trong xã hội tạo ra cơ may trong quan hệ xã hội, cũng cố các cơ may này là cũng 

cố các hệ luân lý của xã hội; đối với một dân tộc thì ba chuyện hệ trọng này đã là 

ba cái nền cho môt quốc gia tồn tại. Tham quyền sinh ra tham nhũng hiện nay 

vừa là một cái bẫy truy hại nhân lý, vừa là vũng bùn của nhân sinh, vì chúng hủy 

diệt cái liêm chính của phân công, cái liêm sỉ của cơ may, cái liêm khiết của các 
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hệ luân lý. Những kẻ tham quyền để trục lợi, phải chụp để giựt, phải nuốt mà 

không nhai, ngấu nghiến cho tới nghẹn, vùi dập dân chúng vào bùn đen (nên họ 

mới thành dân đen), đè dẳm dân nghèo vào hố sâu (nên họ mới thành dân oan), 

chúng thiêu hủy mọi tình cảm luân lý đồng bào, vì nhân tâm đồng loại của 

chúng đã tàn rụi từ lâu. Phản xạ tiền bạc đã thành cử động hàng ngày của tham 

ô, sống để kiếm tiền, cầm quyền để tìm lời, nắm chức để sinh lợi, biến chuyện 

buôn lời thành chuyện buôn người, nhẫn tâm biến đồng bào lương thiện mình 

thành lao nô qua xuất khẩu lao động, qua lao động chui, bọn này không hề có 

lương tâm, lẫn danh dự, không hề có liêm sỉ lẫn tự trọng, để đưa dân tộc vào con 

đường sáng tạo để làm chủ, để tránh phải đi làm công; với lương thấp, điều kiện 

lao động tồi,  bọn này không hề có tư duy thông minh để học các thành công của 

Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc đã làm chủ, bỏ kiếp làm công; Việt 

Nam có cùng một nôi văn hóa, văn minh, văn hiến tam giáo đồng nguyên với 

các quốc gia này, tai sao: họ giầu, ta nghèo? Họ cao, ta thấp? Họ hay, ta dở ? … 

Bọn tham ô chủ trì tham nhũng hiện nay, chỉ thấy con tính trước mắt không vốn 

nhưng lời nhiều, đã nuối nấng và phổ biến nhân sinh quan ký sinh trùng của 

chúng trong xã hội Việt, nơi mà tư lợi là thu lợi, bám quyền để ăn lén-ăn lời! 

Chúng ngày càng lộng quyền trên đất nước của Việt tộc, chúng bòn rút vốn liếng 

của dân, chúng định chế hóa chuyện vơ, vét, chụp, giựt của chúng, từ tiền tới đất, 

thì kiếp nghèo, phận thấp, nghiệp dở còn đeo đuổi dân tộc Việt. Chúng còn tự 

kheo là «làm giầu mà không cần vốn», chúng không hề ngượng về tư cách mượn 

đầu heo nấu cháo của chúng, chúng hít thở, vui chơi trong điếm nhục mà cứ 

tưởng là sang trọng, hoàn toàn vô cảm trước cảnh đói nghèo, ghẻ lạnh của đồng 

bào mình. Chúng không biết giá trị của lập luận giáo lý thì làm sao chúng có nổi 

niềm giáo lý Việt tộc, chúng tuyên truyền các mô hình luân lý đơn điệu, một 

chiều, chớ chúng không bao giờ trực diện để đối thoại với trí thức-để có tri thức-

để có phương hướng đưa Việt tộc thăng hoa. Vì gặp trí thức tức là gặp kiến thức 

trong lý luận đạo lý, gặp ý thức trong lập luận giáo lý, gặp để phải giải luận đạo 

đức các hệ vấn đề gay gắt của nhân lý và nhân trí. Không có tri thức, kiến thức, 

ý thức trong lý luận, lập luận, giải luận mà chúng vẩn ăn trên ngồi trốc, nghiệp 

chướng này phải được Việt tộc giải oan càng sớm càng hay. Buôn quyền để 

buôn tiền, cướp của dân đen rồi cướp đất dân oan, lấy gian lận để vùi nhân cách, 

đừng trông chờ chúng để làm rỏ nhân phẩm trong nhân quyền, nhân trí trong 

nhân tri, vì nhân đạo không có mặt trong con tính tự lợi của chúng, nhân nghĩa 

không có chổ trong tư duy hằng ngày của chúng, sống giữa nhân thế nhưng 

chúng ngày càng xa rời nhân tính, nhất quyết chúng ta không để chúng dắt Việt 

tộc vào lối vô nhân này. Buôn quyền để buôn tiền, chúng sống thành bày đàn 

trong các đường dây quyền lợi tăm tối, các mạng lưới của xã hội ngày càng đen, 

chúng luồn tuông trong tà quyền để chế độ hóa tham nhũng, lập cơ chế chìm để 

lũng đoạn cơ chế nổi, thối tha hóa các định chế qua phản xạ tham ô, đút lót, cá 

mè một lứa, chúng có ngôn ngữ riêng của chúng: bốt, hốt, chụp, giật, vì tư duy 

của chúng đã bị ung thư, cái ung thư phản giáo lý đang ăn mòn tất cả tình cảm 

luân lý của chúng, rồi lan dần, lan rộng ra các sinh hoạt xã hội, làm ung thư mọi 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   539 

 

đạo lý cá nhân, mọi luân lý cộng đồng. Bòn rút tận xương tủy người khác là lẽ 

sống thường nhật của chúng, cái bất nhân trong con tính tư lợi luồn chui vào 

quan hệ xã hội bằng ngõ ngách lúc ăn bám, lúc ăn cướp của chúng theo kinh 

nghiệm sống vì tiền của Mã Giám Sinh và Tú Bà: «người còn thì của hãy còn». 

Trước trò đểu của bọn tội phạm môi trường Formosa, «xin lỗi» với 500 triệu 

USD, nhử vào miệng bọn tham nhũng vì tham tiền này, dân ta không lầm trong 

năm 2016, khi ra câu ngạn ngữ mới để tự dặn lòng là phải luôn tỉnh 

táo: «Formosa xin lỗi, chính quyền nhận tiền, nhân dân nhận hậu quả!».  

Chúng ta phải làm hai chuyện trong cuộc sống hiện nay cho đồng bào, cho 

quyến thuộc: loại cho bằng được bọn ký sinh trùng ra khỏi đạo lý của chúng ta; 

và tìm cho ra các kháng thể, kháng tố mới để bảo vệ thể lực cho đạo lý, thể 

phách cho luân lý. Khi chúng ta phải gặp chúng trong cuộc sống, chúng ta bảo 

vệ nhân cách của chúng ta bằng các định đề của nhân tính, nhân đạo, nhân 

phẩm, nhân quyền, nhân tri, nhân trí, nhân nghĩa… chúng ta nói cho chúng biết 

là sống phải có tình, có nghĩa… mới có hậu. Vì sao? Vì bọn buôn quyền để 

buôn tiền này, chúng đâu biết là chúng đang đi vào con đường triệt hậu! Bọn có 

quyền nhưng vô hậu này sống trong thảm kịch mà chúng không biết; vì chúng 

không tôn trọng công bằng, nên không biết nội lực của công lý, chúng tạo ra bất 

công để sau này sẽ bất lực trước công lý, khi vào đường cùng! Tại sao lại đường 

cùng? Vì có một định đề bất biến trong đạo đức học: lời nói là lời hứa, lời hứa là 

dấn thân, dấn thân để bảo vệ lời hứa, lời hứa làm nên lời hẹn, dấn thân làm nên 

luân lý, là thước đo giữa sự thật làm nên chân lý, để bảo vệ lẽ phải. Từ đó lẽ 

phải có nội công vạch trần mọi xảo trá, lột mặt nạ mọi điêu ngoa, và ngày tàn 

của chúng luôn thật bi đát trong điếm nhục, trong ghẻ lạnh của công lý quốc gia, 

công pháp quốc tế! Có (sự) thực mới vực được (đúng) đạo luôn sánh vai cùng 

quang minh chính đại, đi giữa thanh thiên bạch nhật, trong nhân cách đường 

đường chính chính, trong phong cách thẳng lưng mà bước của các công thần của 

Việt tộc (Ngô quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyển Trãi, Quang 

Trung…). Bọn buôn quyền để nạo tiền này, khi chúng nói về đạo là để lừa 

người, khi chúng bày chuyện diệt tham nhũng, chống tham ô là để hảm hại nhau, 

khi chúng ra chính sách mới là chúng đang dàn cảnh cho một cuộc gian lận mới. 

Khi chúng gồng hơi để nói là chúng đang thật sự cúi đầu, làm lờ, chớ không dám 

gặp, dám nói chuyện tử tế với những người thật sự có chính nghĩa, có nhân đức, 

khi chúng tạo ra nghị quyết mới là đang đóng kịch để lập ra các trò ma đạo mới. 

Rơi vào ma đạo thì chỉ có thể trở thành ma bùn.  

Giá trị của nội lực nhạy cảm 
Xã hội học khi điều tra về quyền lực và triết học khi sát nghiệm chính trị, cả hai 

giúp ta nhận diện ra bọn buôn quyền để nạo tiền này, ngay trong nhân sinh quan 

lập lờ của chúng, trong thế giới quan nhá nhem của chúng, trong vũ trụ quan lè 

tè của chúng, nhưng chúng lúc nào cũng tin là mình khôn lanh hơn thiên hạ: ăn 

cỗ đi trước, lội nước đi sau, trong lúc sơn hà nguy biến thì ai chết mặc ai, lúc 

ngoại xâm đến thì: của ta ta giữ, của người ta vơ. Còn quyền thì còn phản xạ 
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chó cậy gần nhà, lúc tai biến đến với tổ quốc thì cao bay, xa chạy trước mọi 

người, vì vậy chúng sống mà không thao thức, chúng thức mà không đau đáu 

với các nỗi niềm của Viêt tộc. Chúng không hề quan tâm tới ba nguyên tắc căn 

bản trong đạo lý của nhân sinh: nguyên tắc thứ nhất là giá trị của luân lý sẽ bảo 

vệ quyền hạn của mỗi bên trong quan hệ cũng như trong cơ chế; nguyên tắc thứ 

hai là tính công bằng xã hội trong đó tư lợi cá nhân không phải là ưu tiên tối 

thượng của tập thể, nguyên tắc thứ ba là bảo vệ đối tượng, tuyệt đối không biến 

tha nhân, hoặc đối tác của mình thành nạn nhân cho tư lợi cá nhân mình. Ngược 

lại, bọn tà quyền, tham lợi này đeo canh cánh bên hông chúng bốn phản xạ lừa: 

lừa người bằng bề ngoài giả, lừa người bằng lời nói điêu, lừa người bằng lời hứa 

hão, lừa người bằng hành động gian. Đây là các trò xảo thuật giả dối mà Việt tộc 

đang gánh chịu qua bốn cái tai ách hiện nay: độc đảng, độc tôn, độc quyền, độc 

quyết. Chúng thích đóng vai người hùng, nhưng khi giặc tới thì nhận ngay vai 

thật của mình là thằng hèn. Cái hùng qua cái hèn chỉ trong chớp mắt, đổi nhanh-

thay lẹ đã thành phản xạ sinh tồn trong tư lợi của chúng, làm quan, làm tướng 

lỉnh hiện nay, hôm trước “ưỡn ngực” ăn hiếp dân oan, hôm sau “cúi đầu” trước 

bọn cướp đảo, cướp biển, cướp đất Tầu tặc, mai kia đất nước bị xâm lược chúng 

tẩu tán cả của lẩn thân. Nhân gian không lầm bọn khôn nhà dại chợ, nhân thế 

không lầm bọn cõng rắn cắn gà nhà, nhân tình không lầm bọn mang voi dày mồ 

tổ. 

Trong hệ thống xây dựng các lập luận giáo lý, J.Stuart Mill xem tự do là nguyên 

tắc đầu tiên của mọi đạo lý:“Đâu khó gì khi ta thấy qua bao thí dụ trong lịch sử, 

khi ta thấy cái quyền lực của đám công an giành đại diện cho luân lý, sẵn sàng 

chà đạp quyền tự do chính đánh nhất của cá nhân”. Luân lý của tham quyền để 

tham nhũng là luân lý giả, đạo đức của độc quyền để để độc chiếm là đạo đức 

giả, vì luân lý thật thì phải để lên cân, đo, đong, đếm cho thật công bằng giữa cái 

ta và cái người; cái đau khổ và cái hạnh phúc của ta chưa chắc là cái đau khổ và 

cái hạnh phúc của người, đừng làm chuyện cá mè một lứa để đánh lận con đen. 

Chúng không hề được giáo dưỡng bởi đạo lý phổ biến của Việt tộc, cũng không 

hề có luân lý phổ quát của nhân sinh, lấy cái lợi của ta để đè, để giẫm, để đạp 

lên cái quyền làm người, nên chúng bị xếp loại là vô nhân, tức là vô tri, vì vô 

luân. Chúng không biết chuyện sơ đẳng nhất là cái tự do cao quý nhất của mỗi 

cá nhân là đừng: làm hại, làm khổ, làm buồn, làm phiền người khác! Vậy mà 

chúng bòn rút dân đen hằng ngày, bóp nghẹt dân oan từng bữa. Rồi con cháu của 

chúng bây giờ theo thói chúng, tự coi mình là: con ông cháu cha, tiêu xài phung 

phí bằng tiền của tới từ tham nhũng, hối lộ bất chính qua chức quyền của ông 

cha chúng. Cha ông thì buôn thần bán thánh, còn con ông cháu cha thì mua 

bằng bán chức,vì vậy Việt tộc đừng trông chờ đám con này có tình cảm luân lý 

đồng bào dựa trên các nhân cách giáo lý Việt tộc. Con cháu chúng đang làm ung 

thư cả một hệ thống giáo dục hiện nay, như cha ông chúng đã điếm nhục hóa các 

định chế, đã sa đọa hóa các cơ chế của xã hội hiện nay. Trong tay chúng, dân 

thường giờ đã thành dân ngu, vì bọn này giả mạo hóa mọi kiến thức, mọi ý thức, 

mọi tri thức, vì bằng cấp của chúng là bằng giả, học hàm, học lực, học vị của 
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chúng chỉ trên giấy, biệt giáo trình, vắng giáo khoa, bặt giáo án, không qua học 

tập, nên không qua các bậc thang đích thực của học thuật. Hằng ngày chúng 

nhởn nhơ nói cười bằng tiền bạc của dân, rồi còn tự xưng là “đại gia”, nhân 

cách này của chúng là nhân cách giả. Có tiền, chúng tự cho phép được khinh 

miệt đồng bào mình, chúng là quái thai ngay trong bản chất trọc phú của chúng. 

Vô tri, vô minh, vô giác vì vô giáo dục, vô văn hóa, vô liêm sỉ; nhân cách chúng 

rất thấp trước dân oan; vì dân oan vừa là nạn nhân, nhưng cũng là chứng nhân 

của đạo lý để vạch mặt bất công, dân oan đại diện cho công lý khi pháp lý bị 

tham quyền vùi dập! 

Đạo đức luôn dựa vào chính nghĩa trong đó lòng quả cảm phải kham trách 

nhiệm, làm nguyên tắc và phương hướng của mọi tình cảm luân lý. Đạo đức của 

can đảm cũng phải biết dựa vào lý luận về hậu quả, không gây hậu quả xấu cho 

đồng bào, đồng loại, luôn tạo hiệu quả lành cho nhân sinh, tốt cho nhân tính. 

Bọn tham quyền cố vị để trục lợi không có một tình cảm luân lý nào, vì không 

có một nội lực đạo lý gì để phán quyết “đây là nhân cách giáo lý đúng!”, không 

có bản lĩnh giáo lý gì để quyết đoán: “đây là tư cách giáo lý tốt!”,chúng sống 

chỉ mang tới phiền não cho đồng bào chúng, chúng nắm quyền chỉ mang tới 

hiểm nạn cho nhân dân chúng. Vì chúng sẵn sàng lộng quyền để ăn hiếp công 

bằng, ăn hại công lý, ăn tục công của… để thỏa mản tư lợi trong phản xạ trục 

lợi của chúng! Nếu chúng ta loại chúng ra khỏi mọi cơ chế luân lý để tìm con 

đường cứu nguy cho dân tộc, thì chúng ta nên có vị tha, bao dung, nhân hậu với 

con cháu của chúng đã bị ô nhiểm vì lý lịch xấu, tồi, tệ, tục của cha ông, qua hồ 

sơ lận, gian, tráo, lừa của họ. Nỗi niềm giáo lý dân tộc là sức hiểu biết về khổ 

hạnh của đồng bào để có nội công chạnh lòng trước dân đen, nhục kiếp qua bao 

bất công trong xã hội của dân oan. Xét lý lịch, tra hồ sơ kẻ xấu hay người tốt để 

biết nhân cách hay nhân phẩm của cá nhân đó, nhưng cũng để nhận ra nhân sinh 

quan và thế giới quan của mỗi người. Cuộc đời của mỗi cá nhân được xây dựng 

ít nhiều bằng tự do của cá nhân đó, nhưng số kiếp của mỗi người chưa chắc 

được gầy dựng bằng quyết tâm tự chủ của người đó, mà phải được trợ duyên 

bằng công bằng, trợ lực bằng công lý. Nỗi niềm giáo lý Việt tộc cũng phải là 

tiền đề cho mọi sung lực phát biểu thẳng để phán xét thẳng, nhận định thẳng để 

hành động thẳng, để chỉ vào mặt bọn quan lại thời nay, đã tạo ra bao bất công 

trong xã hội, nghiêm xử thẳng chúng để chuẩn bị chặt xiềng những bất công, để 

giải thoát cho đồng bào. Giá trị của lập luận giáo lý làm chỗ dựa cho: phát biểu 

thẳng, phán xét thẳng, nhận định thẳng,hành động thẳng, nghiêm xử thẳng. 

Độc quyền thì giở trò răn đe, nhưng cũng hay «mất ăn, mất ngủ», càng «mất vui, 

mất sướng», khi nỗi niềm giáo lý dân tộc đã tới gỏ cửa công lý, đã tới đẩy cửa 

pháp luật, mở rộng cửa cho  một tòa án lương tâm, nghiêm minh để giúp Việt 

tộc nghiêm túc trong mọi phán xét. Nỗi niềm giáo lý dân tộc là hậu đài trong 

chuẩn bị và tổ chức để thực hiện rõ chuyện nhân lý, thể hiện trọn vẹn cái hay, 

đẹp, tốt, lành của tình cảm luân lý, đi ra từ nội lực-yêu nước-thương nòi, từ đó 

yêu tri thức chân chính của công bằng, vì công lý, cho công pháp. Nội lực-yêu 

nước-thương nòi tới từ nội công nhân tính bất khuất. Chúng ta nên hiểu rằng 
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tính khách quan thường không có mặt trong nội lực nhạy cảm yêu nước, trong 

nội công chạnh lòng thương nòi, có khi chúng còn đi ngược lại tính mọi tính 

toán duy lý, để tự bảo vệ quyết định và hành động thương đồng bào, yêu quê 

hương. Nếu muốn xây dựng dân chủ để có một nền cộng hòa, thì phải có ba định 

đề: công bằng, tự do, bác ái, ba định đề được nhận diện và nhận định rất khác 

nhau trong mỗi cá nhân. Có kẻ để công bằng lên trên tự do, có kẻ để tự do thấp 

hơn bác ái, có kẻ đánh giá công bằng cao hơn bác ái vì muốn có công bằng phải 

nắm công lý để làm ra pháp luật, có kẻ lại đặt bác ái chỗ cao nhất để bảo vệ 

chuyện đoàn kết trong tập thể, chuyện tương trợ trong cộng đồng. Nhưng cả ba 

giá trị này vẫn có chổ đứng vững vàng trong nhân lý, vẫn có chỗ ngồi chắc bền 

trong nhân trí, cùng lúc chúng cũng là nơi định hình các ưu tiên về quyền lợi và 

quyền hạn mỗi công dân trong một quốc gia. Và nếu có xung đột, tranh chấp 

trong xã hội, thì luật chơi là đa số thắng thiểu số, và thiểu số vẫn giữ được quyền 

bảo vệ ý kiến trong cách chơi, và sân chơi được cả hai bên, đa số và thiểu số 

công nhận.  

Công lý bảo vệ công bằng qua luật pháp, dân chủ bảo vệ tự do qua hiến pháp, 

lập pháp và hành pháp; chỉ riêng có bác ái là phải dựa trên nội lực nhạy cảm, 

dựa trên nội công chạnh lòng, để tồn tại, vì luật pháp và hiến pháp không xử lý 

và giải quyết các hệ vấn đề của bác ái, trong đó lòng thương người trùm phủ và 

bao bọc lòng rộng lượng, lòng vị tha, lòng khoan dung, kể cả lòng trắc ẩn 

(không chấp nhận những chuyện không chấp nhận được). Thí dụ cụ thể là 

chuyện công an bạo hành với dân oan, chuyện chính quyền cho phép tra tấn các 

tù nhân lương tâm, chuyện vô trách nhiệm của bọn tôi phạm môi trường, chuyện 

đầu độc dân tộc ta qua ẩm thực… là những chuyện không chấp nhận được ! 

Lòng thương đồng bào, yêu quê hương làm tăng nội lực cho nhạy cảm, nâng nội 

công cho chạnh lòng, vì nó luôn mong muốn được sống trong một hệ thống giá 

trị luân lý có tự do, có công bằng. Lòng thương đồng bào, trọng tổ quốc còn có 

một sức mạnh khác là luân lý «thêm bạn,bớt thù»: biến đối phương thành đối 

tác, và tạo niềm tin cho đối tác qua liêm sỉ của bác ái, đủ sức giữ ý nguyện như 

giữ tình, đủ khôn để giữ ý lực như giữ chữ tín trong một thỏa ước mới của luân 

lý mà mọi bên đều muốn thỏa ước này vừa bền vững, vừa dài lâu. Nội lực nhạy 

cảm,song hành cùng nội công chạnh lòng là sức mạnh cụ thể của các tình cảm 

luân lý luôn đứng thẳng lưng chống cái bất công, nói rõ cái công bằng, không 

bằng lý thuyết mà bằng thực nghiệm trực tiếp với cuộc sống qua các quan hệ xã 

hội, mà giá trị luân lý của một tập thể quốc gia phải vừa phổ quát, phải vừa 

trường tồn. Như vậy, các cuộc biểu tình chống bọn tham nhũng (đã biến dân đen 

thành dân oan) là uy lực của tình cảm luân lý. Như vậy, nhân trí của quần chúng 

xuống đường chống trung quốc xâm lược là cái uy linh của nội lực nhạy cảm yêu 

nước, thương nòi. Như vậy, các cuộc tuần hành chống bọn tội phạm Formosa 

diệt môi trường là cái uy nghi của nội công chạnh lòng bảo vệ môi trường miền 

trung như bảo vệ tiền đồ của dân tộc. Tất cả các nỗi niềm giáo lý Việt tộc sẽ 

thành hành động cụ thể trong những ngày tới! Nếu các kẻ lãnh đạo ĐCSVN 

không có ý niệm gì về sức mạnh vũ bão về uy lực của tình cảm luân lý, uy linh 
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của nội lực nhạy cảm, uy nghi của nội công chạnh lòng của Việt tộc, thì tuổi thọ 

chính quyền của họ sẽ rất thấp, rất tồi, tức là: rất yểu ! 

Giá trị của ý thức giáo lý. 

Nội lực nhạy cảm, song hành cùng nội công chạnh lòng, là hạt giống của bác ái, 

luôn chống lại cái vô cảm (ai chết, mặc ai) là các mầm móng của vô nhân (đạo); 

không những là hạt giống nội lực nhạy cảm thương dân, nội công chạnh lòng 

yêu nước lại vừa là đất tốt, vừa là mưa rào làm cho chí nguyện nẩy nở, làm cho 

lý tưởng đâm chồi, làm cho bác ái ra hoa, tình thương đồng bào, đồng loại thành 

quả trong môi sinh đầy đủ, tràn đầy của tình cảm luân lý. Từ đây một công dân 

yêu nước, thương nòi, quý nhân quyền, trọng dân chủ tránh được hai hố sâu rất 

xấu:  

1. Sự vắng mặt của đạo đức tập thể tạo ra quan hệ xã hội gian lận làm ô ếu lương 

tri qua tham ô, tham nhũng. 

2. Sự biệt dạng của đạo lý tạo nên những cá thể không phân biệt được thiện ác 

nên rất sẵn sàng lấy cái tham, độc, ác, hiểm ra để diệt cái hay, đep, tốt, lành.  

Đừng trông chờ bọn tham ô, tham nhũng, bọn buôn quyền bán chức, có tình cảm 

luân lý, vì não bộ của chúng chỉ hoạt náo hằng ngày qua quyền lực và lợi nhuận. 

Chúng có lý luận xấu để quyết định hiểm rồi hành động thâm, bất chấp hậu quả 

ác. Môi trường cá nhân của chúng không có bao dung, vị tha, rộng lượng; vì môi 

trường «hành quyền» của chúng là: lách công lý, né công pháp, tránh công tâm; 

chỉ vì môi trường não bộ của chúng không có các giá trị của công bằng vì tự do 

và bác ái. Nghiên cứu lý lịch, phân tích hồ sơ của các lãnh đạo xấu, ta thấy có 

không ít loại người này có mặt, có quyền trong ĐCSVN hiện nay. Một trong 

những vai trò tri thức của trí thức liêm chính là phải vạch mặt bọn này cho nhân 

tri của Việt tộc thấy rõ hiểm họa phản nhân phẩm, nghịch nhân đạo, chống nhân 

quyền do chúng gây ra. Làm đúng điều mà Kant luôn dặn : đồng loại là cứu 

cánh, chớ không phải là phương tiện. «Hành quyền tà» để «hành nghề 

gian»,chúng chỉ thấy tư lợi trước mắt, giẫm lên các giá trị luân lý, lấy quyền lực 

đè lấp tử tế, sai một ly đi một dặm, nên khi chúng biết là đạo lý và luật pháp sẽ 

chóng chầy xử tội chúng, nên chúng sẽ «sa đà» vào con đường buôn dân, bán 

nước, nhất là khi công bằng, tự do xuất hiện cùng dân chủ và nhân quyền, thì 

chúng bỏ chạy ra «nước ngoài». Nhưng ai cũng biết: «khôn quá, hóa dại», vì 

trong tình hình toàn cầu hóa hiện nay, thì quan niệm «nước ngoài» giờ đã thành 

«nước trong» («trong» theo cả hai nghĩa: bên trong và trong suốt), nhân cách 

giáo lý Việt tộc chỉ cho ta biết là chúng làm sao có thể «lấy vải thưa che mắt 

thánh» được! Làm sao «thoát được lưới trời»! Trong cái thế giới một làng hiện 

nay, khi chúng đã phá hoại gia sản tổ tiên chúng, thì không có làng xóm, láng 

giềng nào dám cho chúng đất dung thân! Đây là một chân lý (mới, đẹp) trong 

đạo lý chính trị (thế giới hóa) hiện nay, để xét xử và trừng trị bọn bán nước, 

buôn dân. Khi xem kỹ hồ sơ và lý lịch bọn này, thì chúng ta thấy lộ ra một nội 

dung dù là sống chung một nước, cùng là đồng bào với nhau, nhưng bọn này tha 

hóa quan hệ xã hội qua quá trình khống chế rồi tướt đoạt, lấy quyền để giành, 
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lấy chức để chiếm, tất cả nằm trong cái trật tự bất bình đẳng do chúng lập ra, 

trong loại trật tự này không ai được ngang hàng với chúng, ở đó quyền của 

chúng ở trên, dân ở dưới. Quan cao-dân thấp, cơ chế đè cá nhân, trên ra lệnh-

dưới tuân lịnh, nên chúng sợ công bằng và tự do như sợ «tai trời, ách đất» đánh 

lên hành vi trộm, cắp, cướp, giật của chúng. Chúng càng sợ hơn các dòng thác 

nhân quyền và cá sóng thần dân chủ trong tòa cầu hóa hiện nay, tới để quét sạch 

các cơ chế tham quyền-cơ ngơi tham nhũng của chúng. Trong quan hệ xã hội bất 

công này, thì mọi công dân đều có thể là nạn nhân của các cơ chế không tôn 

trọng công bằng này, của chế độ không tôn trọng tự do cá nhân này, trong một 

bối cảnh như vậy thì ý muốn của kẻ nắm quyền chính là quyền lực của chúng 

trên số phận của người khác, đây rõ ràng là bi kịch hiện nay của xã hội việt nam, 

dân đen là nạn nhân của độc quyền, dân oan nạn nhân của độc đảng.  

Chủ thuyết kinh tế thực tế của John Stuart Mill đề nghị tiêu chuẩn đầu tiên của 

công lý là mang lại tối đa các điều kiện vật chất cho số đông nhất của xã hội; 

trong lý luận về công lý thì Rawls giải thích là chỗ đứng của mỗi cá nhân có 

quyền bình đẳng trong một hệ thống xã hội rộng rãi nhất cho tự do của cá nhân 

đó, mỗi cá nhân như nhau, có quyền được sống như nhau, đây là hợp đồng công 

bằng làm cơ sở cho mọi nguyên tắc công lý.Trong bối cảnh các nước văn minh 

nhờ dân chủ thật sự hiện nay, thì tự do song hành cùng nhân phẩm và công bằng 

sánh bước cùng nhân tri, nơi mà tư cách tự tôn trọng mình phải đi đôi với tư 

cách biết tôn trọng các người xung quanh. Arendt yêu cầu nếu làm luật để bảo 

vệ công bằng và công lý thì phải nghĩ tới hệ thống mà mỗi cá nhân tự bảo vệ khi 

có các bất công tới từ kẻ khác, cùng lúc phải có luật để bảo vệ kẻ khác khi có 

các bất công do ta tạo ra cho kẻ khác. Lý luận nghiêm minh về công lý cho 

chúng ta thấy rõ bộ mặt của kẻ cầm quyền, khi muốn lộng quyền thì nói với dân 

là do lý lẽ (tối mật) của chính quyền, khi đàn áp dân thì nói là vì luân lý (bí mật) 

của nhà nước, mà ý đồ là chỉ để bảo vệ kẻ cầm quyền, đây là bộ mặt đôi của 

chính quyền: làm cha thiên hạ qua giọng điệu trật tự (mơ hồ) của mình. Khi 

chúng ta gặp loại chính quyền này, thì chúng ta thấy tự do chúng ta bị thu lại, và 

ngược lại khi chúng ta hội ngộ được với công bằng, bác ái qua nhân quyền và 

dân chủ chúng ta thấy tự do chúng ta được đề cao và nâng lên. Trong thực tế, khi 

chúng ta chạm mặt loại bán nước, buôn dân chúng ta thấy đạo đức chính quyền 

chỉ là loại đạo đức giả, vì nó không biết tôn trọng tự do cá nhân, công bằng xã 

hội. Nói giọng đạo đức giả qua các nghị quyết, nhưng trong bóng tối của quyền 

lực thì trộm, cắp, cướp, giật của công; giả giọng luân lý trước quần chúng dân 

đen, tráo lời công lý trước dân oan, nhưng trong bóng đêm thì ăn trên, ngồi trốc, 

mà tiền của là tới từ tham nhũng, hối lộ, tham ô, cửa quyền, vậy mà gặp các 

nước giầu thì lại có phản xạ van, xin, trợ, viện; trong tư cách đại gia giả của 

chúng có nội chất của một hành vi ăn mày thiên hạ. Trong cái xung đột giữa dân 

chủ và chuyên quyền, thì tổ tiên Việt tộc có để lại ngữ pháp: thói sai nha, nói rõ 

đạo lý quần chúng luôn chống lại thói lộng quyền quan lại, để tránh cho bằng 

được chuyện: mới hay địa ngục ở miền trần gian (Nguyễn Du). 
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Có Việt là có Nhân, còn Việt là còn Nhân,  

Những cái hay, đẹp, tốt, lành thì ai ai cũng đi tìm chúng trong cuộc sống, nhưng 

nó từ đâu tới, nó bắt đầu bằng nguồn nước tình cảm luân lý, băng đèo, vượt thác 

bằng ý thức luân lý, để nhập dòng vào hạ nguồn kinh nghiệm luân lý. Từ đó tình 

cảm luân lý- ý thức luân lý- kinh nghiệm luân lý, thành một: tâm-cảnh nhất như, 

một khối nhất thể, từ đây thương nước, yêu nòi vừa là tình cảm, vừa là lý trí; vừa 

là lập luận của dân tộc, vừa là sức thông minh của nhân dân. Nhân trí dân tộc 

cũng là ý thức công dân, muốn làm công dân liêm chính, vừa phải thức sâu, thức 

suốt để nhân sinh quan thương đồng bào trợ duyên cho thế giới quan thương 

đồng loại. Biết làm người sống, nhưng cũng phải biết làm người thức, lấy đồng 

cảm chống vô cảm, sống với thức làm ra nhạy, nhạy cảm và nhạy tâm, không 

phải chỉ để dể cảm, dể xúc, mà để đào sâu cảm, nạo rộng xúc, để làm cao lòng 

thương dân, tình yêu nước gạt ra được cái ích kỷ, không những để giữ tiền đồ 

cho tổ tiên, mà còn giữ luôn đất sống cho các thế hệ con cháu mai sau. Trong 

nhân học của Dumont, ông nói rỏ được loại tình cảm luân lý này : "Lorsque foi 

et sentiment envahissent le domaine de la raison, lorsque l'histoire acquiert une 

forme et l'avenir de l'humanité s'éclaire d'espoir, on croit assister à une 

réhabilitation de la vie dans le monde...". Khi niềm tin và tình cảm tràn vào lĩnh 

vực của cái lý, khi lịch sử có mang theo nhân dạng, thì tương lai của nhân sinh 

sáng lên hy vọng, cho ta tin là nhân sinh được tái tạo giữa nhân thế. 

Chia sẻ với đồng bào mình các nỗi niềm giáo lý Việt tộc để làm gì vậy? Để tra 

phận nước, để vấn nạn dân! Tra-vấn rồi thì phải truy tầm nghiêm cẩn: gốc, rễ, 

cội nguồn của các nguyên nhân có thể gây ra mất nước, diệt vong trước tầu họa 

hiện nay. Câu chuyện nỗi niềm giáo lý Việt tộc là nhận kiếp làm người Việt 

trước bao thử thách, mà trước nhất là thử thách của lòng yêu nước, như tôn trọng 

tình thương đồng bào, như trân trọng các chân trời phải dấn thân trong hành 

động, triết gia Levinas có công thức giúp ta đào sâu quan hệ giữa người và 

người, biết giữ lòng như biết giữ tâm :"l'humain ne s'offre qu'un à une relation 

qui n'est pas pouvoir", người có nhân tính là kẻ biết hiến dâng một quan hệ làm 

người không qua quyền lực. Bọn buôn quyền, bán chức hiện nay phải tâm niệm, 

phải thiền định câu này, vì một công dân yêu nước nhận ba chuyển biến trong 

nhân sinh của mình: chuyển biến qua luân lý trong quá trình học hỏi về nhân 

cách giáo lý Việt tộc qua sự nghiệp dựng nước và giữ nước của tổ tiên; chuyển 

biến qua biến cố khi tổ quốc lâm nguy vì ngoại xâm, vì nội xâm (tham nhũng, 

tham ô), chuyển biến trong biến loạn nhận tranh đấu để giữ nhân phẩm, làm nên 

tư cách công dân, làm ra phong cách yêu nước, tạo ra nhân cách thương dân. 

Kinh nghiệm yêu nước làm ra ý thức công dân, làm nên cá tính bất khuất của 

một dân tộc. Công dân khi đối diện với dân tộc phải học được kinh nghiệm làm 

người yêu nước ngay trong quan hệ với tổ tiên, với thống tộc, với lịch sử, với 

văn hóa, để  có cá tính khi yêu nước, thương nòi; khi đối đầu với thử thách ngoại 

xâm. Nhất là không để các biến cố bề ngoài: lớn hiếp nhỏ, mạnh đè yếu, giầu 

diệt nghèo nuốt đứng bản sắc dân tộc làm ra bản lĩnh yêu nước của mình, đây là 

một trong những định nghĩa về chủ thể yêu nước trước vận nước lâm nguy. Tư 
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tưởng độc lập dân tộc của chủ thể yêu nước, đủ sức dẹp cái tôi nhỏ để nhận cái 

ta lớn của dân tộc, trong đó tự do của tôi thấp hơn tự do của cái ta. Cái tương 

quan mật thiết giữa ý thức yêu nước và ý thức dân tộc, định hình chủ quyền của 

môt dân tộc; ý thức công dân là nền, cột, trụ, mái cho ý thức luân lý, chính ý 

thức luân lý này làm nên ý thức lý luận yêu nước và lập luận thương nòi. Ý thức 

giáo lý Việt tộc được chế tác từ tình cảm luân lý của chúng ta, tình cảm này 

không quan hệ dính dáng gì với các tâm lý: lo âu, sợ hãi, buồn rầu, sung 

sướng… nó là loại tình cảm dựa trên nguyên tắc biết-làm-dân để biết-làm-người, 

và phải-làm-người-thương-đồng-bào mình để làm-người-thương-đồng-loại, một 

cách đúng nghĩa nhất, tức là đúng đạo lý và luân lý nhất, mà tên gọi gẫy gọn của 

nó là: nhân đạo. 

Tình cảm luân lý kết tinh và hình thành ý thức luân lý yêu nước sẽ chi phối từ 

đầu tới cuối: các chọn lựa, các quyết định, các hành động, các phán xét của 

chúng ta trên nguyên tắc của nhân phẩm, không tôn trọng nó thì sẽ sinh ra bất 

bình đẳng rồi bất công, tức là thất nhân rồi vô nhân. Tình cảm dân tộc làm tiền 

đề ý thức dân tộc, nhưng chính tình cảm dân tộc này lại bắt đầu bằng cảm xúc 

dân tộc, giúp ta thấy rõ là xâm lăng, cướp nước làng giềng là chuyện không thể 

chấp nhận được; bạo động, bạo hành, bằng bạo lực công an đánh đập các người 

yêu nước hiện nay biểu tình chống ngoại xâm, chống hủy diệt môi trường là 

không thể chấp nhận được! Từ đó thì cảm xúc dân tộc đã thành lý luận dân tộc, 

mở cửa cho tình cảm dân tộc để trở thành giá trị dân tộc, hoàn chỉnh qua thử 

thách để thành lập luận yêu nước vừa tích cực, vừa chủ động, giúp mọi cá nhân 

có hành vi vì nhân tính, có hành động vì nhân phẩm. Nỗi niềm giáo lý Việt tộc 

giúp thấy rõ ràng chiều sâu của con người Việt trong vận nước nguy nan, đồng 

bào Việt trong hoạn nạn, thấy sâu sa việc bảo vệ nhân cách Việt, bảo trọng nhân 

phẩm Việt của ta, trong chiều rộng vô hạn của các quan hệ công dân-dân tộc-tổ 

tiên-tổ quốc đầy gian truân, luôn bắt con người Việt phải nhìn xa trông rộng 

trong cách gắn bó giữa Nhân và Việt.  
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Nhân Việt. N°8 
(Nhân cách giáo lý Việt tộc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cầu hoá nhân quyền, 
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trước họa trung quốc hóa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tout global est local» 
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Toàn cầu hoá hiện nay đang diển biến kịch liệt, đặt sinh mệnh Việt tộc vào một quỷ đạo hoàn 

toàn mới, ở đây trí thông minh của Việt tộc được thử thách, và nếu biết tận dụng 

trí thông minh này như chiến lược toàn cầu về chính trị, ngoại giao, quân sự thì 

chúng ta thoát họa trung quốc hóa hiện đang là vấn nạn hàng đầu của dân tộc ta, 

trước bối cảnh bất tri vì bất tài, bất tín vì bất trung của lảnh đạo của ĐCSVN. 

Phương pháp diễn luận thực nghiệm của toàn cầu hoá hiện nay phải được hổ trợ 

bởi một cấu trúc thống hợp, dựa trên các thực thể đã được nhận diện : chính 

quyền mở, quyền lực mới, được bối cảnh hóa bởi sức mạnh trực tiếp của truyền 

thông mà internet được lý giải qua mạng hoá xã hội dân sự, qua đó các sinh hoạt 

xã hội được hóa mạng bằng thông tin và truyền thông quốc tế trong đó diển đàn 

truyền thông là dữ kiện thực tế được sử dụng bởi công pháp quốc tế, dưới sự chỉ 

đạo của các chỉ báo về nhân quyền và dân chủ. Muốn lảnh đạo một đất nước mà 

không hiểu chuyện này thì đừng lảnh đạo, vì lảnh đạo mà vô minh về toàn cầu 

luận hiện nay thì chỉ mang họa đến cho dân tộc, vì trong hiện trạng này khả năng 

nhận định để quyết định các chính sách của lảnh đạo về kinh tế và tài chính giữa 

ảo và thực, về thị trường lao động quốc tế là nội công lảnh đạo để đặt Việt tộc 

vào đúng quỷ đạo về việc phát triển đất nước. Trong hiện tình toàn cầu hoá này, 

đã xuất hiện các thành phần xã hội toàn cầu mới nơi mà các hội đoàn nhân 

quyền quốc tế là tác nhân trực tiếp cùng lúc là tham vấn cho Liên Hiệp Quốc và 

cho các cường quốc dân chủ, cũng xuất hiện các chủ thể địa phương đã trở thành 

tác nhân toàn cầu mà chính quyền quốc gia không còn đủ sức kềm tỏa, ngăn 

chặn. Trong hiện thực đó, quan hệ toàn cầu giữa các lực lượng dân chủ, hội đoàn 

nhân quyền, xã hội dân sự vượt lên mọi quan hệ lảnh thổ giữa các chính quyền 

quốc gia; nếu một chính quyền mà không có kiến thức về toàn cầu hóa này, 

không có tri thức về toàn cầu luận này thì đừng lảnh đạo; vì độc tài qua độc đảng 

và độc đoán qua độc tôn chỉ đưa tương lai của Việt tộc vào vực sâu, vách hẹp. 

Mở để liên, xuyên, siêu 
Động từ chủ lực của toàn cầu hoá là động từ: mở, mọi lý luận mở đường, mọi 

lập luận xây dựng mô hình lý giải để định hướng và định nghĩa về toàn cầu luận 

phải dùng cái mở để hiểu cái liên, cái xuyên, cái siêu, qua liên kết và liên minh 

của các mạng xã hội quốc gia và quốc tế, qua nhận thức và thực hành của mở 

mạng để kết mạng, nối mạng. Toàn cầu hoá đang và đã chuyển đổi nội dung tổ 

chức quốc gia qua nghĩa mở, mà nội dung và quan niệm về mạng, vừa mang 

định lực để tự tồn tại, vừa có thông lực để liên kết rồi liên minh với các mạng 

toàn cầu, luôn tạo ra sự bất ổn của các trật tự hàng dọc cũ, đã lỗi thời, lạc hậu vì 

không tôn trọng nhân quyền, và dân chủ, vì không tôn trọng tự do và công 

bằng.Từ năng động mạng qua tăng dạng mạng, mỗi nội địa (quốc gia, địa 

phương, vùng, miên…) là một khâu của mạng, thuật ngữ toàn cầu hoá 

(globalisation) thích hợp hơn từ thế giới hoá (mondialisation), trong đó các vấn 

đề môi trường, môi sinh của toàn cầu được đặt vào trung tâm của nhân sinh, 

nhân tri. Lý luận của mở để liên, xuyên, siêu sử dụng dử kiện toàn cầu để hiểu sự 

vận hành của cái lý của mở, nắm được cái lý này thì sẻ hiểu được mô hình về 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   549 

 

quyền lợi của các siêu cường hiện nay. Trong đó ta cũng phải thấy ý định của mỹ 

hóa-toàn cầu hóa, và ta cũng phải thấy luôn ý đồ trung quốc hóa-toàn cầu hóa 

không những qua kinh tế và tài chính mà còn qua truyền tin và truyền thông, dựa 

trên vai trò của khoa học kỷ thuật mang tính tranh giành ảnh hưởng không 

những về địa lý chính trị trong một châu lục. Trong toàn cầu hóa hiện nay, có 

mầm ung thư của cường quốc luận, luôn muốn áp đặt cái ưu tiên, cái độc quyền 

của các siêu cường trên cái tự do và công bằng của nhân loại. Từ thực tế này, 

mọi chính quyền của mỗi quốc gia phải tìm ra các lập luận lảnh đạo để hiểu rỏ 

các quyền lợi của các siêu cường, từ đó phân tích các liên minh hiện nay, trong 

đó các hành vi : cúi đầu, khoanh tay, tuân lịnh của một số lảnh đạo ĐCSVN 

trước ĐCSTQ là phản thông minh, chóng chày sẻ trở thành phản quốc, phản 

Việt tộc. Từ hội nghị Thành Đô giữa ĐCSVN và ĐCSTQ cuối thế kỷ qua cho 

tới chuyến hoa du của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu năm 2017 với 15 văn 

bản mà Việt tộc không được thông tin minh bạch, trong thói quen lén lút phản 

dân chủ, giấu diếm bên ngoài và che lấp bên trong, mà chủ đích là tìm sự bảo trợ 

của ĐCSTQ trong việc bảo hành độc đảng của ĐCSVN tiếp tục quản thúc số 

phận của Việt tộc đang trở thành quốc tội. Bưng bít và khỏa lấp là phản xạ đóng, 

phản lại cái lý của mở làm nên bản lỉnh của thế giới của nhân quyền hiện nay, 

làm nên nội công của toàn cầu của dân chủ, lỗi chính thể giờ đã thành tội chính 

trị trước tiền đồ của Việt tộc. Phân tích các liên minh để thấu đáo các cán cân lực 

lượng giữa các siêu cường, để thấu đáo các so sánh lực lượng giữa các châu lục 

trong toàn cầu hóa hiện nay, để tổ chức các chiến lược cụ thể về chính trị, ngoại 

giao, quân sự trên nền tản mới của toàn cầu hóa không những kinh tế, thương 

mại, mà còn về nhân quyền và dân chủ. Tại đây nên nhớ các liên minh giữa các 

nước dân chủ có bảo trợ của công pháp quốc tế, giúp cho các chính thể liêm 

chính tránh được các tráo lợi sinh ra các tráo trở chính trị giữa các chế độ độc 

tài qua độc đảng, đặt độc lợi bè nhóm và cá nhân lên trên sinh mạng của dân tộc 

và đất nước. Định hướng của toàn cầu hoá sinh ra ba tác động làm biến đổi quá 

trình sử dụng lảnh thổ quốc gia, quá trình tổ chức chính quyền quốc gia, quá 

trình hội nhập các cơ chế quốc gia vào các sinh hoạt quốc tế. Như vậy, toàn cầu 

hoá đẩy sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia vào chiều sâu và chiều rộng, toàn 

cầu hoá xếp loại lại các quốc gia qua định nghĩa: mở hoặc đóng của mỗi chính 

quyền quốc gia.Trong đó toàn cầu hoá ngày ngày đưa tổ chức chính quyền của 

một quốc gia vào quá trình chung trong sự lệ thuộc lẫn nhau, ngày mỗi ít nhiều 

gắn bó với nhau trước sự vận hành của thế giới hiện nay. Từ thực tế toàn cầu hoá 

cho tới lý giải toàn cầu luận, chúng ta nhận diện được ba quá trình khác:  

*Sự hình thành các cơ chế toàn cầu hoá làm nền cho các tổ chức thương mại thế 

giới, y tế thế giới, toà án thế giới… tác động trực tiếp trên lảnh thổ, chính quyền, 

cơ chế của mỗi quốc gia. 

*Các cơ chế toàn cầu hoá này có độc lập, tự chủ riêng, có sinh họat năng động 

trên nhiều vấn đề rất khác nhau: môi trường, luân lý, phát triển, nhân quyền… 

*Các cơ chế toàn cầu hoá này có sự vận hành riêng, chủ động tham dự vào quá 

trình xếp loại lại cùng lúc phong phú hoá các tổ chức địa phương, xã hội dân sự, 
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làm tăng vận tốc lưu hành tin tức, truyền thông theo chiều hướng thu ngắn 

không gian và thời gian. 

Toàn cầu hoá trong liên kết và lệ thuộc qua liên, xuyên, siêu, chúng ta phải phân 

tích thêm ba hiện tượng nữa: xuyên lảnh thổ và xuyên biên giới; siêu quốc gia và 

siêu cơ chế; liên chính phủ và liên chính quyền qua các liên minh từng châu lục, 

rồi giữa các châu lục. Hiện nay, trong ý đồ thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh, 

Trung Quốc không sợ Việt Nam, mà chỉ ngại các liên minh trong châu Á và 

Thái Bình Dương luôn tìm cách ngăn chặn ý đồ bành trướng và trong ý muốn bá 

quyền của họ. Như vậy, chiến lược ngại giao của Việt Nam là phải khai thác các 

liên minh trong châu Á và trên Thái Bình Dương, chớ không phải chỉ «đu theo» 

ĐCSTQ, mà lại mệnh danh là chiến lược «đu dây». Vì trong chính trị học ngoại 

giao, định nghĩa «đu dây» dựa trên trí thông minh của kẻ yếu phải giữ thế thăng 

bằng của mình trước các đối thủ và đối tác mạnh hơn mình, lấy cái thông minh 

biết mở để làm nên cái tự do sáng suốt trong lưu thông ngoại giao, để tạo ra cái 

tự chủ tỉnh táo trước các ngã tư của địa lý chính trị. Vậy, «đu theo» thì chỉ vì tư 

lợi, «đu dây» thì còn có bình tỉnh để tùy cơ ứng biến mà cứu dân, cứu nước; «đu 

theo» thì phải ký văn bản kiểu Phạm Văn Đồng nhường Hoàng sa cho Tàu, phải 

tới Thành Đô để khuất phục, tới Bắc Kinh đầu năm 2017 ký thêm văn bản biến 

khuất phục thành quy phục. Các chuyên gia việt nam học phải chú ý thêm ba 

hiện tượng khác sản sinh ra ba thực trạng mới trong toàn cầu hóa:  

*Toàn cầu hoá qua mạng hóa qua tác động của liên, xuyên, siêu, theo chiều sâu 

và chiều rộng của các hợp tác quốc tế. Trên địa hình của châu Á Thái Bình 

Dương, thì các nước ảnh hưởng khổng giáo lấy sáng tạo của lao động làm đường 

phát triển : Hàn quốc, Nhật Bản, Trung Quốc giữ thế chủ lực làm chủ trên một 

Đông Nam Á, của một đa số đi làm công. 

*Toàn cầu hoá qua trạm hóa những lảnh thổ, biên giới, cơ chế quốc gia; trong 

đó các quốc gia, các đô thị nhanh nhạy trong toàn cầu hóa sẻ nhanh mạnh trong 

truyền thông, trong quan hệ quốc tế. Tại châu á thái bình dương thì Hồng Kông, 

Đài Loan, Singapour, Nam Hàn giữ được vị thế rất thông minh trong quá trình 

này bằng các cơ chế mở. 

*Toàn cầu hoá qua vùng hóa những tổ chức quốc gia và địa phương vào quá 

trình chung của sự vận hành của thế giới, tạo nên các phong trào nhân quyền và 

môi trường, dân chủ và xã hội phục vụ trực tiếp cho tự do của nhân sinh, công 

bằng trong nhân tri. Các cuộc biểu tình chống nạn ô nhiểm môi trường của 

Formosa đã tạo nên nhận thức mới không những tại Việt Nam, mà cả cho Châu 

Á. Ta không quên chuyện dân đen, dan oan không còn là chuyện tham quan 

làng xã, mà đã là chuyện của toàn cầu hóa, mà các lảnh tụ của ĐCSVN nên hiểu 

càng sớm chuyện này vừa trở nên thông minh, vừa làm cho dân đen, dan oan 

sớm bớt khổ. 

Đây cũng là quá trình quốc tế hoá thực tế địa phương trong đó một bản sắc địa 

phương có thể được toàn cầu hoá, một di sản địa phương có thể được quốc tế 

hoá, một cuộc đấu tranh địa phương có thể được thế giới hoá, với câu châm 

ngôn mới của toàn cầu hóa: «tout global est local» (mọi chuyện toàn cầu đều là 
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chuyện địa phương). Vậy, toàn cầu hoá thực tế địa phương tác động trực tiếp 

vào quá trình chuyển đổi nội dung về quan niệm quốc gia qua nghĩa mở, trong 

đó tính năng động của toàn cầu hoá nâng quan niệm mở về địa hình và mức độ 

cởi trói chống lại phản xạ bế môn toả cảng của các chính quyền độc tài. Tính 

bén nhạy của toàn cầu hoá về vận tốc truyền thông làm mở mắt, loại dần các thói 

quen ngăn sông cấm chợ, trong đó quan niệm quốc gia mang nghĩa mở theo 

chiều rộng giữa các biên giới liên quốc gia, theo chiều dọc giữa các chính quyền 

quốc gia, cả theo chiều sâu giữa các sáng kiến mở mắt để mở cửa rồi mở đường 

để phong phú hóa các hợp tác quốc tế. Phải nói rỏ là quốc gia mang nghĩa 

mở hoàn toàn không phải là phi quốc gia, vì nội hàm của toàn cầu hoá là làm 

thay đổi cách tổ chức của cơ chế, theo lượng tin tức ngày càng đa dạng của 

truyền thông, ngày càng phong phú của các hợp tác quốc tế. Quốc gia mang 

nghĩa mở khuyến cáo chính quyền độc tài phải diễn luận năng động câu thời bắt 

thế theo thời phải thế theo hướng nắm thời quốc tế để củng cố thế quốc gia.  

Chính quyền mở 
Thế giới quan quốc gia mở tới từ toàn cầu hoá thực tế địa phương, thức đẩy việc 

tổ chức lại địa lý của quyền lực địa phương và quốc gia, trong bối cảnh mới của 

các liên minh quốc tế luôn tìm cách khai thác các tiềm năng mới trước hết trong 

kinh tế, tài chính, thương mại, trong đó quyền lực tư mới của các tập đoàn siêu 

quốc gia luôn khai thác không gian chung mở. Các không gian chung mở này 

trực tiếp tác động lên hợp tác quốc tế, liên kết ngoại giao, liên minh quân sự, 

theo hệ quốc tế giăng rộng, đưa đẩy rồi bó buột các chính quyền quốc gia thủ 

cựu phải nhập mạng toàn cầu, tức là phải dân chủ hóa cơ chế quốc gia để có vị, 

có thế, trong một mặt trận mới mà tên gọi là : tự do cạnh tranh toàn cầu. Trường 

hợp đóng cửa triệt để của Bắc Triều Tiên hiện nay chỉ là quái thai của nhân sinh 

toàn cầu, ung thư của nhân trí quốc gia, mà nhân dân triều tiên phải trả giá qua 

rất nhiều thế hệ. Soi xa rồi lại nghĩ gần : chính quyền việt nam hiện nay nên mau 

chóng tập trung các chuyên gia, gầy dựng lên các chuyên môn, sáng lập ra các 

chuyên nghành qua các trung tâm chuyên nghiệp nghiên cứu chuyên cần sâu sắc 

các phạm trù mà toàn cầu hóa đang đặt nhân loại vào một quy trình hoàn toàn 

mới ; hảy chuẩn bị giúp Việt tộc tỉnh táo qua các thử thách : toàn cầu hoá thực 

tế địa phương, thế giới quan quốc gia mở, quyền lực tư mới, không gian chung 

mở, hệ quốc tế giăng rộng, nhập mạng toàn cầu, tự do cạnh tranh toàn 

cầu…Làm càng sớm càng hay các chuyên này (chuyên gia, chuyên môn, chuyên 

nghành, chuyên nghiệp, chuyên cần), sẻ trực tiếp giúp Việt tộc tránh, lách, 

thoát, vượt, thắng được họa trung quốc hóa. Nếu chưa có dân chủ, thì ĐCSVN 

phải tìm ra cho bằng được các minh quân, minh chúa, minh chủ có tuệ giác lảnh 

đạo sáng suốt, nếu không thì cái vô minh trong ngoan cố, vô tri trong mù quáng, 

vô giác trước tương lai của Việt tộc, chóng chày sẻ đưa  đất nước vào con đường 

lầm than ; vì vô (vô minh, vô tri, vô giác) là tự sát.Toàn cầu hóa luôn thúc đẩy 

việc chuyển hóa mạnh mẻ các lý luận mới về công pháp quốc tế, vì trò chơi mới 

của toàn cầu hóa đòi hỏi sân chơi mới, luật chơi mới, nơi mà luân lý trong hợp 
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tác quốc tế là nhân quyền, nơi mà đạo lý trong liên minh quốc tế là dân chủ. 

Cuộc vận hành này trực tiếp chống lại sự tuần hoàn hạn hẹp của độc tài qua độc 

đảng, vì nó diệt sự thông minh một của một dân tộc, hủy sự sáng tạo của một 

văn minh, diệt đường phát triển của một đất nước. Trí lực đa nguyên mới của 

toàn cầu hóa tấn công liên tục vào các độc đoán vì độc tôn của một chính quyền 

độc tài dựa trên độc đảng. Tuổi thọ của cái độc (độc đoán, độc tôn, độc tài, độc 

đảng) đang ngày đêm bị đe dọa bởi cái mở: mở để động, động để tự, tự để tạo, 

tạo để tiến, tiến để khôn, khôn để sống bảo trọng nhân phẩm cho nhân tri. Từ lý 

luận tới thực tế công pháp quốc tế đồng vai trò đạo lý qua lý của luật trong toàn 

cầu hóa, các lảnh đạo tham nhũng đang ào ạt chuyển tiền bặc, củi cải tham ô ra 

ngoại quốc, hộ tưởng là họ khôn lanh, nhưng công pháp quốc tế sẻ có những bộ 

luật rỏ rảng để điều tra và hoàn lại cho dân tộc họ các của cải bất chính này. Mỹ 

đã đi đầu trong quá trình này, với đạo luật cuối năm 2016: đóng băng tiền tới từ 

tham nhũng, cấm nhập cảnh vào Mỹ các lảnh đạo tham ô, kiểm tra cặn kẻ tái sản 

của họ đã có trên đất nước Mỹ, khôn quá hóa dại với tư duy vô minh khôn nhà 

dại chợ, mang khyết tật của gà què ăn dựa cối say giờ ra khỏi quê hương thì sa 

vào cảnh : cá mắt cạn ! 

Các chính quyền độc trị đang phải trực diện với các tác nhân toàn cầu của nhân 

quyền và dân chủ trong liên minh sinh động giữa Liên Hiệp Quốc và các hội 

đoàn quốc tế, tác động song song với các quy luật mới của thị trường toàn cầu, 

luôn có ý thức về bảo vệ môi trường, chống ô nhiểm, bảo vệ quyền an toàn lao 

động, cùng lúc chống bóc lột nhân công, chống khai thác lao công thiếu nhi, 

thiếu niên. Một chính quyền liêm chính phải bảo đảm để bảo hành các ý thức 

nhân quyền và dân chủ này, và đưa các ý thức này vào giáo dục quần chúng, 

giáo khoa học đường, giáo trình các chuyên môn mới chung quanh hệ vấn đề 

toàn cầu hóa. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour cùng nôi văn minh tam 

giáo với Việt Nam, họ đã thực hiện thành công, thì tại sao ĐCSVN chưa làm ? 

Không làm hay không muốn làm ? Các chỉ báo của một chính quyền với thế giới 

quan quốc gia mở đã rỏ:  

*Kinh tế toàn cầu hoá dựa trên những lảnh thổ quốc gia, nhưng đồ hình sinh 

hoạt toàn diện thì linh động tố chức theo mạn truyền thông siêu quốc gia. 

*Kinh tế toàn cầu hoá luôn tìm cách thoát các quy trình cơ chế cũ, đòi hỏi chính 

quyền của các quốc gia phải cải tiến quy định cũ bằng cách thay đổi luật, cả 

chiều dọc lẫn chiều ngang.  

*Vai trò của chính quyền sẻ không mất đi, nhưng chuyến biến qua hướng mở, 

tiền đề cho việc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. 

*Nội dung về chính quyền, quan niệm về quyền lực được chuyển sang hướng 

mới: tháo gở các phản xạ đóng cửa cơ chế, để dân chủ hoá tự do cạnh tranh. 

*Chính quyền độc đảng được đặt trước ba chọn lựa mới: đóng cửa, từ chối hội 

nhập là tự cô lập hoá mình; nhưng mở cửa mà thích ứng một cách máy móc thì 

tự vô hiệu hoá mình; vậy nên: mở cửa, hội nhập, thích ứng, chủ động làm ra luật 

mới vừa phù hợp với bối cảnh toàn cầu hoá, vừa bảo vệ được quyền lợi của dân 

tộc, tức là biết phòng thân để thủ thân rồi lập thân.  Cái hẹp của quyền lực đóng 
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cửa được thay bằng cái rộng của quyền năng mở cửa tạo ra một địa lý mới của 

quyền lực, thế đứng mới của chính quyền. Kinh tế toàn cầu hoá không xoá chổ 

đứng của chính quyền, mà đặt nó vào một địa lý mới rộng hơn và phức tạp hơn. 

Kinh tế toàn cầu hoá gắn thêm những chức năng siêu quốc gia mới vào các cơ 

chế cũ, đưa nội dung quốc tế mở tác động trực tiếp vào quan niệm quốc gia 

đóng. Lảnh đạo của ĐCSTQ đang mất ăn, mất ngũ vì quá trình này, các trí thức 

yêu nước việt nam nên phân tích sâu sắc các nhược điểm và khuyết điểm của 

Trung Quốc hiện nay, chúng không nằm trong quân sự và ngoại giao, cũng 

không nằm trong kinh tế và thương mại, mà nằm trong các hạt mầm nhân quyền, 

các hạt giống dân chủ đang diển biến sôi nổi và phát triển liên tục tại đất nước 

này. Mỗi lần ta thắng được Tầu là là nhờ ta biết khai thác để khai phá nhân địch 

luận, biết khuyết tật địch để đánh, để đả, để thắng địch : Ngô quyền, Lý Thường 

Kiệt, Trần Hưng Đạo, Ngyền Trải, Quang Trung… thắng Tầu vì biết đi guốt 

trong bụng Tầu ! Các công thần này rất khác các lảnh tụ của ĐCSVN hiện nay 

đang để ĐCSTQ thao túng rồi tổ chức, khuất phục rồi giật dây, chèn ép rồi giam 

hảm mình ngay trong chính ĐCSVN của mình. Đạo lý Việt tộc rất khác các con 

tính thâm, hiểm, độc, ác của các lảnh tụ tầu, khác nhưng không lạ, vì chúng ta đã 

-được và bị- thử thách hàng ngàn năm với các lảnh tụ tầu, chúng ta không muốn 

sài loại châm ngôn tưởng là chính trị nhưng thật ra là xảo trị, từ Tam quốc tới 

Thủy Hử, từ Mao Trạch Động tới Tập Cận Bình, khi ta nghe ra rả : bất độc, bất 

trượng phu (không độc không phải trượng phu). Vì ta biết là đã độc rồi thì mất 

luân lý, nếu trượng phu mà độc thì không còn là quân tử, cũng không đáng làm 

tiểu nhân, vì đã để nạo mất đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của nhân lý, Việt tộc ta 

không cần có loại trượng phu loại tầu hóa này, không cần có loại chính trị xảo 

độc này. 

Kinh tế toàn cầu hoá sử dụng cách làm tư hữu hoá mở, tác động rộng rãi trên 

trên các lảnh vực kinh tế chung của toàn cầu, thúc đẩy các chính quyền phải có 

các chính sách linh động về tư hữu hóa hoặc quốc hữu hóa các tài nguyên của 

quốc gia mình. Đây là mặt trận biết người để biết thêm ta vừa công nghiệp, vừa 

kinh tế trong hệ vấn đề đôi: lao động quốc dân và phát triển quốc gia, mà 

ĐCSVN đã thất bại khi giao hoán công nghiệp và tài nguyên cho các tập đoàn 

trung quốc, trong đó Formosa gây ô nhiểm trầm trọng cả một vùng rộng lớn, vừa 

môi trường, vừa ngư trường tại miền trung. Các hậu quả tiếp theo cũng không 

lường được về chuyện các tập đoàn trung quốc khai thác bauxite tại Tây nguyên, 

cùng các nhà máy gây nhiều ô nhiểm trên nhiều vùng của đất nước ta mà chúng 

ta không có một báo cáo khoa học đầy đủ nào phân tích rành mạch về hậu quả 

khai thác cũng như quyền lợi lao động của nhân dân ta trong các khu vực này. 

Chính quyền nhập mạng  
Liên minh giữa các tiềm năng quốc tế mới trực tiếp hay gián tiếp làm thu lại sự 

độc quyền về lảnh thổ, toàn cầu hoá từ kinh tế qua văn hoá làm loãng nội dung 

độc quyền của chính quyền trên lảnh thổ quốc gia. Quá trình của toàn cầu hoá 

hiện nay không định hình qua một ý muốn chính trị, một quyết định của một 
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chính quyền, nó khởi đầu và khởi sắc qua sức mạnh giao lưu giữa các sinh hoạt 

kinh tế và truyền thông. Một chính quyền linh hoạt trong toàn cầu hoá biết tự tạo 

ra khả năng hành chính mở và biết đổi mới, cùng lúc biết tôn trọng quyền sở hữu 

toàn dân và biết tôn trọng các hợp đồng quốc tế.Vai trò mới của chính quyền 

trong toàn cầu hoá : không từ bỏ quan niệm quốc gia, nhưng phải biết giãi mã 

quan niệm quốc gia cũ theo tinh hình mới.Không máy móc chạy theo quan niệm 

quốc tế vô chính phủ, mà ngược lại biết lập mã mới cho các cơ chế quốc gia có 

sẵn theo yêu cấu của tinh hình mới. Giãi mã những ràng buột cũ và lập mã tiềm 

năng mới. Chính quyền trong toàn cầu hoá biết nhận diện ra các quyền lực quốc 

tế tư mới của các tập đoàn siêu quốc gia, sử dụng kinh tài tác động sinh hoạt xã 

hội; cá quyền lực tư mới của các tập đoàn siêu quốc gia, tận dụng dân chủ tự do 

canh tranh để chi phối các luật lệ quốc tế mới. Chính quyền quốc gia luôn tồn tại 

trong toàn cầu hoá nhưng không còn độc quyền và toàn quyền trên các cơ chế 

quốc gia, vì trật tự mới của các cơ chế quốc tế trong toàn cầu hoá tế vừa đứng 

trong; vừa đứng trên các cơ chế quốc gia. Liên minh giữa các quốc gia trong 

toàn cầu hoá luôn ở thế áp đảo các quốc gia đơn phương đóng cửa. Trong bối 

cảnh đó, sinh hoạt dân chủ tự do cạnh tranh trong toàn cầu hoá có hai đặc điểm: 

thêm luật mở cửa, giảm luật đóng cửa, để tăng tự do hợp tác, bớt kiểm soát 

chính trị. Vai trò của chính quyền sẻ bị các luật quốc tế mới chi phối ngay trên 

lảnh thổ quốc gia theo hệ quả của nhân quyền, môi trường, di dân, nhập cư, bịnh 

tật…đã trở thành những phạm trù trung tâm của toàn cầu hoá. Các quy trình phi 

quốc gia hoá được thế hiện qua các thoả hiệp mới liên quốc gia, vượt tầm cở 

quốc gia, tới tầm cở châu lục, dẩn tới liên minh loại toàn cầu trên những vấn đề 

trọng đại này của nhân loại. Tính năng động mới toàn cầu hoá làm thay đổi nội 

chất của sinh hoat đia phương, làm mới vai trò trọng tài của chính quyền trước 

các công pháp quốc tế mới. Vì chính quyền phải phạm trù hoá ba dử kiện mới: 

quan hệ mới giữa đia phương và quốc tế, quan hệ mới giữa quốc gia và toàn cầu 

hoá, quan hệ mới giữa các hệ thống công pháp quốc tế, các cơ chế và các tự do 

của các mạng xã hội. Toàn cầu hoá hiện nay làm lộ ra những các loại chính 

quyền sau đây trước kinh tế mở :  

*chính quyền nạn nhân bó tay và chịu đựng toàn cầu hoá;  

*chính quyền bảo thủ vì phủ nhận sự thay đổi cơ chế trước toàn cầu hoá;  

*chính quyền thích nghi vì biết thích ứng theo tiến trình của toàn cầu hoá;  

*chính quyền năng động vì chủ động với nhiều sáng kiến mới trước toàn cầu 

hoá. 

Sự đối kháng giữa nội dung quốc gia và nội dung toàn cầu hoá là có thật, ta 

không nên phủ nhận, chi nên tìm cách dung hoà, những vai trò của chính quyền 

vẫn then chốt trong quản lý các cơ chế quốc gia, làm nền tảng của các giai đoạn 

đầu tư phát triển trong toàn cầu hoá. Vai trò mới của chính quyền vẫn là chủ đạo 

trong quá trình bảo đảm luật giửa các lực lượng tư (mới, lớn, mở) các lực lượng 

công (cũ, đóng, kín) của quốc gia. Từ đó, làm nổi lên vai trò mới nhất của chính 

quyền là quốc hữu hoá các khu vực nhạy cảm tới quốc phòng và an ninh, nhưng 

cùng lúc cũng phi quốc hữu hoá các công nghiệp truyền thông nhằm tạo điều 
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kiện tốt nhất cho việc phát triển kinh tế, thí dụ điển hình trong toàn cầu hoá, 

internet là thí dụ hiển nhiên của phi quốc hữu hoá. Trong đó, toàn cầu hoá hiện 

nay làm xuất hiện ba dử kiện mới về chính quyền : 

*Vai trò lịch sử nắm quyền lực để bảo vệ quốc gia, lãnh thổ và dân tộc đã bị thay 

đổi từng ngày bởi khoa hoc truyền thông trong quản lý tin tức và dân chủ. 

*Vai trò độc quyền của chính quyền về quản lý sinh hoạt kinh tế đang bị chi 

phối mạnh mẻ bởi  các lực lượng tư (mới, lớn, mở) từ bên ngoài. 

*Vai trò quyết định của chính quyền về tổ chức hệ thống kinh tế quốc gia cũng 

bị ảnh hưởng mạnh của toàn cầu hoá mà bản thân là một hệ thống sâu rộng đang 

hoàn thiện hoá về tổ chức qua các luật quốc tế mới. 

Quá trình này tạo nên ba thái độ mới của chính quyền : chấp nhận không gian 

của toàn cầu hoá qua các mạng rộng, mở, trực tiếp; thừa nhận thực tế của toàn 

cầu hoá qua truyền thông, giao lưu, tạo mạng; tiếp nhận thực tiển của toàn cầu 

hoá bằng đàm phán, thỏa hiệp, liên minh; để chuẩn bị tinh thần trước các biến 

động sắp tới về kinh tế và khoa hoc kỷ thuật, trước các lý luận pháp lý, sẵn sàng 

tạo ra các luật mới để thích ứng theo tình hình. Đây là quá trình phi quốc hữu 

hoá để gở đi quan niệm lảnh thổ quốc gia hạn hẹp, cùng lúc đưa quá trình tư hữu 

hoá tới các tác nhân ngoài sự kiềm tỏa của chính quyền: thị trường, doanh 

nghiệp, hội đoàn…được quốc tế hóa. Toàn cầu hoá được kích thích bởi các lực 

lượng tài chính, các tập đoàn kinh tế siêu quốc gia, với ý đồ bành trướng các 

quyền lợi tư, luôn muốn tác động trực tiếp lên sự lảnh đạo của chính quyền.Từ 

đây, toàn cầu hoá làm xuất hiện các tổ chức mới, các trung gian mới để đàm 

phán trực tiếp với chính quyền, bằng cách sử dụng các dử kiện truyền thông nằm 

ngoài khu vực kiểm soát và kiểm duyệt của chính quyền, ngoài sự tuần hoàn hẹp 

của quốc gia. Quá trình phi quốc hữu hoá luôn đi cùng với sự ra đời các luật mới 

về đầu tư, về chuyển vốn, về sử dụng nhân công…trực tiếp làm thay đổi nội chất 

về việc sử dụng quyền lực của một chính quyền. Sự duy trì quyền lực của một 

chính quyền như vậy sẻ tuỳ thuộc vào khả năng thích ứng với tình hình, từ đó 

chủ động làm ra các luật mới thích nghi với yêu cầu mở của thi trường. Ẩn tàn 

trong toàn cầu hóa một quy luật ngầm mà ta phải phát hiện sớm: chọn nơi chơi 

khơi chuyện chọn luật chơi, hảy quan sát kỷ lưởng các dử kiện hiện nay của toàn 

cầu hoá: địa lý của toàn cầu hoá kinh tế dựa trên chiến lược chọn nơi tìm lời hơn 

là bao trùm cùng toàn cầu một cách máy móc; nhưng luôn có một quy luật 

chung nơi nào mở sẻ được đầu tư, nơi nào nhập mạng sớm sẻ được khoa học kỷ 

thuật mau chóng. Chính quyền nào chọn mạng rộng với luật mở, sẻ phải thấy 

quá trình tất yếu của nhân quyền và dân chủ, vì tư hữu hoá cao dựa trên tự do 

canh tranh rộng, tự do canh tranh rộng dựa trên ổn định của pháp lý quốc tế, mà 

Pháp lý quốc tế dựa trên nền tảng của phạm trù mở của nhân : nhân đạo tạo nên 

nhân quyền, nhân tính bảo vệ nhân tình, nhân tri củng cố nhân trí... Cường độ 

cao  đi cùng với  mật độ rộng của toàn cầu hoá với các dử kiện sau đây : 

*Sự giao lưu toàn cầu về nhân công, vốn liếng, tài nguyên, năng lượng… ngày 

ngày sẻ tách xa vòng kiềm toả độc quyền của chính quyền. 
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*Cường độ giao lưu kinh tế, mật độ tăng trưởng các công pháp quốc tế ngày 

càng nhiều và mở, thích hợp với vận tốc toàn cầu hoá, tạo ra đồ hình mới về tự 

do giao thông và sản suất nằm ngoài vòng kiềm chế của một chính quyền quốc 

gia. 

*Liên minh  để nhập vốn giửa các doanh nghiệp siêu cường sẻ trực tiếp tác động 

liên chính sách kinh tế quốc gia của một chính quyền. 

Như vậy, toàn cầu hoá làm thay đổi định nghĩa về trung tâm và trọng tâm của 

kinh tế thế giới hiện nay mà ta nhận diện được là Bắc Mỹ vẫn «tìm cách giử» vai 

trò trọng tâm; Trung quốc, Ấn độ «đang tiến» tới chổ trung tâm, Đông Nam Á 

và Nam Mỹ «đang tiến chậm» tới gần trung tâm. Do đó, chính quyền thông 

minh luôn biết làm linh động đóng vai trò cầu nối chủ đạo của mình để bảo đảm 

và che chở các nghành công nghiệp quốc gia sơ sinh, còn non yếu cho tới lúc 

chúng trưởng thành và đủ sức cạnh tranh với các các nghành công nghiệp mạnh 

bên ngoài. ĐCSVN lại làm ngược lại quy trình này : cho nhiều ưu tiên cho các 

tập đoàn ngoại quốc không qua luật rành mạch, nhất là cho quá nhiều đặc quyền 

cho các tập đoàn trung quốc không có kiểm soát minh bạch, trong đó tham ô rồi 

tham nhũng đang gây các hậu quả quá xấu mà chúng ta đang phải gánh chịu. 

Thông lực mạng   
Nội lực của toàn cầu hóa nằm trong thông lực mạng, có nội công làm đổi nội 

dung và quan niệm về khoảng cách giữa gần và xa, giữa biên giới và lảnh thổ, 

trong đó sức mạnh của truyển thông là bản lỉnh siêu quốc gia của mạng truyền 

thông, nơi mà mạng xã hội thực hiện nhân quyền và dân chủ ngay tại các quốc 

gia không tôn trọng nhân quyền, không trân trọng dân chủ. Trong đó, các phong 

trào di dân liên quốc gia, các cao trào du lịch liên châu lục, tác động mạnh mẻ 

lẫn nhau qua nối kết, qua thống hợp ngày càng rộng theo nghĩa mạng mở với nội 

lực luôn tăng qua liên, xuyên, siêu của mạng truyền thông mà mọi người có thể 

tham dự, sinh sản ra các mạng địa phương vì có cùng quyền lợi, vì có cùng cảnh 

ngộ, vì có cùng số phận mặc dù không cùng dân tộc, không cùng văn hoá…tạo 

ra sự bất ổn của các trật tự hàng dọc của chính quyền quốc gia độc tài. Toàn cầu 

hoá vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của các phong trào đấu tranh vì dân chủ, 

các các cao trào đấu tranh vì nhân quyền. Cùng lúc, toàn cầu hóa làm xuất hiện 

một không gian mới của ba liên minh mới : các liên minh kinh tế, tài chính, 

công nghiệp siêu quốc gia ; các thị trường chung siêu quốc gia ; các chế độ 

chung cho toàn cầu về thương mại. Ba liên minh mới này tạo tiền đề cho ba thao 

tác mới : các đồ án siêu quốc gia của các tập đoàn xí nghiệp mạnh, các ứng dụng 

mới về khoa học kỷ thuật công nghệ, các phổ biến mới về khoa học kỷ thuật 

truyền thông. Cả ba tác động mới này lại tạo điều kiện thuận lợi cho ba loại tổ 

chức mới : các tổ chức toàn cầu về thương mại, về y tế…với quy định và pháp lý 

chung; các tổ chức nhân đạo và từ thiện trực tiếp cạnh tranh với các tổ chức của 

Liên Hiệp Quốc; các cơ chế mới liên quốc gia có cùng quyền lợi kinh tế, tài 

chính, thương mại…hoặc văn hoá, bản sắc, lảnh thổ…trong quá trình toàn cầu 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   557 

 

hoá.Toàn cầu hóa, từ năng động qua tăng dạng, làm xuất hiện những tổ chức, 

những cơ chế mới với: 

*Tính năng động trong tổ chức và vận tốc thực hiện các chỉ tiêu, các mục đích 

quốc tế bằng cách tận dụng khoa học truyền thông.  

*Tầm vóc cao, bề thế lớn trong sáng kiến và đề bạt những sửa đổi các đạo luật, 

các kinh nghiệm hành chính theo phản xạ quốc gia chủ nghĩa. 

*Vai vóc siêu quốc gia được cũng cố bởi công pháp quốc tế chung, dựa trên dân 

chủ hoá truyền thông, yếu tố này làm các bậc thang cơ chế quốc gia bị thay đổi, 

và bắt buột ở thế tăng dạng, theo nội dung vô trương bất tín (không thấy thì 

không tin), không được tin thì sẽ bị loai trừ khỏi sinh hoạt của nhân quyền và 

dân chủ của toàn cầu hóa. 

Mỗi nội địa (quốc gia, địa phương, vùng, miền…) là một khâu của mạng, toàn 

cầu hoá đươc định nghĩa trên ba chỉ báo : mức độ và cường độ giao lưu tin tức; 

tác động qua lại trực tiếp giữa địa phương và toàn cầu; quan hệ giửa các nội địa 

được nối thành mạng, mà mỗi nội địa trở thành một khâu của mạng. Toàn cầu 

hoá được phân tích trên ba thực tế : các mạng được nối nhanh và tăng liên tục; 

các mạng này luôn bị kiểm soát, kiểm duyệt bởi các chính quyền độc tài luôn 

tìm cách thao túng trực tiếp các công cụ khoa học truyền thông vì lảnh thổ và 

biên giới quốc gia không còn có tác dụng không gian độc lập như xưa. Toàn cầu 

hoá được vận động trực tiếp trên ba bối cảnh mới trước các tai nạn lớn về môi 

trường; các đấu tranh địa phương hay quốc gia; các cuộc đàn áp dân chủ, nhân 

quyền, làm các quan niệm, các mô hình, các kinh nghiệm về tổ chức chính 

quyền quốc gia phải được thay đổi, chuyển biến theo thực tế hiện nay của toàn 

cầu hoá. Sự phân tán các sinh hoạt kinh tế: giao, khoán, dời, tráo, trong đó toàn 

cầu hoá liên tục được kích thích bởi một quy luật tán tụ mới : 

*Sự phân tán các sinh hoạt kinh tế rộng khắp toàn thế giới ngày càng phức tạp; 

sự phức tạp hoá này là cột trụ của chiến lược cắm dùi mọi nơi của các tập đoàn 

siêu cường kinh tài. 

*Sự bàn giao các công việc chuyên môn cho vùng nhân công rẻ, hành chính dể, 

thuế má thấp trên nhiều lảnh thổ, trên nhiều châu lục, tạo ra một loại mạng liên 

kết mới trong kinh tế mà nhà máy một nơi, kế toán một nơi, lảnh đạo một nơi… 

*Sự khoán dời tạo ra thi trường mới về dịch vụ chuyên môn, mà nội dung cạnh 

tranh giửa các dịch vụ chủ yếu dựa trên vận tốc về sản suất, quản lý, thông tin, 

làm tăng vai trò của các thành phố toàn cầu, một khâu của đồ hình dày đặc về 

mạn với cường độ thông tin ngày càng chuyên môn. 

*Sự dời tráo theo hiệu quả kinh tế và lợi nhuận với sức cung cấp dịch vụ và sản 

suất cao theo vận tốc của tự do cạnh tranh làm cho lực lượng lảnh đạo quốc gia 

luôn phải thay đổi chiến thuật quản lý. 

*Sự tăng trưởng các nhu cầu dịch vụ ngày càng chuyên môn được kích thích bởi 

sản suất và đầu tư sinh ra các mạng quản lý siêu quốc gia không còn lệ thuộc 

vào sinh hoat kinh tế chỉ của một nước. 

Chính quyền tác nhân toàn cầu  
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Một chính quyền thông minh hiện nay là một chính quyền với các chính sách 

mở trong sáng suốt, các chiến lược mạnh trong tỉnh táo để phát triển kinh tế, 

khoa học, kỷ thuật cùng lúc bảo vệ môi trường thiên nhiên và nhân phẩm của xã 

hội dân sự đa dạng trong sinh hoạt vì đa nguyên trong tổ chức. Chính 

quyền thông minh này nhận diện được ẩn số của toàn cầu hóa là tập trung dọc 

để dựng hệ thống ngang,trong đó xuất hiện sự tập trung dọc trong lảnh đạo của 

các doanh nghiệp siêu cường trong các thành phố hoàn cầu vững mạnh về công 

nghiệp và truyền thông, từ đó tạo ra một hệ thống ngang để mở rộng về đầu tư 

trên toàn cầu, với chỉ đạo rất tập trung. Sự tập trung dọc này thuận lợi cho các 

liên minh giữa các tập đoàn, tạo điều kiện thuận lợi về kinh tế theo một hệ thống 

ngang để tận dụng và khai thác các khả năng khoa học, kỷ thuật, truyền thông 

sẳn có, từ đó sinh ra hậu quả mới trong quản lý các cơ chế quốc gia: các cơ chế 

quốc gia sẳn có không thể quản lý toàn bộ sự vận hành giữa các doanh nghiệp 

siêu cường từ đầu tư tới sản suất. Một hệ thống quản lý hoàn chỉnh tầm cở toàn 

cầu hoá chưa có, những luật quốc tế mới chỉ thuận lợi cho các cường quốc đã 

vững về pháp lý, công nghiệp và khoa học kỷ thuật, bó buột ta phải nhận định rỏ 

hai phân tích mới trong toàn cầu hoá kinh tế hiện nay: vai trò ngày càng trọng 

yếu của ngân hàng siêu quốc gia trong các khối liên minh tây âu và bắc mỹ qua 

các quyết định lập giá, giử giá, phá giá đồng tiền; vai trò ngày càng chủ yếu của 

bộ kinh tế và tài chính trong các nước công nghiệp mạnh. 

Chủ động trong sinh hoạt đa dạng của toàn cầu hóa làm ra các cao trào đa 

nguyên mới  

trong xã hội dân sự trong đó nhân quyền và dân chủ phải phục vụ trực tiếp cho 

bình đẳng và tự do, với sự trợ lực của các nội lực mới của toàn cầu hoá: sự có 

mặt vững mạnh của các hội đoàn nhân quyền cạnh các doanh nghiệp toàn cầu 

trong mạn lưới kinh tế quốc tế; sự ra đời các liên minh giữa các công đoàn có 

ảnh hưởng quốc tế cao ngày càng lan rộng trong các phong trào đấu tranh quốc 

gia của thành phàn lao động; sự cũng cố liên tục các pháp lý quốc tế của các 

nước phát triển, triển khai các luật mở vì nhân quyền và bình đẳng. Quá trình 

toàn cầu hoá nêu lên ba hiện thực mới : tự do cạnh tranh tạo ra sự đa dạng về 

luật pháp; tiến bộ khoa học kỷ thuật tạo ra sự thuận lợi về giao lưu tin tức, hàng 

hoá; phát triển truyền thông tạo ra sự đa nguyên về kinh nghiệm kinh tế và tài 

chính của một quốc gia. Trong tiến trình này, toàn cầu hoá đặt chính quyền trước 

có ba yêu cầu mới nếu mở cửa thì : chấp nhận tự do giao lưu và giao thông; thừa 

chấp nhận liên minh và thoả hiệp ; công nhận đa dạng và đa nguyên. Lúc đó thì 

chính quyền đã ít nhiều trở thành tác nhân toàn cầu, cận kề với ba tác nhân đã có 

mặt : 

* thị trường toàn cầu, làm tăng sự lệ thuộc lẫn nhau vừa về kinh tế, vừa về tài 

chính giữa các quốc gia. 

* doanh nghiệp toàn cầu, có tính năng động lớn, trực diện với các chính sách 

quốc gia hoá kinh tế, liên tục tác động trên kinh tế quốc gia. 
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* mạng xã hôi dân sự toàn cầu, mở và rộng, có kỷ năng tạo ra luật chơi mới 

trong môi trường mới qua truyền thông, mà không cần thông qua quyền lực của 

chính quyền quốc gia. 

Như vậy, lảnh thổ quốc gia không xê dịch nhưng mạng truyền thông, truyền tin, 

truyền luật chơi mới luôn biến động theo chiều hướng mở; từ đây sinh ra một lý 

luận mới về chính quyền: sự độc quyền lảnh đạo sẽ được chuyển qua dạng sự 

chọn quyền trung gian, trọng tài, tố chức…giữa quốc gia và quốc tế. Vì các tác 

nhân toàn cầu luôn tạo ra lảnh thổ mới, tạo sức ép tran chính quyền là phải tạo ra 

các cách cửa mở mới. Nếu các tác nhân toàn cầu  luôn tạo ra những quy 

trình đầu tư mới, thì chính quyền cũng phải luôn tạo ra những công trình phát 

triển mới. Nếu các tác nhân toàn cầu luôn tạo ra luật chơi mới, thì chính quyền 

cũng phải tạo ra pháp lý mới. Khi một chính quyền thông minh trực diện với quy 

luật thị trường toàn cầu, đủ sức tôn trọng và tạo chổ đứng cho các tác nhân toàn 

cầu trên lảnh thố quốc gia, mà trước đó phải biết giới hạn các thái độ quốc gia 

bảo thủ hẹp hòi của mình để hổ trợ các quy định quốc gia mở cửa đối với đầu tư 

và truyền thông. Và muốn thích ứng với tình hình này, chính quyền phải thừa 

nhận là chính quyền đó không chỉ còn là công cụ của một tổ chức bảo vệ quyền 

lợi của giai cấp thống trị, thực tế bè đảng phải yếu dần với khả năng lớn mạnh 

của thị trường toàn cầu với các tác nhân quốc tế đa dạng và đa nguyên. Muốn 

tồn tại dài lâu, chính quyền này phải chủ động tham dự vào sự hình thành ngày 

càng hoàn chỉnh của thị trường toàn cầu để có chổ đứng vửng chắc, chính quyền 

này phải đảm bảo môi trường bền vửng cho các nguồn vốn kinh tế bằng luật 

quốc gia. Toàn cầu hoá được tổ chức về mặt địa lý chiến lược một phần lớn qua 

các liên minh giữa các chính phủ. Chức năng của các liên minh này là củng cố 

các liên minh láng giềng từ thương mại đến quốc phòng, từ kinh tế đến xã hội; 

tạo phát triển trong khu vực qua các thỏa hiệp tự do trao đổi và đi lại; tạo ổn 

định trong khu vưc trong một khối liên minh có sức sản xuất, đầu tư mạnh để 

thích ứng với bối cảnh tự do canh tranh hiện nay. Các liên minh này không 

mang dạng các liên minh cũ về quân sự, vì nội dung của chúng phần lớn dựa 

trên lợi nhuận kinh tế trong vận tốc nhanh của toàn cầu hoá : nhạy và nhanh khi 

tìm thoả hiệp nếu có lợi nhuận trước mắt ; đàm phán gọn, ký kết mau nếu tìm ra 

được luật thích hợp ; tăng hợp tác cùng lúc tăng nguồn vốn nếu có cùng quyền 

lợi dài lâu.Thí dụ cụ thể đã có về liên minh Bắc Mỹ và Tây Âu Transtlantic 

Décalration, 1990 ; Transtlantic Economic Partnership Agreement, 1998. 

Chính quyền có khả năng kinh tế ngoại tác là chính quyền được định hình bởi: 

khả năng kiểm soát lạm phát quốc gia; khả năng tôn trọng và thi hành các hợp 

đồng quốc tế; khả năng tạo ra một khung luật mới phù hợp với kinh tế toàn cầu 

hoá. Những chính quyền có khả năng kinh tế ngoại tác này tham dự trực tiếp 

vào các quy định quốc tế mở và sẻ thấy quyền hạn của mình tăng trên thị trường 

toàn cầu; tăng trên chính trường quốc tế; tăng ngay trên cơ chế quốc gia. Khả 

năng kinh tế ngoại tác của chính quyền được thể hiện qua phát triển những khả 

năng chuyên môn về các quy trình tổ chức đầu tư; những khả năng thanh tra với 

kiến thức công pháp quốc tế đầy đủ; những khả năng kỷ thuật để quản lý được 
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quá trình toàn cầu hoá. Hiện nay, ĐCSVN chưa có một chính sách nào để đạo 

tạo, huấn luyện về phạm trù khả năng kinh tế ngoại tác, trong khi đó Trung 

Quốc đầu tư rất mảnh liệt, cùng lúc biết thừa hưởng và khai thác các kinh 

nghiệm gần xa của Bắc Mỹ và Tây Âu. Nếu không muốn có dân chủ tức khắc, 

thì các minh quân, minh chủ, minh chúa tương lai của ĐCSVN phải nhận thức 

rỏ quá trinh và thực tế mới này. Khả năng mới của chính quyền có thể thu khu 

vực công hẹp lại, cùng lúc mở khu vực tư rộng ra, nhưng sinh hoạt của chính 

quyền này là nơi tập hợp các kỷ năng quốc tế, sinh hoạt của chính quyền là nơi 

kết hợp các hành tác kinh tế quốc tế. 

Internet, mạng thông mạng 
Nếu nhận định Internet là mạng hoá các sinh hoạt nhân sinh, thì phải nhận ra 

internet hoá mạng mọi đòi hỏi, mọi bức xúc không những của một xã hội trong 

một quốc gia, mà còn của cả nhân sinh trong một nhân loại mong muốn 

được mạng nối mạng để có mạng chuyền mạng. Nơi mà các quyền tư hữu đóng 

góp đựơc vào quyền hưởng chung tin tức, chống lại các phản xạ của ngăn, chặn, 

kiềm, giữ…trong thông tin của các thể chế độc tài. Internet tụ tin để chia tin, 

trong mạch vạn trạng của mạng vô hình, theo định nghĩa của mạng không khung, 

một không gian không ranh giới, không một chính quyền nào có thể quốc hữu 

hoá được. Internet đa nguyên trong một không gian tự do truyền thông, trong đó 

mọi ngăn cấm chỉ tạm thời, mọi cấm đoán chỉ tạm bợ, vì nó chính là mạng dân 

chủ hoá đa chiều, không gian dân chủ truyền thông. Quá tự do nên luôn bị các 

chính quyền tìm cách kiểm soát và kiểm duyệt, và các doanh nghiệp siêu cường 

cũng tìm cách thao túng Internet, qua quá trình sở hữu hoá các kỷ năng truyền 

thông bằng kinh tài; kể cả các trung tâm quản lý tin Internet cũng có thể khai 

thác tin tức hoăc giới hạn sức truyền tin của Internet bằng cách tố chức lại hệ 

cứng (hardware) và hệ mềm (software). Nhưng cho tới nay vẫn chưa có quyền 

thế nào kiểm soát và kiểm duyệt được toàn bộ Internet, vì nội chất của Internet 

là hệ mở đa phương, trong động tính rộng phi tập trung của nó, một thực tế của 

dân chủ không khung. Internet bày ra ánh sáng những đặc quyền, đặc lợi của 

mọi tác nhân xã hội (đảng phái, doanh nghiệp, chính quyền, hội đoàn, tập doàn, 

tập thể, cá nhân…), truyền giao tin tức và đủ sức phân tích rồi giải thích những 

quyền lợi của các tác nhân xã hội này, kẻ cả của các xã hội đen. Suy ngoài rồi 

lại ngẩm trong, thuật ngữ dùng cho các nhóm lợi ích trong các lực lượng lảnh 

đạo ĐCSVN hiện nay là không chuẩn sát, thực ra các nhóm này chỉ là những 

mafia (tôi đồng ý cách gọi tên của giáo sư Nguyễn Khắc Mai), tôi xin đưa ra các 

chỉ báo rành mạch của xã hội học tội phạm để định dạng, định loại họ: cướp 

quyền lực để giật quyền lợi; dùng bạo lực để bạo hành; vừa đe dọa, vừa khủng 

bố; vừa tham ô vừa hối lộ; vừa lách luật vừa trốn luật; vừa trộm tiền, vừa cướp 

của; vừa vơ vàng, vừa rửa tiền; vừa biển lận, vừa biển thủ; vừa giữ của cải 

trong nước, vừa chuyển tiền ra nước ngoài, vừa nắm chính quyền, vừa tìm cách 

đào tẩu tiền vàng ra ngoại quốc...Với tất cả chỉ báo này, Việt tộc đừng trông chờ 

họ yêu nước, tử vì quốc, vì họ đã bán đứng quá nhiều tài nguyên của dân tộc, 
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chận đường phát triển của đất nước, bằng cách rút ruột mọi công trình, rút tủy 

mọi sáng kiến, rút óc mọi sáng tạo; mỵ dân bằng giọng lưởi yêu nước trong các 

khẩu lịnh đạo đức giả của một loại độc đảng để độc tài, độc tôn, độc trị, sản sinh 

ra bao độc tố, làm tràn lan bao độc hại cho bao thế hệ của Việt tộc. Phản xạ của 

mafia là vơ vết rồi dấu diếm và luôn chuẩn bị để tẩu tán tiền của, để dào tẩu khi 

bị pháp luật điều tra, nên quyền lợi của mafia là làm ma bùn và khi cháy nhà lòi 

mạt chuột trước pháp lý, thì trở lại kiếp ma só, Internet đi ngược lại quá trình 

này bằng cách thể hiện minh bạch hóa để có dân chủ trực tiếp.  

Chúng ta phải luôn tỉnh táo để sáng suốt là tương lai của Internet vẩn sẻ là nạn 

nhân của những chính sách, chế độ, thủ thuật ngăn, chặn, kiềm, giữ… tự nhiều 

hướng, bằng nhiều cách. Kinh nghiệm (ngăn, chặn, kiềm, giữ) đã có mặt trong 

ba lỉnh vực : Zoning (phân biệt đối xử trong phân hoá tin tức, dich vụ) ; Tunnels 

protégés des transactions (đường hầm bảo vệ dây chuyền chứng khoán) ; 

Système de gardiennage (hệ thống canh cửa của các doanh nghiệp siêu cường). 

Internet có thể tạm thời bị thao túng nhưng không ai trực tiếp điều khiển được 

toàn bộ nó; cùng lúc internet có thể được hệ thống hoá bằng những tiêu chuẩn 

thống nhất trên nội dung tôn trọng công pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia; 

internet có thể được pháp chế hoá bằng những nguyên tắc thống nhất mới để bảo 

vệ sản phẩm và danh hiệu cho các sáng tạo. Mạch tạo tin (Net) và luồng thông 

tin (Internet) luôn được nuôi bởi các gân truyền thông (Email) mà độ phức tạp 

vượt mọi mô hình hoá của hệ thống pháp lý; như vậy, internet vừa là sinh thể, 

vừa là môi trường của: gân, mạch, luồng trong thông tin, nên khống chế internet 

phức tạp hơn, khó hơn mua chuột báo chí, ký giả. Tuổi thọ của bọn bồi bút thật 

không sáng sủa gì ! Những chuyện khi xưa muốn bưng bích, bây giờ khó khỏa 

lấp được, internet là mối đe dọa rỏ ràng nhất, sâu xa nhất của các thể chế độc 

(độc tài, độc tôn, độc trị, độc quyền và độc đảng). Nhưng chúng ta cũng vẩn 

phải phân tích thêm : internet của quần chúng chỉ là mặt nổi của toàn cầu hoá, 

mặt chìm các liên minh các cường quốc, doanh nghiệp siêu cường không lộ hết 

trên internet. Internet trong các hệ đầu tư vốn kinh doanh tập trung ngày càng 

nhiều vốn, không được quần chúng kiểm sát, có thể tạo ra những tai biến từ 

những ý đồ xấu, từ tin đồn không được kiểm chứng chính sát. Sự chuyển giao 

chứng khoán không phải là những luồng tiền tệ thực; nhưng thị trường chứng 

khoán quốc gia càng mở thì vận tốc và mật độ đi lại của vốn đầu tư càng cao và 

càng rộng, cho nên internet phát triển song đôi với các trung tâm tài chính quốc 

tế; với thế giới truyền thông mới; với các thị trường kinh tế liên quốc gia mới. 

Đối diện với internet thì các nguồn máy phân phối tin tức của các chính quyền 

phải thay đổi chế độ làm việc; các hệ thống truyền thông công cộng phải ngày 

càng bén nhạy; các phương tiện truyền thông đại chúng phải luôn triển khai hiệu 

quả nhanh chóng. Xã hội học truyền thông đề nghị phân tích các diện đa chiều 

sau đây của internet : cá nhân hóa tin tức theo quy trình quản lý tin tức hằng 

ngày; tập thể hóa dữ kiện theo quy trình quản lý dữ kiện được trao đổi thường 

xuyên; quần chúng hóa truyền thông theo quy trình quản lý các chứng từ được 

làm mới liên tục. Từ đó, đưa ra ba quá trình mới : hội ứng, thích ứng, đáp ứng 
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trong một trật tự vô hình: hội ứng là hội nhập nhanh để thích ứng mau; thích ứng 

mau để đáp ứng hợp thời; đáp ứng hợp thời để tồn tại lâu. Mỗi quốc gia phải 

biểu dương sức hội nhập vào luật, mỗi tập thể phải biểu dương lực thích ứng vào 

trò chơi; mỗi cộng đồng phải có năng động chiến thuật vào cách chơi, luôn hải 

dùng kinh tế thực (kinh tế trong quá trình đầu tư, lao động, sản suất, tiêu thụ…) 

để kềm chế kinh tế ảo (tài chính trực tiếp tìm lời trên tài chính không qua các 

quá trình bình thường của kinh tế thực). Trong những năm qua, toàn cầu hoá 

củng cố vị thế của tư bản tài chính với những hệ lụy của khủng hoảng hoặc suy 

thoái luôn là nội chất của tư bản tài chính, là giới hạn đạo lý của tư bản tài chính; 

tư bản tài chính chỉ tự cứu nó, chớ nó không cứu kinh tế quốc gia. Khác biệt giữ 

kinh tế quốc gia là tính toán qua đầu tư, qua các công trình; còn tư bản tài chính 

trong toàn cầu hoá tìm lợi nhuận tức khắc. Lợi nhuận sinh ra lợi nhuận phải 

được hiểu là loại giếng không đáy.  

Các lực lượng công nhân lợi tức thấp sẻ chịu nhiều thiệt thòi vì không có tin tức, 

không biết quyết định, không rỏ chiến lược của lực lượng lảnh đạo tư bản tài 

chính. Chịu những hậu quả lớn và nặng trong khủng hoảng và suy thoái của tư 

bản tài chính, vì hiện nay chưa có đầy đủ các công pháp quốc tế để bảo vệ mình. 

Cách bảo vệ các lực lượng công nhân lợi tức thấp còn rất hạn chế : củng cố các 

vốn kinh tế không bị thao túng bởi kinh tế ảo của tư bản tài chính, bảo đảm an 

toàn lao động, cùng các phương tiện, dụng cụ, kỷ năng trong sản suất; phát triển 

các nhu cầu dài lâu về hạ tầng kiến trúc trong kinh tế thực, những chi phí sáng 

suốt về hạ tầng kiến trúc dài lâu trong kinh tế thực, luôn tạo ra công ăn việc làm 

về chất lượng và số lượng. Hảy sát nghiệm kỷ hơn các chức năng trung tâm 

trong phân tán kinh tế : trước hết là địa lý phân tán của sinh hoạt kinh tế trong 

toàn cầu hoá: nhà máy, kế toán, năng lượng, quán lý được phân tán trên nhiều 

nơi làm tăng vai trò của lảnh đạo đầu nảo của chủ vốn. Kế đó là càng phân tán 

rộng, chức năng chủ đạo trung ương càng tăng, vì chiến lược toàn cầu của của 

lảnh đạo trung tâm quyết định mọi đầu tư của tất cả địa phương. Sau cùng là vai 

trò của lảnh đạo đầu nảo của một doanh nghiệp siêu quốc gia càng chặt chẻ về 

mặt trung ương, càng sâu rộng về mặt địa lý, càng làm tăng giá trị cổ phần của 

doanh nghiệp đó trên thị trường quốc tế. Chức năng trung tâm của lảnh đạo 

trung ương một doanh nghiệp siêu quốc gia có thế đứng mạnh trên chính trường 

kinh tế lẫn chính trị, tài chính lẫn xã hội; thế đứng riêng có lúc đứng riêng, đứng 

ngoài, đứng tách, thậm chí đứng cao hơn một chính quyền. Chuyện này tạo nên 

hai thực thể mới: các doanh nghiệp siêu quốc gia có thế đứng mạnh trên chính 

trường nằm ngoài khả năng pháp lý của một chính quyền; các doanh nghiệp siêu 

quốc gia có thế đứng mạnh trên chính trường lại tập trung đa số trên các quốc 

gia đã phát triển mạnh (bắc mỹ và tây âu). Hai lập luận này cho phép chúng tạo 

dựng một giả thuyết tạm thời: toàn cầu hoá đang được hình thành phục vụ cho 

hệ thống khống chế kinh tế biến dạng từ chế độ thực dân hữu hình sang chế độ 

liên minh vô hình giữa các siêu cường kinh tế, với sự tham gia gần đây kiểu tà 

đạo đường tắc của Trung Quốc. Thí dụ điển hình là là chuyện khai thác tài 
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nguyên và bóc lột lao động trên cả lục địa phi châu, mà luôn tự quảng cáo là họ 

không có vết chàm nào về lịch sử thực dân với châu phi. 

Lao tạo hay lao nô, 

Toàn cầu hoá tạo ra một loại địa lý di dân quốc tế rộng, mang theo thảm họa 

đáng sợ cho Việt tộc; lao nô (nô lệ lao động) tại ngoại quốc và có thể ngay trên 

quê cha, đát tổ của chính mình, ngược lại với lao tạo (lao động sáng tạo) bằng 

chính khoa học, kỷ thuật, sản phẩm, văn hóa, nghệ thuật do mình tạo ra.... Lao 

nô nói thẳng là làm công (ở đợ và làm mọi) cho kẻ khác với điều kiện lao động 

tồi tệ nhất; ngược lại lao tạo là làm chủ từ sáng kiến tới sáng tạo, từ sản suất tới 

tiêu thụ, từ tổ chức tới vận hành, Hàn quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Loan... 

đã thành công. Họ cùng nôi văn hiến tam giáo với Việt Nam, tại sao lảnh đạo 

ĐCSVN không đi theo con đường lao tạo của họ? Không trả lời rành mạch câu 

hỏi này là bất lý trong lảnh đạo, không phân tích minh bạch vấn đề này là bất 

chính. Nguồn nhân lực luôn là luồng ngoại tệ cho các tổ chức lao nô bất chính, 

buôn rẻ sức lao động của đồng bào ta cho các nước láng giềng, mà thân phận của 

người Việt rất tồi tại các nước nhận xuất khẩu lao động việt nam, đồng bào mình 

bị coi thấp, lại thêm cảnh cư trú bất hợp pháp, chóng chầy mang theo các tệ nạn 

xã hội, mà bằng chứng là tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đồng bào 

chúng ta phải nhận chịu những cách đối xử kỳ thị nhất. Môt chính phủ mà không 

giải quyết được vấn nạn này thì chỉ nên từ chức, một chính quyền mà không xử 

lý được họa nạn này thì chỉ nên từ nhiệm, một thể chế mà không hóa giải được 

quốc nạn này thì chỉ nên buông bỏ vị thế lảnh đạo của mình.Toàn cầu hoá mang 

theo các cấu trúc ngầm của thị trường di dân, sử dụng lao động theo hệ liên quốc 

gia; trong đó bộ phận chìm là xuất khẩu lao động, đáp ứng về số lượng công 

nhân trình độ chuyên môn thấp, lương bổng rẻ. Xuất khẩu lao động luôn bị thao 

túng bởi các đường dây buôn lậu lao động và nhân công; khai thác những sơ hở 

về luật pháp giữa quốc gia di dân và quốc gia nhập cư. Xuất khẩu lao động hợp 

pháp hay không hợp pháp đưa tới lao nô, tại đây cần có một quyết tâm lảnh đạo 

chính trị việt nam: biến lao nô thành lao tạo, tham gia trực tiếp vào tăng tưởng 

kinh tế toàn cầu với nhân phẩm lao tác, nhân cách giáo lý Việt tộc, biết tự chủ vì 

biết tự trọng.  Thị trường di dân và xuất khẩu lao động dựa trên ba nguồn nhân 

lực: 

*Luồng di dân và nhập cư giữa các quốc gia có quan hệ lịch sử với chế độ thực 

dân, giữa nước cai trị và nước bị trị. 

*Luồng di dân và nhập cư giữa các quốc gia, các địa phương theo nhu cầu kinh 

tế đặc thù giữa nơi đi và nơi đến. 

*Luồng di dân và nhập cư được tạo ra từ những hệ thống kinh tế toàn cầu, trực 

tiếp kích thích các mạn lưới ngay tại các nước chậm tiến để tuyển dụng lao 

động. 

Có ít nhất là ba đường dây tuyển dụng lao động: do chính quyền nơi đi và các 

doanh nghiêp nơi đến tổ chức qua trung gian các cơ quan xuất khẩu lao động 

chuyên môn; do chính quyền nơi đi và các nước công nghiêp nơi đến tổ chức 
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dựa trên quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia; do các chính quyền của các nước 

làng giềng trong cùng một khối liên minh kinh tế trong vùng. Sau khi hội nhập, 

mỗi cộng đồng nhập cư thường đủ tự chủ để tự tổ chức các đường dây tuyển 

dụng lao động, trực tiếp tham gia vào đồ hình sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Chúng 

ta cũng nên nghiên cứu sâu các khoảng cách giữa di dân và nhập cư trong địa lý 

kinh tế toàn cầu: 

* xuất khẩu lao động khoảng cách gần giữa các nước làng giềng trong cùng một 

khối liên minh kinh tế : quan hệ ngang hàng về trao đổi chuyên môn. 

*xuất khẩu lao động khoảng cách xa giữa các nước đã pháp triển và các nước 

chậm phát triển trong quan hệ bất bình đẳng bắc phát triển-nam chậm tiến. 

* xuất khẩu lao động khoảng cách mới giữa các nước chậm phát triển và các 

nước trung đông nắm sản xuất dầu hoả mà quan hệ dựa trên giá hạ của nhân 

công. 

Toàn cầu hoá để lộ các bất bình đẳng, các bất công vừa theo chiều rộng, vừa 

theo chiều cao, vì toàn cầu hoá trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

kinh tế vùng giữa các nước láng giềng có trình độ phát triển chênh lệch nhau. 

Nơi mà châu Á thái bình dương là một thí dụ linh động: Nhật bản không nhận 

nhập cư trong lịch sử phát triển kinh tế của mình, cùng lúc đóng vai trò đầu tàu 

giúp các nước đông nam á chậm pháp triển, mà không quên sử dụng thị trường 

nhập cư lao động của các nước đông nam á trong công nghiệp, cả trong dich vụ 

gia đình với nhân công của Philippine. Một nước đóng kín như Nhật bản nhưng 

khi muốn trở thành chủ trì trong hệ thống đầu tư tại đông nam á đã trở thành một 

không gian mở của thị trường nhập cư lao động. Như vậy, quốc tế hoá kinh tế đi 

cùng mở cửa cho di dân và nhập cư; đi cùng mở cửa cho tiếp thu đa văn hoá; đi 

cùng mở cửa cho tự do đi lại.Toàn cầu hoá tạo điều kiện cho: 

*Sự phát triển của thị trường lao động với chuyên môn cao, với chuyên viên 

lương bổng cao, đặc biệt trong quản lý truyền thông. 

*Sự suy hoá của thị trường lao động không chuyên môn, với mức lương thấp 

của lực lượng nhân công không chuyên nghiệp. 

*Sự lệ thuộc ngày càng cao của các nước sản xuất lao động các lực lượng không 

chuyên nghiệp đối với các quốc gia nhận nhập khẩu lao động trong quá trình 

chuyên môn hoá hiện nay. 

Xuất khẩu lao động đặt ra hai vấn đề: nếu thuận lý thì xuất khẩu lao động giải 

quyết vấn đề thất nghiệp, và ngoại tệ từ xuất khẩu lao động giúp để trả nợ. Nếu 

nghịch lý thì xuất khẩu lao động không giải quyết vấn đề phát triển kinh tế, 

ngoại tệ từ xuất khẩu lao động không có tác dụng trực tiếp trên các công trình 

quốc gia về y tế, giáo dục, xã hội. Có ít nhất bốn kinh nghiệm châu á về xuất 

khẩu và nhập khẩu lao động: Philippines chỉ chọn xuất khẩu lao động để tạo 

nguồn ngoại tệ. Hàn quốc chọn xuất khẩu lao động giai đoạn đầu, sau khi thành 

công về kinh tế chọn khoa học kỷ thuật làm chủ lực cho các công trình phát 

triển. Nhật bản chọn xuất khẩu lao động theo dạng cố vấn khoa học kỷ thuật, 

chọn nhập khẩu lao động cho dịch vụ gia đình, rồi chọn nhập khẩu lao động cho 

dịch vụ giải trí mà chủ yếu la sử dụng phu nữ philippines. Trung quốc chọn xuất 
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khẩu lao động trong các nghành xây dựng, cùng lúc giữ thể chủ đạo trong xuất 

khẩu hàng tiêu dùng, liên kết với khai thác năng lượng trong quá trình gây ảnh 

hưởng trên nhiều châu lục. Trong các quá trình này, tư duy của các lảnh đạo 

trong chính quyền là then chốt, lý luận hoàn chỉnh các quá trình phát triển phải 

được phân tích sáng suốt và toàn bộ, phương thức đầu tư ngắn hạn và dài hạn 

phải được lý giải tỉnh táo và hoàn chỉnh. Các quốc gia nhận nhập khẩu lao động 

thường dùng thế kinh tế mạnh của mình để khai thác thị trường lao động quôc tế, 

luôn chủ động được đầu tư và lợi nhuận từ đó tạo những ảnh hưởng lớn rộng 

trong toàn cầu hóa hiện nay. Trong quá trình khai thác và lợi dụng lẫn nhau giữa 

các quốc gia mạnh và các quốc gia yếu luôn có sự bất bình đẵng giữa kẻ có của 

và người có công, mà kẻ có của vẫn nắm dao đằng chuôi. Các quốc gia vừa yếu, 

vừa mắc nợ là những quốc gia chịu thiệt thòi nhất (Zambie, Ghana, Ouganda…) 

vì phải trả nợ hàng năm mà phải hy sinh các công trình về y tế, giáo dục, xã 

hội…). Sự khai thác nhân công và tài nguyên tận xưởng tủy của Trung Quốc tại 

Phi Châu hiện nay là hoạn nạn cho cac một châu lục, trí thức yêu nước của Việt 

tộc hảy nhận định kỷ lưởng cách đối xử để thấy cái xấu, tồi, tục, thấp của quá 

trình trung quốc hóa-toàn cầu hóa. Thất nghiệp, mắc nợ, xuất khẩu lao động là 

nghiệp chướng mới trong toàn cầu hoá; nếu không biết cách gở ra, sẻ bị sa lầy 

trong các quy trình phát triển, mà quy luật chủ yếu vẩn là: lập vốn, giữ vốn. 

Chúng ta yêu cầu ĐCSVN chính chắn, nghiêm túc, cẩn trọng trong các dữ kiện 

này, nhất là phải luôn đề phòng quá trình trung quốc hóa toàn cầu hóa. 

Thành phố toàn cầu 
Phân tán rộng để chuyển động mau, vừa căng rộng, vừa đào sâu, làm sản sinh ra 

các thành phố toàn cầu (đô thị toàn cầu) có không gian động với địa lý tập 

trung, trong chiến lược địa hình và địa thế có các trung tâm dịch vụ lớn tạo lực 

dây chuyền cho đầu tư quốc tế, đa năng và đa chủng, theo quy luật nhập cư và 

nhập nghiệp. Nhưng đa dạng hóa dịch vụ có thể sinh ra đa dạng hóa bất công về 

lương bổng và lợi tức giữa các chuyên gia quốc tế và nhân viên địa phương 

trong cùng một nghiệp vụ. Các thành phố toàn cầu này với không gian động 

trong địa lý tập trung, làm xuất hiện một loạt những thành phố toàn cầu với đầy 

đủ những chức năng kinh tế, tài chính, thương mại, truyền thông trong hạ tầng 

kiến trúc với sự hổ trợ năng động của thượng tầng kiến trúc của các chính quyền 

thông minh. Những thành phố toàn cầu này nhận những dịch vụ mới từ quản lý 

hành chính tới tổ chức đầu tư quốc tế cùng lúc đào tạo liên tục các chuyên viên 

truyền thông để thích ứng với yêu cầu mới và phức tạp của mạng. Trong châu Á 

hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc hiểu rất rỏ quy luật này trong quá trình xây 

dựng dich vụ các thành phố lớn. Những hệ quả mới từ các thành phố toàn cầu 

này là tiếp nhận những cơ chế mới của quá trình toàn cầu hoá từ kinh tế tới văn 

hoá, là nơi tập trung vốn tài chính cũng là nơi kích thích đầu tư bằng quá trình 

tăng trưởng các mạng nối giữa các thành phố toàn cầu nhằm tạo tiềm lực mới 

ròi khả năng mới, để khai thác triệt để các sáng kiến và các sáng tạo trong các 

phương pháp luận tổ chức mạng nối quốc tế. Các thành phố toàn cầu này tự tạo 
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cho mình một không gian truyền thông mạnh và tác động thẳng vào cách định 

hình địa lý dịch vụ tập trung mà không tuân theo quy luật của tố chức lảnh thổ, 

biên giới, hành chính theo lối cũ của các chính quyền độc đoán.Toàn cầu hoá tạo 

song song hai luồng sinh hoạt : sức mạnh truyền thông toàn bộ của mạng hổ trợ 

vận tốc cao cho kinh tế, thu ngắn mọi khoảng cách ; nơi mà kinh tế doanh 

nghiệp toàn cầu bảo trợ sự xuất hiện các thành phố toàn cầu, đảm bảo mọi dich 

vụ quốc tế với tính năng động vốn đầu tư tập trung. Các luồng sinh hoạt này 

không mâu thuẩn nhau, không đối chọi nhau, mà ngược lại bổ xung cho nhau về 

nguồn vốn, nguồn dịch vụ và nguồn nhân viên. Những chỉ báo để nhận diện ra 

các thành phố toàn cầu này là nằm trong vùng có cường độ xuất nhập khẩu cao; 

tập trung khoa hoc kỷ thuật truyền thông cao; mật độ sinh hoạt kinh tế được hổ 

trợ mạnh bởi lực lương lao động dày đặc; có địa thế chiến lược trong phát triển 

kinh tế toàn cầu; có tính năng động trong giải quyết dịch vụ liên quốc gia…Toàn 

cầu hoá đang được định hình về địa hình và địa thế qua các thành phố toàn cầu 

này, những thành phố này đươc xem như là những cửa mở của thế giới, từ tài 

chính tới kinh tế, tự dịch vụ tới truyền thông, từ luật pháp tới văn hoá….Các 

thành phố toàn cầu trở thành những trung tâm dịch vụ trong dây chuyền đầu tư 

với các tính năng động của những hệ thống đô thị siêu quốc gia; những thị 

trường tập trung các chuyên viên đẳng cấp quốc tế ; những chuyên môn hoá dịch 

vụ kinh tế, tài chính, pháp lý quốc tế. Các thành phố toàn cầu này sinh hoạt trên 

lảnh thổ một quốc gia nhưng không còn hoàn toàn lệ thuộc vào guồng máy cơ 

chế quốc gia. Các thành phố toàn cầu này tổ chức ra những liên minh mới tạo ra 

những khu vực mới về tự do trao đổi để cũng cố thế toàn cầu của mình. Tính tự 

chủ của các thành phố toàn cầu này dựa thẳng lên luật quốc tế hiện hành, có 

tiếng nói uy tín trên thế giới và tác động ngược trở lại trên chính quyền và cơ 

chế quốc gia sở tại. Sài Gòn là thành phố nhanh nhạy về các quy luật này, nhưng 

vẫn còn quá chậm, quá vụng, không những so với Thượng Hải, mà còn vụng 

chậm hơn Bangkok. 

Thành phố toàn cầu là mạng nối các sáng kiến mới về kinh tế, chổ dựa các 

khuynh hướng lớn về đầu tư, nơi hẹn các liên minh mới về tổ chức dịch vụ, 

mang tính năng động siêu quốc gia về tài chính, chuyển động nhanh về khoa học 

truyền thông, có sức thu hút nhân lực và nhân lực cao, không còn là một không 

gian giới hạn, mà là một cơ cấu đô thị phức tạp. Vì không còn là một không gian 

của một quốc gia hay một địa phương mà đã đứng ngoài, có khi đứng trên quy 

hoạt của quốc gia hay địa phương, vì không còn là một không gian của một dân 

tộc, một văn hoá, một truyền thống mà của nhiều nguồn văn hiến, nhiều vùng 

văn minh, nhiều khu vực văn hóa khác nhau. Thành phố toàn cầu là không gian 

phối hợp giữa đại mô và vĩ mô qua không gian phối hợp giữa tăng lực đầu tư và 

tăng lực chứng khoán, không gian này là gạch nối giữa các trung tâm tài chính 

quốc tế. Các chuyên gia về toàn cầu hóa đã phân dạng và định dạng ba loại 

Thành phố toàn cầu: 

*Thành phố toàn cầu đã lớn: New York, Londres, Tokyo, Paris, Francfort, 

Zurich, Amsterdam, Los Angeles, Toronto, Sydney, Hong Kong. 
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*Thành phố toàn cầu đang lớn: Pékin, Shanghai, New Delhi, Bombay. 

*Thành phố toàn cầu sắp lớn: Bangkok, Taipei, Sao Paulo, Mexico… 

Các chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam hiện nay chưa thấy có một văn bản nào 

của chính phủ, của chính quyền, của ĐCSVN để chứng minh là lảnh đạo hiện 

nay có ý thức đầy đủ về phướng hướng phát triển đất nước qua quá trình này. 

Thành phố toàn cầu có vai trò không những trong đầu tư mà cả trong đào tạo, 

nơi mà đầu tư cao cho bất động sản cho dịch vụ quản lý, truyền thông, kế toán đi 

song hành với đầu tư cao cho kỷ thuật truyền thông trong tạo mạn, nối mạng, 

nhập mạng, và không quên đầu tư cao cho đào tạo chuyên viên có kỷ năng khoa 

học và tầm cở quốc tế. Thành phố toàn cầu xử lý các vấn đề cụ thể sau đây: có 

lực lượng chuyên viên trình độ quốc tế; có vai trò trong thị trường đầu tư và sản 

xuất toàn cầu; có sức hút trực tiếp vốn bên ngoài và không bị trì trệ hành chính 

bên trong đe doạ. Vì các thành phố toàn cầu có khả năng tổ chức dịch vụ ngày 

càng phức tạp, để có tổ chức chiến lược kinh tế rành mạch được hổ trợ bằng 

pháp lý quốc tế, từ đó tạo ra sức hấp dẫn cao về hiệu quả và giá cả trong dịch vụ 

quản lý. Thành phố toàn cầu cũng là nơi đa dạng hóa bất công xã hội với những 

bất bình đẳng mới: bất bình đẳng về lợi tức giữa các chuyên ngành, bất bình 

đẳng về lương bổng giữa các chuyên môn; bất bình đẳng về giá sinh hoạt giữa 

trung tâm và ngoại biên. Vì các thành phố toàn cầu này là nơi: thu hút nhân công 

cao với giá lao động rẻ; thu hút chuyên viên cao với lương bổng cao; thu hút 

nhập cư, tạo ra vấn đề di dân gay gắt với những bất ổn mới: sự cạnh tranh giữa 

những lực lượng cao nhân nghèo về lương bổng; dịch vụ tinh học truyền thông 

càng cao, giá thành về dịch vụ hành chính và quản lý càng thấp, dịch vụ truyền 

thông, hành chính và quản lý càng nhạy, càng mạnh, các lực lượng lao động 

không chuyên môn càng bị đe doạ. Các thành phố toàn cầu hiện nay không phải 

là những trung tâm thuận lợi cho phát triển văn hoá và sáng tạo nghệ thuật, các 

tập đoàn doanh nghiệp siêu quôc gia vẫn xem những thành phố này công cụ tổ 

chức để tạo lợi nhuận.  

Trong chiến lược làm quỵ gụt Việt Nam qua ô nhiểm môi trường, qua khống chế 

kinh tế, qua áp đảo thương mại từ tiêu thụ tới sản suất cấp vĩ mô, các chuyên gia 

Việt tộc phải chú ý thêm nữa đường dây hối lộ của Trung Quốc qua các hệ thống 

hành chính và cơ chế của các thành phố lớn hiện nay của đất nước ta; nơi mà các 

lảnh đạo tham ô, các cán bộ tham nhũng không những để “đất trống” bất động 

sản cho các tập đoàn trung quốc, mà còn để “đất hoang” cho các dịch vụ quốc tế 

của các tập đoàn này. Chuyện hệ thống truyền thông việt nam luôn bị phá rối, 

luôn bị tấn công là những chỉ báo rành mạch về sự chuẩn bị có xếp đặt của 

Trung quốc trong giả thuyết thôn tính Việt Nam. 

 

Diển đàn mạng 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa tạo nên các mạng xã hội, mà xã hội học truyền 

thông phân tích mười chỉ báo sau đây: 

* Ý dân và dân ý, được trực tiếp rồi trực với chính phủ và chính quyền trên bối 

cảnh quốc tế; 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   568 

 

* Diển đàn thường xuyên, tác động trực tiếp vào đường lối lảnh đạo của chính 

phủ và chính quyền. 

* Thăm dò dư luận, qua mạng để theo dỏi mà cũng để thích ứng với tình hình. 

* Dư luận truyền thông trực tiếp, điều phối lại quá trình đọc quyền của các kênh 

chính thức của chính phủ. 

* Dân chủ hóa dư luận ngay trên môi trường của các chính thể độc tài, độc đảng. 

* Sinh hoạt xã hội qua đường thẳng với xã hội dân sự tạo nên những đường tắc 

giữa các có chế hàng dọc. 

* Dân chủ dư luận hổ trợ cho tự do báo chí, bảo vệ ký giả, phát triển các phóng 

sự tức thời; 

* Dân chủ trực tiếp qua truyền thông bằng cách liên kết mạng vừa nhanh, vừa 

nhạy với các phong trào xã hội. 

* Dư luận qua mạng xã hội được nâng tầm vóc, rộng vai vế, mạnh gân cốt về 

truyền thông trước chế độ tài, độc đảng. 

* Dư luận tự giải phóng, công luận tự tách ra khỏi các kênh chính thống của 

quyền lực. 

Toàn cầu hoá tin tức tác động trực tiếp vào các sinh hoạt dân chủ qua truyền 

thông và báo chí, vì các sinh hoạt dân chủ qua truyền thông và báo chí sẽ sinh ra 

diễn đàn thường xuyên để dân chủ đươc thể hiện hằng ngày. Các sinh hoạt dân 

chủ qua truyền thông và báo chí luôn sinh động với các sự cố thường xuyên, sẽ 

mang tác dụng mới, tạo ảnh hưởng mới, tác động trực tiếp trên các sinh hoạt của 

chính quyền. Đây là nội dung mới của sinh hoạt dân chủ, không như dân chủ 

xưa chỉ được thể hiện qua các cuộc đầu phiếu, rồi giửa hai cuộc đầu phiếu thì cử 

tri cúi đầu chịu đựng. Toàn cầu hoá các tin tức tác động trực tiếp vào cách hình 

thành các dư luận; đa nguyên hoá các dử kiện sẽ làm phong phú sự hình thành 

các công luận; phong phú hoá các chứng từ sẽ dân chủ hoá được ý kiến tập thể. 

Mạng xã hội là nơi thăm dò dư luận tác động mạnh mẻ quan hệ giửa chính 

quyền và quần chúng. Nếu thăm dò dư luận thường xuyên để nắm phản xạ dư 

luận rồi tìm cách mị dân thì sẻ trẻ dại hóa sinh hoạt dân chủ. Nếu thăm dò dư 

luận thường xuyên để thao túng công luận dưới hình thức nịnh dân thì sẽ lảo suy 

hóa sinh hoạt dân chủ. Các lảnh đạo nên suy nghĩ kỷ: chạy theo dư luận, đuổi 

theo công luận, thì sẽ bỏ rơi tư duy chính trị, rời xa lý luận của tư tưởng, chối từ 

lập luận của đường lối. Như vậy thăm dò dư luận trong bối cảnh trong dân chủ 

trực tiếp truyền thông không chỉ còn là công cụ để chuẩn đoán ý kiến quần 

chúng mà đã trở thành một dữ kiện chính trị trung tâm, từ đó trở thành tác nhân 

ảnh hưởng trực tiếp tới các phương án, quyết định, hành động trong sinh hoạt 

chính trị. Một dư luận của truyền thông trong toàn cầu hóa trực tiếp có thể ngăn 

chận sự hình thành một đạo luật mới; lấn áp các công luật hiện hành; thay đổi 

các phương án kinh tế, văn hóa, xã hội. Có hai hậu quả của dư luận qua truyền 

thông trực tiếp: làm thoái hóa các chiến lược dài hạn đã dược đề ra; làm biến 

chất các sách lược ngắn hạn đang thực hiện. Nhưng không được quên các ưu 

điểm của dư luận của truyền thông trực tiếp: trực tiếp hóa thông tin về thực tế 

của một đường lối; giúp thực tế hóa những con tính chính trị của một đường lối; 
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giúp thực dụng hóa những đầu tư về một đường lối. Hảy tạm thời tổng kết các 

dử kiện của toàn cầu hóa truyền thông hiện nay:  

*Dân chủ hóa dư luận bằng truyền thông trực tiếp là tìm cách vượt qua phổ 

thông đầu phiếu, và dân chủ qua đại biểu bằng phương cách quản lý hằng ngày. 

*Dân chủ hóa dư luận bằng truyền thông trực tiếp dể rơi vào sinh hoạt tập thể 

theo tin đồn, không có lý luận, thiếu vắng lập luận, vì không có thì giờ để kiểm 

chứng. 

*Dân chủ hóa dư luận bằng truyền thông trực tiếp là trao một quyền lực mới cho 

các hệ thống quản lý truyền thông và báo chí, thuận lợi cho phản xạ của dư luận 

và bất lợi cho tư duy chính trị dựa trên lý luận và lập luận. 

*Dân chủ hóa dư luận bằng truyền thông trực tiếp sẽ tích cực nếu nó chống lại 

sự câm miệng trước các bất công. 

*Dân chủ hóa dư luận bằng truyền thông trực tiếp sẽ tiêu cực nếu nó tạo ra cái 

ồn ào bề ngoài làm hỗn loạn sinh hoạt binh thường của xã hội. 

Dân chủ hóa dư luận bằng truyền thông trực tiếp là chuyển hệ chính trị học qua 

hệ xã hội học. Dân chủ hóa dư luận bằng truyền thông trực tiếp là dìm quyết tâm 

chính trị dài lâu để làm nổi dư luận tức khắc. Dân chủ hóa dư luận bằng truyền 

thông trực tiếp là giao cho khoa học kỷ thuật truyền thông dùng vân tốc thay các 

hệ thống sinh hoat cơ chế hàng dọc và tập trung. Nếu dân chủ hóa dư luận bằng 

truyền thông trực tiếp bằng khoa học kỷ thuật dùng vân tốc, tức là dùng đường 

tắc để thu ngắn quá trình sinh hoạt xã hội, tức là trước mắt hủy bỏ các loại báo 

chí lý luận, tức là lâu dài loại bỏ các tư duy có tri thức. Các hiện tượng mới 

trong dư luận truyền thông: báo chí hóa các dử kiện tập thể và xã hội; tư duy báo 

chí sẽ được thế bằng phản xạ báo chí, tri thức lý luận báo chí được thế bằng tin 

tức trực tiếp.Tự do báo chí bị thay thế bằng dân chủ dư luận: tính tức khắc thay 

thế sư đầu tư về thời gian cho tu duy; thời gian bị thu bóp hóa lại để giải quyết 

chuyện hiện tại; lấy sự xúc động trước mắt thay thế sinh hoat của tư tưởng. 

Chúng ta không quên phân tích của Tocqueville về nội dung của dư luận, luôn 

co giản theo tâm lý quần chúng. Vì có hai loại dư luận: dư luận của lợi ích tập 

thể và dư luận tạo xúc cảm tập thể. Giật dây dư luận tạo xúc cảm tập thể dể hơn 

giáo dục dư luận qua lợi ích tập thể. Dư luận tự kiểm chứng dư luận và dư luận 

có khả năng tự giáo dục để tránh bị thao túng, là dư luận có nghĩa vụ học trong 

trách nhiệm và bổn phận quản bá tin tức. Khả năng tự giáo dục của dư luận dựa 

trên kinh nghiệm hiểu biết về các phương cách truyền thông của báo chí, chính 

quyền… để bảo vệ lợi ích tập thể của mình. Nếu diển đàn truyền thông thao túng 

được dư luận thì các hậu quả sau đây sẻ xuất hiện: chính quyền sẽ bỏ các công 

trình dài hạn mà chỉ quản lý dư luận hằng ngày; hình ảnh truyền thông sẻ quyết 

định thái độ của chinh phủ; cảm xúc của dư luận bằng hình ảnh truyền thông sẻ 

điều kiện hóa mọi tuyên bố của chính quyền. Và nếu dư luận thao túng được 

sinh hoạt của một chính quyền thì: 

*Dư luận trở thành chất kích thích để cho ra đời một nền dân chủ trực tiếp qua 

truyền thông thì các nội dung sinh hoạt dân chủ qua đầu phiếu sẻ bị lùi và có 

nguy cơ bị biến dạng. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   570 

 

*Dân chủ trực tiếp qua truyền thông không thể đảm bảo các quyền tự do được 

hiến pháp đảm bảo vì nó không dựa trên cơ chế gầy dựng bởi hiến pháp. 

Ta không quên là dư luận trong lịch sử của triết học bị xếp hạng thấp nhất trong 

các bậc thang về kiến thức chính trị. Dư luận bị xếp cùng hạng với: định kiến, 

tin đồn… và không được nhận là kiến thức chính thống, có thể nghiệm và có lý 

luận. Dư luận bị xếp hạng thấp trong các bậc thang cao của giá trị luân lý: lý 

tưởng, hoài bảo, người ta có thể chết vì một lý tưởng, một hoài bảo không ai 

chết vì một định kiến, một tin đồn, một dư luận. Một lý tưởng, một hoài bảo có 

nội dung đạo lý, luân lý, tôn giáo, văn hoá… dựa trên một niềm tin sẽ vững hơn 

dư luận dể chao đảo theo thời thế. Vậy câu hỏi phải đặt ra là làm sao dư luận tự 

cứu mình là loại dư luận biết dựa trên sự thật và có kiểm nghiệm; dư luận biết từ 

bỏ định kiến và thành kiến; dư luận biết tôn trọng đa nguyên và thiểu số; dư luận 

biết hổ trợ thảo luận và đối thoại; dư luận biết bảo vệ chân lý và lẻ phải. Tính đa 

dạng của dư luận tác động trực tiếp vào các tổ chức sinh hoạt xã hội, nhưng các 

chuyên gia về truyền thông phải suy nghỉ thêm mười chỉ báo mới sau đây để 

nhận định dư luận : trọng hay phản kiến thức; trọng hay phản kiểm chứng; trọng 

hay phản lý luận; trọng hay phản lập luận; trọng hay phản sự thật; trọng hay 

phản đạo lý; trọng hay phản luân lý; trọng hay phản giáo dục; trọng hay phản 

bản sắc; trọng hay phản văn hoá… Lối mòn, đường cũ của lối tuyên truyền một 

chiều, nhồi sọ, làm trắng nảo quần chúng của ĐCSVN thật đáng cười nhưng 

cũng đáng buồn trong bối cảnh toàn cầu hóa, gây tai hại cho trình độ nhân trí, 

mức độ nhân tri của quần chúng việt Nam luôn là nạn nhân của bưng bích, của 

xuyên tạc, không những đi ngược với sự thật, chân lý, lẻ phải, mà ngược chiều  

luôn cả giáo lý, đạo lý, luận lý thông tin và truyền thông của một thế giới văn 

minh, một toàn cầu trân quý nhân lý.  

Hội nhập hay nhập hội? 
Toàn cầu hóa tạo ra không gian mới, và các tác nhân mới, có bản lỉnh kinh tế 

mới, có vai vóc tài chính mới, cùng lúc xuất hiện các cao trào nhân quyền mới, 

các phong trào dân chủ đấu tranh vì tự do, bình đẳng theo nghĩa sắc, nhọn, rộng, 

lớn của nhân tính và nhân tri. Tại đây, thuật ngữ hội nhập mang theo tính không 

chủ động -vì phải thích ứng nên phải theo- kiểu thời bắt thế thao thời phải thế, 

ngược lại nhập hội mang tính năng động, nên rất chủ động từ sáng kiến tới sáng 

tạo, nhập với năng khiếu, hội với cá tính, có bản lỉnh của nhân phẩm, có nội 

công của nhân tính, có vai vóc của nhân cách, biết người và biết ta, vì biết mình 

là ai? Không để ngoại cảnh biến chất, không để ngoại giới tha hóa. Ở đây không 

phải chỉ là chuyện ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp mà là định hướng dân tộc tính 

trong định vị văn minh quốc gia của mình. Và cận kề với Việt tộc, thì Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Đài Loan, kể cả Singapour đã thành công về quá trình nhập hội này 

rồi! Tại đây, chuyện hành nghề là đưa vào toàn cầu hóa những chuyên môn mà 

mình mạnh, mình vững, mang theo chuyện hành nghiệp tức là lấy cái hay, đẹp, 

tốt, lành của mình để bảo đảm chuyện “ăn có nhân, ở có hậu” với làng giềng, 

với thế giới. Ngẩm ta rồi nhìn qua Tàu, cho ta nhận định lại các hành vi tráo trở, 
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các hành động gian xảo, các hành tác sống sượng của bành trướng, bá quyền 

Trung quốc trên các vấn đề đất, biển, đảo hiện nay là thất bại lớn của họ, vì nó 

ngược lại với chuyện “tình nghĩa ăn đời, ở kiếp” với làng giềng với thế giới. Họ 

bị vướng vào bi kịch “lanh quá hóa dại”, lanh không phải là khôn, mà họ luôn 

lầm tưởng là họ thông minh, họ hơn người. Việt tộc lấy đạo lý “đổi bà con xa, 

lấy láng giềng gẩn”, họ thì ngược lại luôn tạo ra căng thăng, tranh chấp, mâu 

thuẩn, xung đột, chiến họa với láng giềng, để sống với hàng xóm mà không sao 

dựa vào hàng xóm được. Giáo Lý của Khổng Tử, Lảo Tử, Mạnh Tử, Trang Tử 

có phong cách đại quốc của Trung Quốc, nhưng bọn lảnh đạo Bắc Kinh hiện 

nay chỉ bạo cách nước lớn rất hồ đồ trong nhân cách lảnh đạo thấp kém của 

mình qua hành vi trộm, cắp, cướp, giật, chúng ta phải nhận định rỏ như vậy mới 

thấy được lối thoát Trung và thắng Trung. Đây phải là nhận định chiến lược 

ngoại giao của các lảnh đạo việt nam, để thấy là Tầu rất cô đơn, cô độc, cô lẻ 

trên chính trường ngoại giao toàn cầu. Đây là chuyện hành nghiệm trong chính 

trị toàn cầu để có hành thực (lấy thực tế làm sự thật) trong ngoại giao và quân 

sự. Các hành pháp (hành nghề, hành nghiệp, hành nghiệm, hành thực) mà pháp 

(phương pháp lập luận) để nhận diện rành mạch quyền lợi của Việt tộc trong trận 

đồ toàn cầu hóa hoàn toàn mới này. Nhập hội để thắng chớ không phải để thua, 

để có thành quả mới chớ không phải để tiếp tục chịu thua thiệt.  Chúng ta biết là 

toàn cầu hóa hiện nay đã xuất hiện những thành phần xã hội toàn cầu mới, được 

định hình qua tự do giao lưu và hành nghề; tự do đầu tư và sản xuất; tự do truyền 

thông và tư vấn. Trong đó có liên minh các chính phủ mới cùng châu lục, nơi mà 

Mỹ và Trung Quốc luôn tìm cách vô hiệu hóa lẩn nhau, với các quốc gia luôn 

tìm cách củng cố vị thế cường quốc của mình :Ấn Độ, Nga, trong bối cảnh đó thì 

Nhật bản và Úc có phản xạ đôi: củng cố thế mạnh châu lục của mình, cùng lúc 

giữ phản xạ ngoại giao ủng hộ Mỹ. Trong địa lý chính trị luôn xoay dời này, 

Việt Nam bị thiệt thòi trong thế tiến thoái lưởng nan, chỉ vì độc chế (độc đảng 

sinh ra độc tài, độc tôn, độc trị) của ĐCSVN, và khi dựa ĐCSTQ để bám víu lấy 

tư lợi của mình; chỉ vì ĐCSVN muốn độc quyền trên chính trường quốc gia, sẳn 

sàng từ bỏ quốc lợi của Việt tộc, thì lổi này sẻ trở thành tội trong quốc sử của 

ĐCSVN. 

Hội nhập hay nhập hội toàn cầu hóa hiện nay, chúng ta cần chuẩn bị chu đáo 

những phân tích về sự có mặt của những thành phần chuyên nghiệp có trình độ 

chuyên nghành sâu và có chuyên môn cao, rất khác nhau về học lực, học hàm, 

học vị, và rất lệch nhau từ tư lợi tức thu nhập, tới quyền lợi kinh tế tới địa vị xã 

hội. Hiện nay, có hai thành phần chênh lệch nhau về quyền lợi trong quá trình 

toàn cầu hóa: các chuyên gia, cố vấn tầm cở quốc tế về kinh tế học, luật học, 

khoa học; và các hoạt động viên các hội đoàn quốc tế về nhân đạo, môi trường, 

xã hội... Cả hai thành phần này điều có mạng di chuyển toàn cầu rộng; mạng 

thông tin toàn cầu nhanh, mạng sử dụng các chi nhánh địa phương nhạy. Những 

thành phần này mang những động tính xã hội mới: tính siêu quốc gia, năng động 

siêu lảnh thổ địa phương, chủ động những sáng kiến mới tầm cở quốc tế.Trong 

mô hình cũ của tổ chức kinh tế quốc gia thì giai cấp được định nghĩa qua vị thế 
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của một tập thể trong cơ chế kinh tế và xã hội, trong đó quyền lợi làm nội dung 

của ý thức hệ. Còn đẳng cấp được định nghĩa qua vị thế của một tập thể trong 

lợi tức kinh tế, điều kiện hoá được các sinh hoạt văn hoá, trong đó tư lợi là nội 

dung cho đời sống xã hội. Toàn cầu hoá hiện nay đang biến quan hệ quốc tế mở 

cửa thành chiến lược nghề nghiệp; liên kết cơ chế giửa các quốc gia thành liên 

minh tập trung kinh tế; kết hợp giữa các địa phương thành chung vốn để chia 

vốn. Các thành phần xã hội toàn cầu mới này được sinh ra từ ba bối cảnh: chung 

và chia, cộng và hưởng, liên và kết. Cho nên, các mô hình cũ của tổ chức kinh tế 

quốc gia xem như bị lỗi thời trong điều kiện mới của toàn cầu hoá: vốn liếng 

vượt biên giới, thì quyền lợi sẻ phi quốc gia; đầu tư nằm ngoài cơ chế quốc gia, 

thì tư lợi khó kiểm soát được; quan hệ sản xuất siêu quốc gia thì luật quốc tế 

đứng trên lệ quốc gia. Giả thuyết phải đặt ra về giá trị nhân sinh của các thành 

phần xã hội toàn cầu mới: nhân sinh quan về dân tộc sẻ nhường chổ cho thế giới 

quan về tư quyền trong toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá luôn thúc đẩy quy trình chiến 

lược hoá các chức năng quốc tế mới, từ đó ổn định các cơ chế toàn cầu mới bằng 

công pháp quốc tế mới, cũng từ đây xuất hiện các thành phần xã hội toàn cầu 

mới, nhỏ về số lượng nhưng có tác động quôc tế lớn : các cố vấn của các doanh 

nghiệp toàn cầu với vốn liếng mới; các quan toà của các toà án quôc tế với công 

pháp mới; các quan chức hải quan với trách nhiệm quốc tế mới. Thế giới quan 

hoàn cầu (liên quốc gia, kết châu lục) từ từ dẩn tới thực tế toàn cầu (công pháp 

quốc tế, qua nhân quyền, dân chủ, tự do, bình đẳng) để hội nhập rồi nhập hội. 

Các nhận định và lý luận trên thực tế toàn cầu cho phép ta phân tích tình hình 

hiện nay như sau: mạng thì rộng, quốc gia thì nhỏ hẹp; tự do để hội nhập làm 

tăng tự do nhập hội; độc quyền sẻ yếm thế, chung-chia sẻ vững thế. Trong đó 

quyền của luật dẫn dắt lệ của quyền, đây là quá trình chống sự độc quyền của 

độc đảng trên một quốc gia. Toàn cầu hoá tạo điều kiện ra đời các chuyên gia 

siêu quốc gia nắm vững các quy lụât về phân tích thi trường, tư vấn đầu tư, quản 

lý sản xuất. Các chuyên gia siêu quốc gia này biết hành nghề vì biết hành đạo về 

ba động cơ phục vụ cho các doanh nghiệp có tác động toán cầu lớn, các trung 

tâm tài chính có tác động chứng khoán lớn, các chi nhánh sản xuất và phân phối 

tên diện toàn cầu. Các chuyên gia siêu quốc gia biết hành nghiệp bằng cách giới 

hạn hoạc vô hiệu hóa các chính sách bảo thủ như bế môn toả cảng, ngăn sông 

cấm chợ, tham ô cửa quyền. Các chuyên gia siêu quốc gia biết vận luật bằng 

cách phát huy các quá trình vận hành kinh tế toàn cầu; vận lý công pháp toàn 

cầu, vận vốn trong đầu tư quốc tế. Các chuyên gia siêu quốc gia biết hành 

nghiệm qua thao tác của các sinh hoạt siêu quốc gia, nhưng không vô chính phủ, 

các sinh hoạt siêu lảnh thổ, nhưng không vô chính quyền; các sinh hoạt siêu biên 

giới, nhưng không vô hành chính. Các chuyên gia siêu quốc gia này biết hành 

thực (tế) bằng cách tận dụng mạng truyền tin để tìm tin để loan tin để tạo lý để 

tư vấn. Các chuyên gia siêu quốc gia sử dụng toàn cầu hoá theo các quy luật tìm 

lợi nhuận trên quy mô rộng siêu quốc gia; tìm quyền lợi mới trên quy luật biến 

đổi cơ chế quốc gia cũ; tìm chổ đứng trong các thành phố toàn cầu, các trung 

tâm chứng khoáng quốc tế. Các chuyên gia siêu quốc gia sử dụng toàn cầu hoá 
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theo các quy chế: linh động di chuyển trong mạng toàn cầu ngày càng rộng, và 

tận dụng địa bàn quy mô và hiện đại để khai thác quy luật chính của toàn cầu 

hoá là tự do trao đổi hàng hoá và chuyên môn với các công pháp ngày càng cởi 

mở cho tự do trao đổi ngày càng rộng; các luật quốc tế ngày càng cởi mở vừa là 

bàn đạp, vừa là công cụ cho các chuyên gia này. Các luật ngày càng cởi mở cho 

tự do trao đổi thương mại không phải là các luật tự do di dân và nhập cư; ở đây 

sự nghèo giầu vẩn còn ranh giới trong toàn cầu hoá hiên nay.Toàn cầu hoá cho 

xuất hiện các thành phần xã hội mới bị thiệt thòi: công nhân, kiều dân với 

chuyên môn thấp; nông dân bỏ nông thôn. Những cuôc đòi hỏi, đấu tranh mới sẻ 

tác động sâu rộng nhờ sự hổ trợ của tin học truyền thông, từ đó xuật hiện năm hệ 

luận mới về xã hội toàn cầu sẻ ra đời:  

*các phong trào quốc tế về quyền công nhân và nhân công;  

*các phong trào quốc tế bảo vệ quyền phụ nữ, y tế, giáo dục;  

*các phong trào quốc tế bảo vệ môi trường, chống ô nhiểm;  

*các mạng tương trợ toàn cầu do các công đồng kiều dân thành lập để bảo vệ 

quyền nhập cư; *các phong trào quốc tế phi quốc gia và phi địa phương trưc 

diện với các tập đoàn doanh nghiệp toàn cầu chống sa thải và đòi hỏi chia lợi 

nhuận. 

Thực tế về điều kiện lao động thấp với lương bổng thấp, an toàn lao động tồi, 

đang có mặt trên khắp đất nước ta trong các doanh nghiệp ngoại quốc, nhiều 

nhất là Trung Quốc sẻ tạo ra các phong trào đấu tranh rộng khắp và mạnh mẻ 

qua các mạng truyền thông toàn cầu. Nếu ĐCSVN không chủ động bảo vệ nhân 

công Việt, quyền lợi lao động và lương bổng của họ, thì sẻ không tránh khỏi các 

cuộc đấu tranh địa phương rồi toàn quốc, một sớm một chiều sẻ được mạng hóa 

và toàn cầu hóa. Dòng thác nhân quyền đấu tranh cho bình đẳng trong lao động 

vủ bảo hơn nhiều so với các phòng trào đẩu tranh theo lề thói cũ, bị khung trong 

biên giới của quốc gia. 

Toàn cầu luận: luận chứng hay luận thuyết? 
Liên minh các thành phần bị thiệt thòi, sẻ sinh ra hệ đồng hội, đồng thuyền toàn 

cầu, và hệ đồng hội, đồng thuyền toàn cầu nối các địa phương cùng số phận 

trong chiến lược chung sức đấu tranh toàn cầu; rồi hệ chung sức đấu tranh qua 

các quốc gia, qua các châu lục, có cùng môt viển ảnh cùng nhau bảo đảm nhân 

quyền toàn cầu. Lý luận này không thuộc luận thuyết cộng sản chủ nghĩa với 

chiến thuật lập đảng, với kinh nghiệm giành chính quyền quốc gia, mà nó dựa 

trên lập luận của dân chủ toàn cầu trong hệ đa dạng về văn hoá, đa nguyên về 

chính trị toàn cầu. Toàn cầu hoá luôn được củng cố bởi các liên minh giữa các 

quốc gia cùng một châu lục, trong đó có vai trò chủ đạo của mạng liên chính 

phủ, các liên minh này có các lảnh thổ chung, có các luật chung, có các quy chế 

chung làm sức bật để vượt các rào cản về biên giới giữa các quốc gia. Các liên 

minh này gày càng đóng những vai trò chủ quyết trong các cơ chế toàn cầu hoá 

hiện nay: OCM-Organisation du Commerce Mondial, NAFTA- America Free 

Trade Agreement, GATT General Agreement on Tarifs and Trade, FMI- Fond 
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Monétaire International…Các liên minh này là tiền thân của các công pháp quốc 

tế mới, chúng cũng là «mặt chìm» của các liên minh lảnh đạo, các liên minh 

chuyên gia, có sinh hoạt chính thức và có sinh hoạt bán chính thức. Các liên 

minh giữa các chính phủ được quản lý bởi các liên minh lảnh đạo, các liên minh 

chuyên gia, họ có vai trò tích cực trong việc chuẩn bị các quyết nghị, các thoả 

hiệp quốc tế mới.Trước những khủng hoảng, suy thoái do kinh tế ảo của tư bản 

tài chính sinh ra, vai trò chủ quyết của các liên minh quốc gia được quản lý bởi 

các các liên minh lảnh đạo, các liên minh chuyên gia càng tăng trong quá trình 

tìm các công pháp quốc tế mới.Vai trò chủ quyết của các mạng này ngày càng 

then chốt để tạo ra các mô hình về tư do cạnh tranh, về kế toán thế giới. Tính 

chuyên môn hoá và chuyên nghành hoá sẻ ngày càng xa sự kiểm soát của các cơ 

chế thuần tính quốc gia. Phân tích về toàn cầu hóa không thể không phân tích sự 

đối chọi, sự xung đột giửa toàn cầu tính và quốc tộc tính, tiềm tàng trong định 

nghĩa giữa tư lợi, quyền lợi và công lợi.  

Tại đây, nhận định thế trung tâm hoặc thế ngoại biên của một quốc gia, phải dựa 

trên một phân tích mới về nội lực siêu quốc gia của các tập đoàn quốc tế luôn 

khai thác tiềm năng địa phương, từng vùng, từng miền để đóng đô, rồi bám trụ 

để đầu tư rồi để khai thác. Chổ ngoại biên hay thế trung tâm trong toàn cầu hoá 

về trao đổi thông tin qua khoa hoc truyền thông với công cụ kỷ thuật được tư 

hữu hoá, tạo ra hàng loại những tác nhân mới trong sinh hoạt quôc tế và xã hội, 

trong đó các chủ thể địa phương tìm đươc tiếng nói và thế đứng trong các mạng 

tin tức quốc tế với sự hổ trợ trực tiếp của các hội đoàn phi chính phủ (ONG). 

Toàn cầu hoá tạo ra một quá trình mới: phi quốc hữu hoá các mạng thông tin, 

các cơ chế truyền thông của nội địa quốc gia, làm xuất hiện các mạng cốt lỏi 

(site-clé) còn gọi là mạng chìa khoá, tập hợp những mạch thông tin chủ yếu 

không qua sự kiểm soát của chính quyền.Toàn cầu hoá luôn dựa trên quần chúng 

hoá internet để công chúng hoá các biến cố địa phương về môi trường, y tế, 

thiên tai… Nhất là các bất công và bất bình đẳng xã hội, không tôn trọng nhân 

quyền. Chuyện địa phương không còn bị coi là chuyện ngoài lề, nó một sớm một 

chiều biến thành chuyện trung tâm sức thuyết phục của nó trong đạo lý của nhân 

loại, luôn tôn trọng công bằng và công lý. Toàn cầu hoá gạn lọc chủ quan địa 

phương qua đòi hỏi và đấu tranh; rồi khách quan hoá nó trong điều kiện nhân 

quyền phổ quát; để sau cùng thế giới hoá một thực thế địa phương mà các chủ 

thể địa phương không nhất thiết phải di chuyển hay xê dịch. Toàn cầu hoá nối ba 

mạng thông tin vào cùng một mạng: mạn truyền thông thế giới (internet), mạng 

truyền tin địa phương (quần chúng và báo chí), mạng giao lưu xã hội (phong 

trào, hội đoàn); ở đây cơ chế truyền thông quốc gia không còn đóng vai trò chủ 

chốt trong quá trình quốc tế hoá tin tức nữa. Công cụ đấu tranh của những người 

bị áp bức không còn nhất thiết phải bạo động chính trị hay xã hội, mà có thể 

chuyển qua khoa học truyền thông, trong đó tin tức chính sát vừa là dử kiện, vừa 

là chứng từ. Toàn cầu hoá đưa lên mạng truyền thông những hệ vấn đề siêu quốc 

gia: di dân và nhập cư; dịch truyền nhiểm và y tế; môi trường và ô nhiểm; nhân 

quyền và quyền ty nạn; đấu tranh phụ nử và bảo vệ thiếu nhi…Xã hội dân sự từ 
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khung quốc gia sẻ dần dà mang tầm vóc lớn hơn trong toàn cầu hoá, với những 

sinh hoạt mới sẻ ra đời :văn hoá và giáo dục về nhân lý, thông tin và thuyền 

thông về nhân tri. Từ đó, các hệ quả mới ra đời, làm thay đổi các khuôn khổ cũ 

của xã hội dân sự: các quyền lực độc đảng sẻ bi thu hẹp lai, các cửa quyền sẻ bị 

các mạng xã hội canh giữ. Một địa lý toàn cầu muôn hình vạn trạng thường trưc 

áp đảo các quyền lực phản dân chủ. Mạng xã hội trở thành chủ tác, tác động 

rộng khắp với tầm vóc quốc tế, đưa chuyện ngoại biên thành chuyện trung tâm. 

Toàn cầu hoá làm co giản -và co giật- các định nghĩa về lý lịch, bản sắc, có thể 

biến chuyện cộng đồng thành chuyện đại đồng. Toàn cầu hoá đưa định nghĩa về 

chủ thể qua mật độ và cường độ bằng lý luận và lập luận trên dử kiện mới trong 

xã hội dân sự: du lịch không thể nhắm mắt trước các cảnh nghèo đói, bất công 

mà nạn nhận là dân đen và dân oan; phát triển công nghiệp không thể bịt tai 

trước thực tế của ô nhiểm; tăng trưởng kinh tế không thể câm miệng trước thực 

trạng bóc lột nhân công. 

Xã hội dân sự toàn cầu mang dân chủ tính rất năng động trong tin tức, truyền 

thông với nhiều nấc thang về thông tin (hình ảnh, điều tra, phỏng vấn…), với 

nhiều cách nối mạng về tổng kết các dử kiện (tư liệu lịch sử, hội thảo quôc tế, 

chứng từ qua đa văn hoá và đa ngôn ngữ). Toàn cầu hoá vừa là mức độ, cường 

độ sinh hoạt, vừa là vai vế, tầm vóc của xã hội dân sự. Những ai không được có 

quyền đi lại, du lịch, bây giờ đã có tiếng nói qua mạng xã hội. Những kẻ không 

được quyền đi lại du lịch, bây giờ có thể tham gia vào các phong trào dân sự 

toàn cầu. Những người tham gia vào các phong trào dân sự toàn cầu, bây giờ có 

thể trao đổi với nhau trên mạng xã hội quốc gia và quốc tế. Liên minh luận trong 

mạng xã hội trở thành liên kết luận bằng những hành động hoàn cầu cụ thể qua 

các mạng. Sung lực mới của các thiểu số bị áp bức tới từ toàn cầu hoá truyền 

thông tạo tiếng nói trên mạng cho các thiểu số bị áp bức, kể cá các dân tộc đã 

mất lảnh thổ và chính quyền, như trường hợp của Tây Tạng, được cả thế giới 

chú ý. Hiện trạng mới là các chính quyền đia phương và quốc gia không dám 

thẳng tay đàn áp các thiểu số bị áp bức; vì bối cảnh thế giới hoá tin tức đã làm 

được chuyện toàn cầu hoá dân chủ thuận lý theo hướng nhân quyền. Xã hội dân 

sự toàn cầu làm được những áp lực mới chung quanh Liên Hiệp Quốc qua các 

mạng và các cao trào dân sự quốc tế được sự hổ trợ trực tiếp của tòa án quốc tế. 

Các tổ chức quốc tế nhân quyền (Amnesty International, Ligue du Droit de 

l’homme…) trực tiếp đầu tư vào thượng tầng và hạ tầng tin học truyền thông để 

tăng độ rộng và sâu của mạng xã hội trên khắp thế giới. Các tổ chức phi chính 

phủ (ONG) dùng sinh hoạt dân chủ và nhân quyền để đầu tư vào các phương án 

phát triển y tế, giáo dục, thương mai, bảo vệ môi trường… Các tổ chức đấu tranh 

bảo vệ các thiểu số bị áp bức được sự hổ trợ kinh tài của các tổ chức phi chính 

phủ, thí dụ : LaNeta nhận tài trợ của The Institute for Global Communication 

(IGC), từ 1993, LaNeta đã trở thành hội viên của Association for Progressive 

Communication (APC). Các cuộc đấu tranh địa phương và bảo vệ các thiểu số bị 

áp bức vừa là nhân, vừa là quả cho sinh hoat mạng toàn cầu về nhân quyền và 

dân chủ. Chuyện dựa nhau để tồn tại giữa địa phương và toàn cầu đã vượt ra 
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khỏi khung lảnh thổ quốc gia. Toàn cầu hoá tạo điều kiện phát triển thuân lợi 

cho chủ thể chính trị địa phương trên nhiều mật độ khác nhau khi sử dụng tin 

tức, thông tin, truyền thông: 

*Tập hơp, tồn trử, tổ chức, giới thiệu tin tức theo khoa hoc truyền thông hiện 

đại. 

*Liên minh các mạng nhân quyền, môi trường, dân chủ… bằng quản lý nhà 

băng dử kiện (banque de donnés) của Human Rights Internet, Greenpeace, 

Oxfam International. 

*Biến mạng truyền thông (internet) thành mạng báo động (Urgent Action 

Network) của Amnesty International thường trực trên thông tin quôc tế maà báo 

chí hay hội đoàn đều có thể sử dụng được. 

Kết luận phải có trong diển biến toàn cầu hóa là nơi nào có độc tài thì nới đó sẻ 

có đấu tranh dân chủ; nơi nào có độc tôn thì nới đó sẻ có đấu tranh nhân quyền; 

nơi nào có độc trị thì nới đó sẻ có đấu tranh tự do; nơi nào có độc đảng thì nới 

đó sẻ có đấu tranh đa nguyên. 

Chủ thể hành tác truyền thông  
Trong toàn cầu hoá xuất hiện thực tế đa mạng hoá mà đồ hình của nó là tính liên 

minh giữa các mạng xã hội bằng đa ngôn ngữ (một mạng với nhiều ngôn ngữ); 

bằng đa giáo dục (một mạng giành cho nhiều thế hệ); bằng đa đối kháng (một 

mạng nhắm nhiều đối thủ). Đa mạng hoá truyền hơi cho liên mạng hoá: chuyện 

ít hơi, ngắn tiếng trước tham quan, của quyền tạo ra áp bức và bất công tại địa 

phương sẻ được ra thanh thiên bạch nhật trong toàn cầu hoá. Vì địa lý mở của 

toàn cầu hoá truyền thông là tháo biên giới để thoát cơ chế. Từ đây, công pháp 

quốc tế được xây dựng trên công trình liên đới giữa luật pháp có nhân quyền, có 

dân chủ lại biết liên kết qua mạng hoá theo quy luật quốc tế hoá địa phương. 

Qua cơ chế, chính quyền bảo quản lảnh thổ quốc gia bằng biên giới: một lảnh 

thổ được khung bởi biên giới tức là được quản lý, bảo vệ, kiểm soát bởi chính 

quyền, nhưng toàn cầu hoá vượt nội dung và nội chất của biên giới bằng tin học 

truyền thông.Toàn cầu hoá vượt biên giới của địa lý, đây là lần đầu tiên trong 

lịch sử nhân loại: biên giới bị ảo hoá trong giao lưu tin tức. Các sự cố truyền 

thông phi biên giới cũng là biến cố về nội dung và nội chất về pháp luật quốc 

gia. Vì trước khi xuất hiện toàn cầu hoá, hệ thống luật dựa trên luật quốc gia, và 

quá trình toàn cầu hoá hiện nay phát triển trên hệ thống truyền thông phi quốc 

gia nhưng không phi pháp. Nội dung và nội chất mới của hệ thống truyền thông 

phi quốc gia nhưng không phi pháp tháo dần lảnh thổ khỏi cơ chế, gở dần cơ chế 

khỏi địa lý quốc gia, trực tiếp làm thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan về 

luật pháp quốc gia. Toàn cầu hoá tạo ra nhiều quan niệm mới về quốc gia: lảnh 

thổ, biên giới, cơ chế, luật pháp; qua thực tế di dân, du lịch, nhập cư, đầu tư ... 

nơi mà kiến trúc của công pháp quốc tế dụa trên nền của nhân quyền, được cho 

bởi mái của dân chủ. Toàn cầu hoá tạo ra giao lưu, làm sáng tỏ là có những quốc 

gia mở hơn những quốc gia khác, mở cửa là định chuẩn quốc tế mới liên tuc tạo 
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ra những cạnh tranh mới giữa các quốc gia về mức độ và mật độ giao lưu, từ 

xuất cảnh tới nhập cảnh, từ truyền thông tới giao thông.  

Mức độ và mật độ giao lưu hàng hoá, sản phẩm vốn đầu tư, dịch vụ, tin tức… 

ngày càng chuyên môn với chuyên nghành mới ngày càng kỷ thuật hoá, sẻ đào 

thải những lảnh thổ, biên giới, cơ chế, luật pháp khép kín.Toàn cầu hoá xây 

dựng lâu dài trong khung và nền dựa trên công pháp quốc tế để tới dần công 

pháp toàn cầu, vượt kinh nghiệm quốc tế liên quốc gia, để tới công pháp thống 

nhất toàn bộ.Tình trạng liên minh song phương hoặc đa phương giữa các quốc 

gia bằng những thảo hiệp tạm thời không dựa trên khung và nền chung còn kéo 

dài, và luôn được điều chỉnh sau các cuộc suy thoái, khủng hoảng lớn về chính 

trị và kinh tế theo hướng công pháp thống nhất toàn bộ. Các toà án quốc tế sẻ 

làm trọng tài trên những lỉnh vực khác nhau trong lúc chờ đợi khung và nền 

chung của công pháp toàn cầu. Project on international Courts and Tribunal: 

hiện nay tập hợp hơn 130 cơ chế quốc tế phân sử những vấn đề rất khác nhau từ 

nhân quyền tới luật hàng hải, từ thương mại tới môi trường…Toàn cầu hoá tạo 

điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến tư, có chuyên môn cao, có lý luận vững, 

nên số ý kiến, kinh nghiệm, lý luận, lập luận không quốc gia, mà của các chuyên 

gia ngày được chú ý. 

*Các quốc gia có kinh tế mạnh chủ động lấy sáng kiến. 

*Các liên minh Bắc Mỹ và Âu châu khai thác triệt để kiến thức của chuyên gia 

quốc tế. 

*Các quốc gia từ chối hội nhập vào toàn cầu hoá thường bị lúng túng vì thiếu 

kiến thức công pháp quốc gia. 

*Các quốc gia dù còn yếu về kinh tế nhưng biết đầu tư vào các chương trình đào 

tạo các chuyên gia về công pháp quốc tế đã bắt đầu có chổ đứng trong lý luận 

hội nhập, lập luận độc lập là hai hệ quả để bảo vệ quyền lợi của dân tộc. 

Công pháp quốc tế có nghĩa vụ xây dựng các công trình liên đới, luật pháp liên 

kết. Toàn cầu hoá làm tăng về số lượng các vấn đề về công pháp và luật pháp 

với sự tăng trưởng không ngừng về giao lưu hàng hoá, dịch vụ, vốn đầu tư, kiến 

thức truyền thông…Toàn cầu hoá làm tăng về số lượng các công trình xây dựng 

quốc tế, đòi hỏi phải có công pháp quốc tế, rồi toàn cầu về luật xây dựng liên 

quốc gia, một vấn đề hoàn toàn mới trong nhân sinh quan luật pháp quốc gia. 

Một lần nữa: các quốc gia có kinh tế mạnh chủ động lấy sáng kiến, các liên minh 

bắc Mỹ và Âu châu khai thác triệt để kiến thức của chuyên gia, các quốc gia từ 

chối hội nhập vào toàn cầu hoá thường bị lúng túng vì thiếu kiến thức công pháp 

quốc gia… Thí dụ: FIDIC- Liên đoàn quốc tế các kỷ sư tư vấn; FIEC- Liên đoàn 

công nghiệp xây dựng âu châu; FIEC- Viện kỷ sư dân sự; ENAA- Hội phát triển 

kỷ năng xây dựng Nhật bản; AIA- Viện kiến trúc Hoa kỳ.Những cơ chế tư này 

có đóng góp lớn trong việc tìm ra các mô hình, các quy lệ mới cho công pháp 

toàn cầu. Ở đây, đã có đã có sự chuyển quyền từ lỉnh vực công qua lỉnh vực tư; 

khung và nền của công pháp toàn cầu mới không còn dựa trên quyền thế của một 

chính phủ; công pháp toàn cầu vừa ở ngoài, vừa ở trên chính quyền, lảnh thổ, 

biên giới một quốc gia.Toàn cầu hoá là quá trình song đôi : kinh tế hoá mạng và 
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mạng hoá kinh tế, biến tự do giao lưu hàng hóa, dich vụ, đầu tư, sản xuất, tiêu 

thụ… thành thực tế trong sinh hoạt kinh tế mở. Bối cảnh mới của thế giới, như 

vậy sẻ theo tổ chức đôi: kinh tế sinh hoạt vật thể và kinh tế phi vật thể của mạng, 

mà kinh tài đóng vai trò động nảo và kích thích trong đầu tư và giao lưu toàn 

cầu. Một doanh nghiệp có chổ đứng trên mạng có thể vừa tư nhân riêng rẻ, vừa 

toàn cầu hoá trong hệ truyền thông và giao lưu, được đánh giá, phê bình, nhận 

định bằng tiêu chuẩn quốc tế. Mạng hoá sinh hoạt kinh tế quốc tế và hoá mạng 

sinh hoạt kinh tế tư nhân làm thay đổi các bậc thang của các định nghĩa cũ về: 

địa phương, vùng, miền, quốc gia, quốc tế…Một doanh nghiệp trên mạng bây 

giờ vừa địa phương, vừa quốc tế; một hội đoàn bây giờ vừa quốc gia, vừa toàn 

cầu; một khu vực của mạng vừa cục bộ, vừa liên đới với các mạng khác. Như 

vậy, toàn cầu hoá được định nghĩa như sự liên minh và liên đới giữa hai quá 

trình : mạng hoá và hoá mạng, mà hiệu quả và hiệu lực dựa trên sự giao lưu và 

trao đổi để tạo ra những luồng mới, mạch mới về thông tin, truyền thông với tầm 

cở toàn cầu. Quan hệ giữa sinh hoạt xã hội và sinh hoat mạng toàn cầu dựa trên 

khả năng của kỷ nghệ truyền thông đóng vai trò chủ chốt nhưng luôn biến động 

theo bước tiến của khoa hoc kỷ thuật. Sinh hoạt xã hội hàng ngày như vây ngày 

càng lệ thuộc sinh hoat mạn toàn cầu, tạo ra trong thưc tế một hệ môi sinh xã hội 

mà cơ chế, hệ thống, phân công trong sinh hoạt ngày càng phụ thuộc vào kỷ 

nghệ truyền thông. Sự giao thoa giữa quan hệ xã hội thực và trực tiếp người với 

người và quan hệ qua mạng bằng môi giới của kỷ nghệ truyền thông làm tăng 

tính lệ thuộc-phụ thuộc của hai bên, tác động qua lại lẫn nhau; nhưng mỗi bên 

đều phải giữ đặc thù, đặc điểm, đặc tính của mình, vai trò bên này không thay 

thế được chức năng bên kia. Nên xem sét lại chức năng của kỷ nghệ truyền 

thông trong toàn cầu hoá: 

* kỷ nghệ truyền thông hiện nay là chìa khoá của tính linh động di chuyển của 

các vốn đầu tư. 

* kỷ nghệ truyền thông hiện nay là cầu nối giữa các doanh nghiệp, xoá đi 

khoảng cách địa lý đang có. 

* kỷ nghệ truyền thông hiện nay là chủ trì trong khâu hoá giải hành chính nặng 

nề của cửa quyền. 

Mạng hoá sinh hoạt, mạng hoá trao đổi, mạng hoá hợp đồng, mạng hoá hợp tác 

nâng vai trò kỷ nghệ truyền thông vào việc giãi quyết về mặt kỷ thuật, kỷ năng, 

kỷ xảo ba vấn đề then chốt của toàn cầu hoá: tin tức, khoảng cách, vận tốc.Toàn 

cầu hoá truyền thông biến mạng thành sinh hoạt trung tâm của sinh hoạt xã hội 

và kinh tế, trong đó vận tốc truyền tin quyết định tính năng động của dử kiện. 

Các sự cố, các cuộc hẹn tập thể, các sinh hoạt cộng đồng, các cuộc biểu tình 

được hẹn họ, trao tin trên mạng xã hội. Có chổ đứng trong mạng sẻ được chuyển 

tin, đưa tin, nhận tin; còn đứng ngoài mạng sẻ bị cô lập, hủ hoá, loại trừ. Bất 

động ngoài mạng coi như bị bỏ quên và chuyển động trong mạng được tăng 

mạnh về ảnh hưởng. Nhưng mạng truyền thông chỉ là công cụ của thông tin; quá 

trình tư duy, sáng tạo của con người luôn đòi hỏi kỷ nghệ truyền thông những kỷ 

thuật thích hợp với khả năng sáng tạo của mình. Ở đây, các hệ vấn đề văn hoá 
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vẫn tồn tại. Con người tạo ra mạng truyền thông không phải là con người chung 

chung, mà là con người của văn minh, sản phẩm và hậu quả của các văn hoá tập 

thể, cộng đồng, quốc gia… Giao lưu tin tức hoặc kiến thức của con người là giao 

lưu giữa các văn hoá, trong đó mạng chỉ đóng vai trò công cụ kỷ thuật. Như vậy 

nếu có dị biệt về văn hoá, muốn hiểu nhau phải có môi giới trung gian qua ngôn 

ngữ, tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, khoa học kỷ thuật… đó là những mả số 

cũng do con người của tư duy sáng tạo ra chớ không do mạng chế tạo ra. Nhưng 

trong thực tế những môi giới trung gian mới xuất hiện để làm cầu nối giửa các 

văn hoá đa số nằm trong mạng, không nằm ngoài mạng.Từ đây sinh ra một văn 

hoá môi giới trung gian mới với sự pha trộn giữa tư duy con người và kỷ năng 

của khoa học truyền thông. Mạng vẫn là nơi trao đổi, chuyển tin, kết cấu các 

kinh nghiệm mới về văn hoá.Toàn cầu hoá truyền thông làm xuất hiện các dử 

kiện mới về lảnh thổ: có những địa phương năng động, có những địa phương thụ 

động; có những địa phương mở rộng, có những địa phương khép kín; có những 

địa phương hội nhập, có những địa phương bất cập. Toàn cầu hoá giao lưu văn 

hoá làm xuất hiện các dử kiện rất mới về nhập mạng: có những địa phương vượt 

được cơ chế quốc gia, có những địa phương không vượt được cơ chế quốc gia; 

có những địa phương có vai vóc quốc tế, có những địa phương chỉ có tầm cở địa 

phương; có những địa phương vận động được chính trường quốc tế, có những 

địa phương không vượt khỏi được vùng miền của mình. Những địa phương, 

thành phố, đô thị có vai vóc quốc tế trong toàn cầu hoá truyền thông và giao lưu 

văn hoá có thể vượt được sự chuyên chế, chuyên quyền của cơ chế hay chế độ. 

Quốc tế hoá địa phương trong toàn cầu hoá hiện nay là phạm trù hoàn toàn mới 

để định nghĩa lại nội dung và nội chất về lảnh thổ quốc gia. 

Nhân tính hóa toàn cầu hóa 
Toàn cầu hoá cũng cho chúng ta một viển ảnh đạo lý của nhân tri hoá, nơi mà 

hoài bảo có thể thành khả thi, nơi mà chủ quyền quốc gia không còn chỉ nằm 

trong tay của một tập đoàn, một đảng phái…mà theo một quy luật chung được 

nhân đạo hoá qua nhân quyền và dân chủ. Có nhân tính hóa vì có pháp lý 

chung, có toà án chung, có nhân lý hóa chung vì có giá trị chung, có nhân đạo 

chung, có nhân phẩm chung: một nhân tính hóa chung trong quá trình nhân loại 

hoá trên nền chung của nhân đạo hoá dựa trên thềm chung nhân phẩm hoá, có 

chổ dựa nhân nghĩa hoá trong mọi quan hệ quốc tế. Chính quá trình này sẻ làm 

bá quyền Bắc Kinh, bành trướng Trung Quốc lùi bước trong chuyện trộm, cắp, 

cướp, giựt các đảo, biển, đất của Việt tộc. Quá trình này không nằm trong con 

tính thông minh về chiến lược quốc tế của ĐCSVN trong bối cảnh toàn cầu hoá 

hiện nay. Những lý luận này sẽ được định nghĩa từ cách sử dụng dử kiện để hiểu 

sự vận hành liên quốc gia, hiểu sự vận hành này để nắm cái lý của các mô hình 

siêu quốc gia, từ đó giải thích các quyền lợi của từng quốc gia, từng địa phương, 

từng thành phố, từng tập đoàn, từng tác nhân… đang tìm chổ đứng đồ hình mới 

của toàn cầu hoá. Những lập luận sẽ được định nghĩa từ luận giải về các liên 

minh chiến lược, về các tương quan lực lượng hiện nay, mà mục đính là tìm ra 
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những định hướng, những sách lược thích hợp cho dân tộc mà giá trị đạo lý và 

luân lý vẫn là cốt lõi cho một cuộc sống có nhân đạo, bảo vệ được nhân cách 

cho mỗi người, duy trì được nhân phẩm cho đời sau. Duy lý của kinh tế toàn cầu 

phải dựa trên nhân lý và nhân tri. Toàn cầu hoá là một chuyên ngành mới, 

nhưng đã có phương pháp luận riêng, lý thuyết luận riêng, khoa học luận riêng. 

Các nhà chuyên gia, các nhà tư vấn, các nhà nghiên cứu không thể tiếp tục lý 

giải một hệ vấn đề mới với lối tư duy cũ. Các vị lảnh đạo từ quốc gia tới quốc tế, 

ngay cả các chuyên viên quản lý đia phương, cũng cần nắm các quy luật mới của 

toàn cầu hoá, vì đây là bản đại hoà tấu mới của nhân sinh, tỉnh táo tham dự thì 

tồn tại, ngoa chấp đứng ngoài sẽ bị loại trừ.     
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Nhân Việt. N°9 

(Nhân cách giáo lý Việt tộc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Việt nghiệm nhân Trung 

(Đồng bào suy thiên hạ) 

 
 

 
Serres:  

«Nous entrons dans une période où la morale devient objective »,  

chúng ta đã vào giai đoạn nơi mà luân lý trở thành khách quan 
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Nhân Việt là nhân cách giáo lý Việt tộc, nhân trung là nhân cách giáo lý Hoa 

tộc, trong tiểu luận này tôi chỉ muốn làm một chuyện là tìm hiểu và minh 

chứng là hai nhân cách này khác nhau, chúng ta không thể nhập hai làm một, 

và tôi rất xa lạ với lối nói vô tri đang vung vãi trong các cuộc đàm luận là: 

«Việt Nam là bản sao của Trung Quốc», vì tôi thấy lối đặt vấn đề rồi kết luận 

cùng lúc như vậy thì là vô minh, vô tri, vô giác. Tôi cũng chưa đồng ý một lối 

đặt một vấn đề khác hiện nay là: «thoát Trung», chưa đồng ý vì «thoát» là tẩu 

thoát để thoát nạn, hay «thoát» là thoát ra ngoài để đi tìm cái ngược lại. 

Trong xung đột chính trị cũng như trong chiến tranh, chuyện phải đối đầu là 

không thể tránh được, nhất là hai nước lại là láng giềng, liền núi-liền sông. Ta 

đừng quên có một «rễ nạn» là văn hóa, văn minh, văn hiến của Việt tộc chịu 

ảnh hưởng trực tiếp Trung Quốc, lại thêm một «gốc nạn» là Tầu là nước lớn 

đông dân-mạnh binh, lại mang theo một «cội nạn» là Tầu luôn có mộng bá 

quyền-bành trướng, và luôn là một «nguồn nạn» trong lịch sử Việt tộc, Tầu 

đã đô hộ ta hơn một ngàn năm, có rất nhiều hiểu biết về ta. Rễ, gốc, cội, 

nguồn này như «nghiệp nạn» trong qua trình hình thành Việt tộc, vậy mà Việt 

vẫn là Việt, ta vẫn là ta, tổ tiên ta giữ non sông cho ta; ta cũng đang tìm mọi 

cách để giữ cho bằng được non sông này cho con cháu, đây là một hằng số, 

làm chùng bước bao triều đại Hán, họ phải suy nghĩ rất kỹ khi tìm cách xâm 

lược đất nước ta. Như vậy, ý muốn của bài này là mong mọi người Việt Nam 

cứ tiếp tục «suy bụng ta ra bụng người», nhưng ý định của bài này cũng muốn 

mọi người Việt Nam, nhất là các lãnh đạo có tri thức phải biết làm chuyện: 

«biết bụng người để vững bụng ta», ở đây ý muốn ta làm ra cái sáng suốt cho 

ta, ý định làm ra sách lược của ta có từ cái sáng suốt đó, vì nó đã làm nên cái 

tỉnh táo của cha ông ta, giúp tổ tiên ta vừa có nhiệt huyết chống thù, vừa có 

đầu lạnh để có mưu cao trí dũng, đối đầu với giặc. Nếu chuyện đối đầu là 

chuyện không thể tránh, thì Việt tộc nên giành phần thắng khi đối đầu với Tầu 

tặc (với  ý đồ xâm lược của lảnh đạo tàu, chớ không phải đối đầu với tất cả 

dân tộc Trung quốc), chấp nhận đối đầu không phải là chuyện thô sơ là tức 

khắc «đụng độ nẩy lửa» với giặc, mà ngược lại là chuyện phải chuẩn bị rất 

chu đáo ngay trên thượng nguồn, để làm được chuyện «đi guốc trong bụng 

giặc»,tức là hiểu giặc từ tâm tới tính, từ trí tới mưu. Các chiến lược gia Tầu, 

các quân sư Tầu có truyền thống lâu đời và bảo trì chuyện này rất giỏi, họ đã 

có chỗ đứng không những trong các sách giáo khoa về binh lược mà còn được 

tôn thờ từ cổ sử, cổ văn cho tới nay; và Việt tộc cũng có: Ngô Quyền, Lý 

Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung… cũng làm bao 

Hán triều bại trận, cha ông ta làm chuyện này cũng rất giỏi, nên chúng ta mới 

còn đây!  

Trong bối cảnh quốc nguy hiện nay, ĐCSVN-Đảng Cộng Sản Việt Nam đang 

mang theo hai phản xạ rất xấu là: «muốn lấy lòng Tầu» và «không muốn mất 

lòng Tầu» (Tầu đây là ĐCSTQ- Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chớ không phải 

nhân dân Trung Quốc) ; và trong lòng dân Việt thì ĐCSVN đang bị mang 

tiếng xấu là «hèn với giặc, ác với dân», trong nội bộ lảnh đạo thì họ tưởng họ 
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khôn: «tránh voi có đáng mặt nào». Nhưng họ không biết là họ «khôn quá 

hóa dại», vì trước mặt có ít nhất là 5 mũi tiến công của Tầu hiện nay đang áp 

đảo Việt tộc: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, môi trường, ĐCSVN sẽ 

không có lối ra, rơi vào ngõ cụt, thì làm sao tự cho là mình «khôn» được! 

ĐCSVN đã không có một chương trình nghiên cứu thông thái (thông minh và 

thông thạo) về Trung Quốc, chương trình này tạm gọi là «biết bụng người để 

vững bụng ta», để nắm vững năm hệ vấn đề khi đối đầu xung đột với Tầu, cụ 

thể là để: thấu đáo tư duy Tầu, nhập nội tri thức Tầu, suy tra trí lực Tầu, điều 

tra nội lực Tầu, chuẩn sát tâm lực Tầu. Đây là thượng nguồn của mọi chiến 

lược nhân địch luận, dùng nội lực của đối phương để hủy diệt thể lực của đối 

phương. Nếu ĐCSVN không có hoặc không dám lập ra chương trình nghiên 

cứu thông thái này để đề kháng mà cũng để phản công, thì mọi công dân của 

Việt Tộc yêu nước phải vắt óc-soạn não để cùng nhau làm việc được này, 

trước là để trao đổi về lý thuyết luận đề kháng, sau là nghiên cứu phương 

pháp luận đối kháng, ba là tìm ra chiến lược luận đối lập để bảo vệ Nhân 

Việt, bảo trì Lực Việt, bảo hành Trí Việt, cũng thông thái-thông minh-thông 

thạo không thua Tầu. Như vậy phải thú thật ngay là có một ưu tư học thuật 

trùm phủ bài tiểu luận này, vừa nghiên cứu, vừa chính luận này: hiện nay chủ 

nghĩa bành trướng Tầu trực tiếp đe dọa Việt tộc, chủ nghĩa bá quyền Bắc 

Kinh trực diện chiến đoạt đất, biển, đảo nước ta, vậy mà chính quyền hiện nay 

của ĐCSVN không có một trung tâm, một học viện, một chương trình nghiên 

cứu quy mô và nghiêm túc nào về Trung Quốc. Trên chuyện này, tóm tắc lại 

chỉ có một giả thuyết là ĐCSVN vô minh trước tầm quan trọng của tri thức 

trong học thuật luôn là thượng nguồn của mọi chiến lược-thông minh và hiệu 

quả-cho chính trị, ngoại giao, quân sự. Còn trí thức chúng ta thì sao? Chúng 

ta yêu nước, thương nòi, chúng ta sẽ mang tới các đóng góp cụ thể nhất cho 

đối tượng mình yêu thương, cũng qua học thuật: lấy kiến thức dựng lên tri 

thức, lấy tri thức chế tác ra tri thức luận, dựa trên gốc, rễ, cội, nguồn trong 

khám phá và khai phá của khoa học xã hội và nhân văn. Trực tiếp hằng ngày 

nghiên cứu, điều tra, điền dã, thể nghiệm, phân tích, giải thích, diễn luận các 

tin tức, các dữ kiện, các hằng số của lịch sử, các biến số của Tầu trong bối 

cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để tổng kết các luận chứng trong một thống hợp 

tư duy hoàn chỉnh về Tầu. Cụ thể chúng ta sẽ dốc lực, dốc tâm, từ công dân 

tri thức tới tập thể trí thức, từ cộng đồng mạng truyền thông tới liên-hợp-tri-

thức dùng các phương tiện thông tin hiện đại để có được một khoa học luận, 

một phương pháp luận, một lý thuyết luận về Trung học, về Hoa học, về Hán 

học, nói rỏ là về Tầu học, trong tinh thần nghiêm minh khoa học, nghiêm 

chỉnh trí thức, tức là nghiêm túc tôn trọng ba trật tự: sự thật, chân lý và lẽ 

phải.  

Đồng bào hay thiên hạ 

Khi vua Quang trung gởi đoàn sứ giả qua Tầu, để gặp vua Càn Long, thì vị 

minh quân này có dặn dò Phan Huy Ích là trước mặt bọn bá quyền, bành 
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trướng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nhớ làm cho chúng thấy là nước Nam 

ta có phong tục, tập quán riêng, và hãy dụng văn, thơ, thi, họa kể cả vũ nhạc 

để chỉ rõ: tầu là tầu, ta là ta. Nhưng, trong Việt Nam sử lược, thì sử giả Trần 

Trọng Kim đã thú nhận, ngay chương dẫn nhập, là trong lịch sử của Việt tộc, 

qua bao nghìn năm ta chỉ có biết một mô hình là: văn hóa là Tầu làm như 

Tầu, làm giống Tầu, làm theo Tầu, chỉ vì không có các mô hình khác. Chuyện 

«bóng tầu đè thân việt» từ từ được tháo, gỡ, buông, rời một phần từ khi 

Phương Tây tới đất nước ta, qua Pháp trong quy trình thuộc địa, qua Mỹ trong 

quá trình chiến tranh, nhất là tình hình toàn cầu hóa hiện nay thì khác hẳn với 

nỗi lo của học giả họ Trần. Diễn biến thuận lợi của toàn cầu hóa hiện nay, 

chúng ta không những học Tầu, Pháp, Nhật, Mỹ mà chúng ta có thể có tầm 

vóc học hỏi, bản lĩnh học tập, nội công học thuật của năm châu lục, chắc chắn 

sẽ cao, sâu, rộng, xa so với các thế kỷ qua. Nhưng chúng ta nên bắt đầu bằng 

cổ sử và cổ văn của Tầu: khi chúng ta nghiên cứu về thời Tam Quốc, trước 

sức ép hùng binh của Tào Tháo, Lưu Bị phải bỏ thành rút lui, Khổng Minh (Gia 

Các Lượng) là minh sư khuyên Lưu Bị đừng mang dân chúng theo sẽ bị hỏng 

đại nghiệp, chuyện đáng chú ý trong ngữ văn của Khổng Minh cũng như của các 

quân sư khác trong lịch sử Trung Quốc, nhất là các lãnh đạo phong kiến thì từ: 

thiên hạ hoặc bá tánh thường được dùng hơn là từ nhân dân. Đây là điểm rất 

khác nhau giữa Khổng giáo và Phật giáo, đối với Phật đã là người thì là chúng 

sinh, mỗi chúng sinh có sự sống mà giá trị tự nó thiêng liêng, nên Phật giáo mới 

dùng từ sinh linh. Đây cũng là cái khác biệt sâu đậm giữa tầu và ta, vì ta coi 

nhau như đồng bào, sinh ra cùng một bào thai, có cùng cha cùng mẹ. Hai loại 

tên gọi: đồng bào hoặc thiên hạ, bá tánh, khác nhau một trời một vực, mỗi tên 

gọi là một quan điểm, mỗi quan điểm cắm rễ trong một nhân sinh quan, một 

nhân sinh quan cắm sào vào không gian của một quốc gia, nó nói lên cái khoảng 

cách gần hay xa, giữa những người cùng sắc tộc và có cùng một lịch sử, cùng 

văn hóa và có cùng một giáo dục. Từ đó, nhân sinh quan chính trị của các lãnh 

đạo luôn làm ra thế giới quan đạo lý của họ: họ xa cách dân chúng họ, hay họ 

liền da-liền thịt với dân tộc họ, đây là một câu hỏi rất xác đáng cho từng lãnh 

đạo của ĐCSVN hiện nay: dân đen, dân oan là đồng bào của họ hay chỉ là thiên 

hạ hoặc bá tánh, nếu là thiên hạ hoặc bá tánh thì các lảnh đạo của ĐCSVN đã bị 

tầu hóa rồi chăng? 

Chủ nghĩa dân tộc trung tâm (ethnocentrisme) của Tầu khi tự đặt tên họ là Trung 

Hoa, trung tâm tinh hoa của nhân loại, từ đây họ cho phép họ đặt tên Birmanie là 

Miến Điện (đất xa), và họ tự cho phép tất cả thiên hạ xung quanh Trung Hoa họ 

là «man di» (mọi rợ), thiếu văn minh, không văn hiến. Chuyện cần phân tích ở 

đây là mọi ý kiến mà được-hoặc bị-thái độ kỳ thị tạo lập nên, thì không còn là 

chính kiến, nếu không là tạp kiến, thì cũng là tà kiến. Không có chính kiến trong 

phân tích thì sẽ không biết được sự thật, không có chính kiến trong giải thích sẽ 

không nắm được chân lý, không có chính kiến trong lý luận sẽ không bảo vệ 

được lẽ phải. Mọi định kiến được-hoặc bị-thái độ kỳ thị chế tác ra, tức là xem 

thường người khác, khinh miệt tha nhân, chóng chầy sẽ đưa tới một thái độ khác 
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là: đánh giá thấp đối tác, coi rẻ hàng xóm, dẫn tới hành vi khinh thường đối 

phương, miệt thị đối thủ. Đây là bi kịch trong lịch sử Tầu: không có láng giềng 

tốt, không có liên minh lâu dài, vì nước nhỏ hoặc hiền lành như Tây Tạng thì bị 

Tầu đồng hóa, còn các nước lớn như Ấn Độ, Nga đều thường xuyên bị Tầu gấy 

hấn; riêng đối với Việt Nam khi họ thua trận trước Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, 

Trần Hưng Đạo, Nguyển Trải, Quang Trung… mỗi lần thua trận, thì họ lại ngạc 

nhiên, rồi tự trách tại sao họ lại: «khinh thường đối thủ». Hình như đạo lý Việt 

tộc «đổi họ hàng xa mua láng giềng gần» không có trong tư duy tầu, hoặc có mà 

không được tôn vinh. Trong cái «bình thiên hạ» của các lãnh tụ tầu không có cái 

đạo lý Việt «trong ấm ngoài êm». Khuyết điểm trong nhân sinh quan tầu sẽ trở 

thành khuyết tật trong thế giới quan tầu, nó đưa tới các hành sử bất nhân, các 

ứng xử lấy khinh thị là chính thị, tức là đưa cái kỳ thị khinh miệt các đối tác vào 

ý kiến và phân tích chính trị của Tầu. Khuyết tật này mở đường cho kỳ thị có 

chỗ đứng chính thức trong giáo dục, trong đào tạo, trong huấn luyện các thế hệ 

trẻ, vì họ sẽ lập lại các tư duy dựa trên kỳ thị, lấy tạp kiến làm chính kiến, lấy tà 

kiến làm định kiến. Sống mà không có láng giềng gần, bạn bè xa là một thất bại 

lớn không những trong chính trị, ngoại giao, quân sự, mà là một thảm bại của 

kiếp làm người, tự cô lập mình qua các tự kiến của chính mình chế tác ra, sẽ chịu 

cảnh cô đơn trong côi cút khi ra khỏi nhà, xa nước. Nhân cô đơn với láng giềng 

sẽ cho ra đời quả cô lập trên thế giới. Khi tòa án quốc tế tuyên bố: Tầu không có 

chủ quyền pháp lý và lịch sử trên biển Đông, sau vụ kiện của Phillipines, thi rất 

nhiều người Tầu mới «vỡ lẽ» là không những họ có thể bị cô lập trên trường 

quốc tế, mà họ còn bị tố cáo trước hoàn cầu, nếu họ tiếp tục tự xem mình là 

trung tâm của nhân loại. Khuyết tật xem thường người xung quanh, Tầu cũng bị 

lậm lụt trong học thuật, thí dụ điển hình hiện nay là nhà triết học François Jullien 

của Pháp, dùng một phương pháp luận phân tích hỗ tương, hoàn toàn mới: lấy tư 

tưởng Trung Quốc để soi rọi vào các «góc tối» của triết học phương tây, và 

ngược lại dùng triết học phương tây để soi lùng trở lại các «góc xếp» của tư 

tưởng Trung Quốc. Có các lãnh đạo tầu, rồi luôn cả các chuyên gia tầu lại nghĩ 

sai, hiểu xấu, vì không nghiên cứu kỹ phương pháp luận này, từ đó có vài kẻ 

buộc tội triết gia này là dùng tư tưởng Trung Quốc để «làm ăn» trong nghiên 

cứu, theo kiểu «mượn đầu heo nấu cháo», đây là một thái độ rất hồ đồ, một hành 

vi rất «thiếu học» trong bối cảnh toàn cầu hóa học thuật hiện nay. 

Xét người rồi phải nghiệm tới ta. ĐCSVN trong quá trình hành xử chính trị cũng 

có những lổi lầm xem thường, xem thấp, xem rẻ đối với hai nước láng giềng là 

Lào và Campuchia. Trong chiến tranh 1954-75, ĐCSVN cũng «bắt chước » kiểu 

«nước đôi» của Tầu, trước ủng hộ Khmers đỏ để có liên minh, cùng lúc bao che 

cho ông hoàng Sihanout để dùng đất Campuchia làm lảnh thổ quân sự; đây là 

chuyện mà Pon Pot đã biến thành «hận đời, oán kiếp tận xương tủy» trong chính 

sách triệt để chống Việt Nam của hắn, 1975-1979. Tình hình hiện nay quá phức 

tạp tại Đông Nam Á với sự có mặt của tất cả các cường quốc xa gần với Thái 

Bình Dương, Việt Nam phải đủ bản lĩnh đạo lý để xây dựng một đạo đức trọn 

vẹn với các nước láng giềng, chống lại thái độ coi thường nước nhỏ, mà ngược 
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lại chế tác ra từ giáo lý Việt tộc «trong ấm, ngoài êm», tạo dựng ra một luân lý 

đối tác quốc tế với láng giềng từ ngay nhân cách Việt: «Nắng ba năm,ta không 

bỏ bạn» nên mưa một ngày (ta-và-bạn) không bỏ nhau. Muốn làm được chuyện 

này thì phải làm được chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc trong nước trước đã! Gạt 

bỏ cho bằng được chuyện hai chiến tuyến quốc-cộng, vì cuộc chiến đã dừng hơn 

40 năm nay. Muốn làm được chuyện này, thì bước đầu tiên là ĐCSVN phải 

buông bỏ hành vi độc đoán qua độc tài, độc quyền qua độc đảng, mà ĐCSVN bị 

thâm lậm quá lâu khi sống trong vòng kìm kẹp của ĐCSTQ-Đảng cộng sản 

Trung Quốc. Muốn làm chuyện này, thì ngay trên thượng nguồn tư duy chính trị 

các lãnh đạo của ĐCSVN phải nhận ra về mặt lý luận: chuyên chính không thể 

sánh đôi cùng biện chứng, thuyết duy vật biện chứng của Marx không quan hệ 

gì tới hệ thống chuyên chính độc đảng kiểu Lénine làm ra, rồi sau đó Staline 

lại tẩm thêm «độc tố» vào, để Mao về đám đàn em của hắn trong Đảng cộng 

sản trung quốc mài giũa thêm bén để giết các phong trào xã hội và các đảng phái 

dân chủ tại Trung Quốc. Chuyên chính đưa xã hội vào độc đạo, đưa nhân loại 

vào một con đường tồi hẹp chỉ có một chiều, nó còn lại đóng cửa tất cả các chân 

trời. Chỉ vì cái độc sợ cái đa ! Ngược lại thì biện chứng bắt ta muốn hiểu phải 

đối chiếu, có đối chiếu thì có đối kháng, xử lý các đối kháng thì phải qua 

phản biện. Không có phản biện thì không có đối thoại giữa lý thuyết và thực 

tế, không có trao đổi giữa lý luận và cuộc sống, không có cầu nối giữa mô 

hình (thuyết) và kinh nghiệm (sống). Ngược lại, chuyên chính áp đặt độc tài, 

lại bắt dân sùng bái độc tài này, thì đây là quy trình nô lệ hóa chính kiến, hợp 

thức hóa tà kiến. Nô lệ hóa chính kiến tức là nô lệ hóa tư tưởng, như vậy là ép 

cuộc sống đa dạng vào khung, tức là vào tù, và đây không phải là giải phóng, 

mà là nô bộc hóa nhân sinh. Như vậy, chúng ta phải cùng nhau đưa ra một kết 

luận là năm 1975, miền Nam không được giải phóng, mà là chịu sự nô lệ hóa 

tư tưởng, một tư tưởng chuyên chính nhưng bất tài, nên nó lụn bại từ kinh tế 

tới xã hội, từ văn hóa tới giáo dục, từ công nghệ tới công thương…những thất 

bại này làm Việt tộc mất sinh lực, kém thể lực, thấp trí lực trước họa xâm 

lăng của Tầu. Nhưng cũng có một loại chuyên chính nhưng không bất tài, 

chuyến chế với minh chủ, khai sáng nhân sinh qua nhân trí, đó là trường hợp 

của Đặng Tử Bình, đã đưa đất nước Trung quốc ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu 

chỉ trong vòng 20 năm, vẻn vẹn một thế hệ. Trong cái thiên hạ mênh mông, 

trong cái bá tánh thênh thang như lục địa Trung Hoa, tìm ra được minh quân 

hay minh chúa, vừa thống nhất được đất nước, vừa thăng hoa được dân tộc, 

thật lạ đáng phục. Xem lại Việt Nam, một đất nước gọn hơn, một dân tộc 

thuần hơn, vì có cùng một văn hóa, một ngôn ngữ, một lịch sử, từ một «bào 

thai», cùng là đồng bào, nhưng cả hơn ba thế kỷ qua tại sao Việt tộc không 

tìm ra được một minh quân, một minh chủ, một minh chúa, trong lúc chờ đợi 

một nền dân chủ vững với một nhân quyền bền? Câu hỏi được đặt ra cho mọi 

người Việt, đừng để chuyện ý thức hệ chuyên chính, đừng để chuyện hận thù 

trong cuộc nội chiến vừa qua, xen vào rồi che lấp câu hỏi này. Mà một phần 

câu trả lời nằm ngay trong dân tộc tính mà mỗi người Việt đã trao truyền một 
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cách có ý thức, qua tàn thức, lẩn vô thức, từ thế hệ này qua thế hệ khác: tại 

sao chúng ta không «thăng hoa» (hay «ngóc đầu lên») được như Nhật Bản, 

Đài Loan, Hàn Quốc, Singapour, Trung Quốc? 

Ban cao học châu Á mà tôi làm giám đốc từ 20 năm nay, có một chuyện lạ là 

mỗi năm số sinh viên Trung Quốc ghi danh và thi vào học khá đông, số lượng 

gấp 10 lần số sinh viên việt nam, khi thi vấn đáp về phương án hướng nghiệp 

thì câu hỏi cuối của ban giám khảo là: «học xong bạn muốn làm gì ?», sinh 

viên việt nam trả lời dễ dàng: «đi xin việc làm», tức là đi làm công. Còn sinh 

viên trung quốc, thì một người trong hai người, khoảng 50% trả lời khác: «xin 

đi làm công trước, sau vài năm sẽ ra làm chủ!», mỗi năm đều có loại trả lời 

này, loại lý luận nghề nghiệp này, ngay cả các sinh viên Âu Châu cũng không 

có chí hướng làm chủ cao như các sinh viên Trung Quốc. Và trong 20 năm 

qua, tôi chỉ nghe được một lần, một nữ sinh viên Việt Nam, người Hạ Long, 

trả lời là sẽ «tìm cách làm chủ, qua sự giúp đỡ của cha mẹ đang làm chủ». 

Làm chủ và làm công, hai nhân sinh quan nghề nghiệp, hai thế giới quan kinh 

tế, hai vũ trụ quan nhân sinh, hoàn toàn khác nhau, một trời, một vực! Nhiều 

lần, tôi gặp riêng các sinh viên việt nam để tâm sự với họ là người Hoa họ có 

hai cá tính rất khác nhau, mà họ kết hợp được: thứ nhất là «thức khuya, dậy 

sớm», thứ nhì là «có gan làm giầu», tại sao chúng ta có cái thứ nhất như họ là 

«thức khuya, dậy sớm» với «một nắng, hai sương», với «dầm mưa, dãi nắng» 

để lao động, mà chúng ta lại không có cái thứ ha: «làm công rồi làm chủ», rồi 

«có sức chịu, có sức liệu» trong đầu tư, trong thương mại, trong kinh tế? Bao 

năm qua, tôi càng thấy rõ: các sinh viên Việt Nam tâm sự: «đi du học bên 

phương tây là dùng bằng cấp để tiến thân» (trong chuyện «làm quan») qua cơ 

chế mà ĐCSVN đã vạch ra cho họ. «lấy bằng để vinh thân», chớ họ «không 

(muốn) có tự chủ để làm chủ», chuyện này đã lập đi lập lại qua bao thế hệ, có 

sinh viên còn nói thẳng là họ: «đi học nhưng không thiết tha gì muốn trở 

thành trí thức», tức là nghiêm túc trong học thuật, liêm sỉ trong trong kiến 

thức, liêm minh trong khoa học. 

Nhân loài hay súc loại 
Tháng bảy, 2016, tòa án quốc tế tuyên bố: Tầu không có một chủ quyền pháp lý 

và lịch sử nào trên biển Đông, như vậy Philippine: đúng, Tầu: sai; sau đó là Nhật 

Bản, Indonésia, Malaisia bắt đầu làm đơn kiện Tầu, như Philippine, (trong đó 

không có Việt Nam). Cùng lúc, thế giới kinh ngạc khi thấy trên các mạng tin tức 

và truyền thông những hình ảnh các nhà hàng tại Trung Quốc đã in những tấm 

biển lớn: «Tại đây không tiếp Nhật, Philippine, Việt Nam và chó», cái hung giận 

tầu đã biến thành kỳ thị kiểu tầu, kiểu kỳ thị mà xem người ngang với thú vật, 

thì chính họ đã là nạn nhân trong khi họ bị thực dân anh đô hộ, họ «lấy ra để sài 

lại» một cách rất vô liêm sỉ! Nhưng câu chuyện nhân loài hay súc loại có gốc, 

rễ, nguồn, cội trong văn hóa, trong lịch sử Tầu. Vì trong Tam quốc, chúng ta 

thấy xuất hiện một chuyện lạ, rất lạ so với nhân cách giáo lý Việt tộc, là các 

lãnh tụ thời đó: từ Đổng Trác tới Lử Bố, từ Tào Tháo tới lãnh đạo của các chư 
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hầu, khi họ ra tay giết đối thủ, thì ngôn ngữ của họ vừa bạo, vừa tục : «giết 

trâu, chó»,«giết dê, gà», những kẻ thấp phận bị gọi là «chuột», bé kiếp 

thường bị gọi là «sâu, bọ»! Loại ngữ văn này cho ta thấy là đối phương hay 

kẻ thù của họ không phải là nhân loài hay mà là súc loại. Ngay khi họ lầm 

trong nhận định, phán đoán, suy xét thì họ luôn để lộ ra loại ngữ pháp rất súc 

tính, thí dụ điển hình là Tào Tháo, mỗi lần có đối thủ nào thua trận, hoặc đầu 

hàng hắn thì hắn thường thốt ra câu: «tưởng là long, phụng, ai ngờ chỉ là dê, 

chó». Các thí dụ này khiến chúng ta phải suy nghĩ trong sáng suốt và nghiêm 

túc về môt loại nhân sinh quan có liên đới với súc tính. Hãy lấy thêm một thí 

dụ khác: khi biết Điêu Thuyền và Lử Bố yêu nhau, thì Dương Doản là nghĩa 

phụ của Điêu Thuyền đã dùng mưu: mỹ nhân kế, đẩy Điêu Thuyền về phía 

Đổng Trác là nghĩa phụ của Lử Bố, để hai cha con này chém giết nhau vì 

Điêu Thuyền, đó là mẹo để thắng. Có cuộc đối thoại để lại trong sử tầu là: 

Điêu Thuyền có hỏi một câu về nội dung luân lý với Dương Doản: «Tại sao 

cha đẩy con vào tay súc vật?», Dương Doản trả lời là: «muốn thắng súc vật 

phải nhận rơi vào tay thú vật!». Câu hỏi thứ hai của Điêu Thuyền, chuyển 

thắc mắc về luân lý thành nghi vấn về đạo lý: «như vậy cha có phải là súc 

vật không? Dương Doản trả lời bằng nội dung hạ nhân-diệt đạo, đây là loại 

mưu kế nơi mà cứu cánh biện minh cho phương tiện một cách vô nhân nhất: 

«để thắng súc vật, cha sẵn sàng làm súc vật!». Loại tư duy coi người là thú, 

coi đối thủ là loại súc sinh thấp kém, và sẵn sàng có các thái độ, hành vi, 

phong cách, tính toán một cách thú tính nhất để thắng, hoàn toàn không có 

trong tư duy của người Việt, không có trong nhân cách giáo lý Việt tộc, cho 

nên bài học của Nguyển Trãi «lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn» phải luôn là 

bài học phải được Việt tộc quý trọng trong mọi cách hành sử trên chính 

trường quốc tế. Ngay tại đây, mọi người phải luôn thận trọng trước các mưu 

sâu của các lãnh đạo tầu bất cứ thời điểm nào của lịch sử là: họ lấy chữ nhân 

của Khổng để truyền Khổng trong văn hóa, trong giáo dục, nhưng họ phản 

Khổng trong chính trị, trong quân sự. Cụ thể là họ «dạy đời» thiên hạ bằng 

Khổng giáo, nhưng họ lén lút hành xử rất phản Khổng giáo, tổ tiên Việt tộc đã 

dặn con cháu là: «lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo». 

Nhân loài hay súc loại, bắt chúng ta suy nghĩ thêm về các chiến lược «biển 

người» của các lãnh đạo tầu, thí binh-nướng lính, coi kiếp người như số vật, 

thí dụ gần nhất là chuyện thiệt mạng hơn 30 triệu sinh linh chỉ trong một cuộc 

cách mạng văn hóa, không chiến tranh mà thiệt hại hơn bao cuộc chinh chiến. 

Lý luận lấy số lượng để hù dọa đối thủ, sử dụng định lượng để ấp đảo đối 

phương hoàn toàn xa lạ với nhân cách giáo lý (đồng bào) của Việt tộc, lại 

càng hoàn toàn lạ lẫm trong bối cảnh toàn cầu hóa (nhân quyền) hiện nay. 

Như vậy, muốn thắng Tầu, thì ta và cả thế giới (văn minh) phải kếp hợp với 

các lực lượng nhân quyền, các phong trào dân chủ của Trung Quốc, cùng vượt 

thắng bọn lãnh đạo bá quyền và bành trướng vô liêm sỉ bằng chữ nhân. Thêm 

một thí dụ khác nữa cũng thời Tam Quốc, tên gian hùng Tào tháo có một lối 

lập luận về số lượng rất vô nhân ngay trong chiến bại, hắn thường an ủi những 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   589 

 

cận tướng bại trận của hắn đang buồn lo trước bao tử vong trong chiến trận rằng: 

«Nếu chết số ngàn lần này, thì lần tới ta sẽ tặng các tướng số vạn !». Ngoài hệ 

vấn đề luân lý, còn có hệ vấn đề lý luận, trong tư duy tầu họ còn cho phép dạy 

thiên hạ: «muốn bình thiên hạ thì phải cần bạo chúa»; «có bạo chúa mới có 

công trình», có không ít người Việt ta bị  «nhiễm trùng tư duy» qua loại lý luận 

vô nhân này, vì trong lịch sử của nhân loại, có nhiều quá trình hòa binh, thanh 

bình, thái hòa, với nhiều công trình có tầm vóc tri thức, mà không cần cần có 

bạo quân, bạo chủ, bạo chúa. Từ chuyện cổ sử tới chuyện đời nay, cách ứng xử 

giữa người Tầu với nhau làm các du khách ngoại quốc tới Trung Quốc rất thắc 

mắc: trong những thành phố được xem là hiện đại như Bắc Kinh, Thượng Hải… 

du khách thấy người Tầu chen lấn, sô đẩy, sát phạt nhau ở những nơi công cộng, 

người trẻ không kính nhường người lớn tuổi trong xe điện, trong thang 

máy…Chuyện quái lạ là khi có ẩu đả ngoài đường, thì có người vô cảm và kẻ 

kích thích bạo động nhiều hơn là người cản, kẻ can, cụ thể là thay vì khuyên 

ngăn bạo động, đám đông thị hiếu còn kích động: «đánh đi!», «đánh nữa đi !». 

Chuyện còn quái lạ hơn, ở thành thị cũng như thôn quê hiện nay, khi thấy kẻ 

tuyệt vọng có ý đồ tự vẫn, thì đám đông mà thị hiếu đã qua hiếu kỳ, đã đưa vô 

cảm vào vô tâm, còn xúi dục thêm: «tự tử đi !»; «tự tử đi ! Dám thì làm liền 

đi!». Đây không phải là chuyện kể để tạo kỳ thị, mà biết để hiểu rằng những 

người trung quốc còn lương tri rất xấu hổ về dân chúng vô cảm, dân tình vô tâm 

của họ. Dân Việt đã dần dần khám phá ra các chuyện này qua du lịch tầu hiện 

nay: họ giành ăn hằng ngày với nhau trong bữa cơm tại Nha Trang, họ xả rách 

rồi văng tục vô lối tại Đà Nẵng, họ xô đẩy rồi lấy cắp hàng vô tội vạ của người 

Việt bán rong tại Vũng Tàu…Trong phản xạ «không thích Mỹ», vì «ganh với 

Mỹ», người Tầu có những hành vi bất nhân khi xem trên truyền hình, hoặc qua 

truyền thông về các vụ khủng bố tại Mỹ, kẻ thì vỗ tay: «nổ hay!», người thì khen 

ngợi:  «chết nhiêù!». Khi nghe khủng bố 11 tháng 9, năm 2001, có những xóm 

làng, có những cư xá sinh viên, có những khu quân sự tại Trung Quốc «khua 

nồi, đập chảo» để «ăn mừng khen khủng bố»! Ở đây, tà kiến ác tri song hành 

cùng cái tạp thức vô luân, sánh bước không ngần ngại với cái vô minh biệt luân, 

trước cái chết chóc của nhân loài. Việt tộc phải cẩn trọng! Vì cái vô cảm, vô 

tâm, vô tri, vô giác đã và đang thâm nhập vào tâm hồn Việt, vì trong quá khứ ta 

đã chung chạm quá lâu với Tầu qua bạo quyền phong kiến, rồi hiện nay ta vẩn 

chung đụng quá nhiều qua bạo đảng độc quyền! 

Những công trình tri thức lớn của nhân loại là «trợ nhân» chớ không phải là 

«diệt nhân», trong hệ thống lý luận triết học của Desanti lấy cái gốc đạo lý làm 

rễ cho nhân tính: «La racine de l’éthique c’est simplement l’accueil de 

l’autre», cái rễ của đạo lý vẩn rất dễ hiểu nó chỉ là chuyện tiếp nhận tha nhân, ở 

đây tha nhân không những cùng đồng chủng, đồng loại mà còn cùng đồng phẩm, 

đồng chất với ta. Trên đất nước Do Thái, ngày đêm máu đổ, triền miên trong quy 

luật «tử thù không đội trời chung» giữa dân Do Thái và dân Palestine, một mảnh 

đất mà hai chủ, triết gia Schlanger, gốc Do Thái, trăn trở với các sinh linh ngày 

đêm bị đe dọa bởi giết chóc, mưu sát, ám hại, khủng bố… ông yêu cầu: «on peut 
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considérer les philsophes comme des écologistes de l’esprit», Hãy coi các triết 

gia như những kẻ bảo vệ môi trường cho tư duy, trong đó mọi sinh vật được bảo 

vệ trọn vẹn trong một môi sinh toàn vẹn. Đây là minh triết của nhân sinh để bảo 

vệ nhân tính trong kiếp làm người, đây cũng là dịp để Việt tộc xem lại rồi viết 

kỹ hơn và nếu cần thì xét kỹ lại: các chiến trận được xem như là chiến thắng với 

quá nhiều tử vong có còn là chiến thắng nữa không? Trong xung đột thì có thiệt 

hại, trong chiến tranh thì có thiệt mạng, nhưng chúng ta có quyền nhân tính 

(quyền tư duy đi cùng với quyền tri thức) để ước mơ rồi biến ước mơ thành hành 

động đưa nhân phẩm lên cao nhất, bằng lý trí đồng bào để chế tác ra lý tưởng 

nhân loại, nghĩa là chỉ có một chiến thắng thật sự là chiến thắng nếu tránh được 

tử vong, hoặc rất ít tử vong. Chúng ta còn có quyền nhân phẩm (quyền nhân đạo 

cùng quyền nhân từ) một chiến thắng thật sự là chiến thắng khi ta cùng thắng 

trận với đối phương, không ai là tử thù của ai, không ai là không đội trời chung 

với ai cả, Việt tộc phải giành lẽ phải này để thắng bá quyền, bành trướng Bắc 

Kinh trong những năm tháng tới, mà bọn chủ mưu là các lãnh đạo của Đảng 

cộng sản tầu, chớ không phải nhân dân Trung Quốc. Nhân Việt và nhân Trung 

phải cùng nhau thắng bọn lãnh đạo vô nhân này! Khi tổng kết về khoa học luận 

trong triết học và đạo đức học trong giáo dục tìm mọi cách cùng sánh vai cùng 

các tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, của kinh tế và truyền thông, triết gia Serres 

nhận định: «nous entrons dans une période où la morale devient objective », 

chúng ta đã vào giai đoạn nơi mà luân lý trở thành khách quan. Nơi đây con 

người nắm ngày càng rộng các kiến thức, ngày càng sâu các tri thức, giúp nhân 

tính «thuần hơn» để bảo vệ nhân sinh, giúp nhân phẩm «hòa hơn» để bảo vệ 

nhân đạo; cái sáng suốt của minh triết và cái tỉnh táo của luân lý giúp con người 

ngày càng cẩn trọng trước các chuyện thiệt hại, ngày càng bảo trọng trước các 

chuyện thiệt mạng. 

Quỷ, thần: không biên giới 

Những ai nhanh hơn người từ tư duy tới lý luận, vượt trội hơn kẻ khác từ thông 

minh tới hành động, thì được văn hóa tầu đặt cho nhãn hiệu là: «xuất quỷ nhập 

thần», chuyện này người Việt chúng ta đã lĩnh hội, tiếp nhận, không có gì là 

khúc mắc, nhưng có chuyện lạ là trong chính giới của Tầu, từ cổ tới kim, nhất là 

trong giới quân sư, tư vấn cho lãnh đạo tầu lại có một câu khác, khi họ thẩm 

định nhau, khi họ khen nhau: «mưu thần chướt quỷ», mà ta cần phân tích sâu 

thêm (hiểu ngữ văn để hiểu ý định, hiểu ngữ pháp để thấu ý đồ). Chuyện ở đây 

không chỉ là chuyện chính trị, quân sự, ngoại giao mà mọi kẻ sống nhờ mưu kế 

trong chính giới đều hiểu được; nhưng nó cũng là chuyện biên giới giữa nhân và 

tà, về mặt đạo đức thì hai lãnh thổ nhân và tà luôn được phân định rõ ràng, theo 

đạo lý nhân thì phải dùng luân lý của chính tâm và thành ý để loại tà. Vì muốn 

tề gia, rồi trị quốc để bình thiên hạ thì phải có chính tâm và thành ý. Vì tà tâm 

dẫn tới tà ý không chóng thì chầy đưa tới: tà đạo, vậy mà giới quân sư, giới lãnh 

đạo tầu không những sẵn sàng vào tà đạo, mà họ cũng không ngần ngại vào lối 

của ma đạo, không chần chừ làm loại bá đạo, để thắng đối phương, diệt kẻ thù. 
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Trước khi đi thêm bước nữa trong lý luận, diễn luận, lập luận về chuyện «quỷ, 

thần, không biên giới» này, chúng ta nên khẳng định với nhau ba điều: thứ nhất, 

tà tâm và tà ý đưa tới hành vi tà đạo, hành động ma đạo, hành xử bá đạo nằm 

trong ý đồ thâm, độc, ác, hiểm, thường đi kèm với lừa, tráo, xảo, gian mà hậu 

quả qua hệ lụy là xấu, dở, tồi, thấp, không những cho đạo đức mà còn cho giáo 

dục, tức là cho nhân phẩm và nhân tri. Thứ hai, tà-ma-bá là loại biện minh thấp 

trong lý giải «cứu cánh biện minh cho phương tiện», vì có những cứu cánh, 

những phương tiện không cần qua tà-ma-bá, tức là không cần qua thâm, độc, ác, 

hiểm, không cần qua lừa, tráo, xảo, gian. Thứ ba, có thể thắng đối phương mà 

không cần diệt, tức là thanh toán, giết hại kẻ địch, ở đây Phật học đưa ra một 

định nghỉa về chiến thắng không hề có trong Khổng học và Lão học là: chiến 

thắng cao đẹp nhất trong cuộc sống là ta cùng thắng với đối thủ, và cả hai cùng 

nhau bảo vệ sự sống, vượt qua cho bằng được chuyện sát hại lẫn nhau cũng như 

chuyện sát hại chúng sinh. Đạo phật có chổ đúng vững trong văn hóa Trung 

Quốc vì nhân dân Trung Quốc cần từ, bi, hỷ, xả của Phật từ phương xa tới, để 

vượt thoát một đất nước có quá nhiều mưu lược gia mà lại có quá ít tư tưởng 

gia, lại càng vắng tanh các đạo đức gia kể từ khi Khổng, Mạnh quy tiên. 

Suy xa phải nghĩ gần, hãy trở lại lịch sử thanh toán và thanh trừng của ĐCSVN 

từ ngày thành lập tới giờ, không những họ đã có phản xạ của các đảng cộng sản 

khác trên thế giới về chuyện dùng bạo lực để phục vụ chuyện độc tài, độc quyền, 

độc tôn của họ khi chiếm lĩnh chính giới, mà trong ảnh hưởng giáo dục chính trị 

của tầu tà; mà họ đã bị thâm lậm các độc tố của phương thức «quỷ, thần, không 

biên giới», trong cách hành sử tà tâm-tà ý-tà đạo, nhiều lần sử dụng thâm, độc, 

ác, hiểm  của ma đạo, nhiều lần áp dụng lừa, tráo, xảo, gian của bá đạo. Loại 

đối nhân xử thế tà-ma-bá này được triết gia Trần Đức Thảo đúc kết cuối đời của 

mình khi trả lời phỏng vấn trong cuốn Những lời trăn trối, qua 2 hình ảnh: 

«ĐCSVN giết người hôm trước, hôm sau chính họ lại mang vòng hoa phúng 

điếu, tới khóc trước mộ của nạn nhân». Có một điều chắc chắn từ trước tới nay 

là không ai đọc rõ, hiểu kỹ lý thuyết của Marx hơn Trần Đức Thảo khi ông 

nghiên cứu và cho xuất bản cuốn Phénoménologie et Marxisme. Cũng có một 

điều chắc chắn là trong lịch sử của ĐCSVN, không có một lãnh đạo nào từ 

Trung ương đảng tới Bộ chính trị, không có một vị nào đã đọc toàn bộ và nắm rõ 

từ diễn đạt tới lý luận bộ: Tư bản luận, của Marx là cội, nguồn, gốc, rễ để thiết 

kế cộng sản chủ nghĩa. Các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ nghe trích câu và trích 

đoạn của các lãnh đạo của các đảng cộng sản anh em, hoặc qua các trợ lý chung 

quanh họ, vì vậy trong gần một thế kỷ mà ĐCSVN chiếm độc quyền lãnh đạo 

đất nước, ĐCSVN đã không có một công trình học thuật nào về lý thuyết luận, 

phương pháp luận, khoa học luận về chủ nghĩa xã hội và cộng sản mà họ muốn 

xây dựng, mà họ ép dân tộc Việt phải theo. Không «cứng vía» trong kiến thức và 

tri thức, «hiểu thấu, suy sâu» để lý luận và lập luận, nên họ đã vô tình bắt Việt 

tộc phải trả những cái giá rất đắt, mà thí dụ điển hình là sức ép của Trung Quốc 

buộc họ phải tổ chức cải cách ruộng đất sau 1954, mặc dù Hồ Chí Minh biết là 

tình hình nông thôn, tổ chức nông nghiệp và cơ cấu văn hóa làng xã của Việt 
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Nam không giống như Trung Quốc. Mặc dù Trường Chinh là tổng bí thư thời đó 

cũng không đồng ý với đảng đàn anh này, ông vừa muốn hoãn lại, vừa muốn 

hợp lý hóa các giai đoạn cần thiết về cải cách này, để tránh các chính sách cực 

đoan, tránh các hành động quá khích, nhưng cũng chính ông phải đứng ra nhận 

kỷ luật, nhận lỗi và từ chức, sau các sai lầm đầy dẫy chết chóc của cuộc cải cách 

ruộng đất này. Phản xạ phục tùng đảng đàn anh, và đảng đàn anh tầu đã «nắm 

đầu» được ĐCSVN cả thế kỷ hai mươi, chuyện này cho ta thấy là các lãnh đạo 

của ĐCSVN thiếu bản lĩnh tự chủ tư duy, thiếu tầm vóc độc lập suy nghĩ, trong 

đó nội lực trí thức dựa trên nội công tri thức của họ thật sự yếu, kém, thấp, dở. 

Các lãnh đạo của ĐCSVN sống trong lệ thuộc không những qua viện trợ của 

đảng đàn anh tầu trong nội chiến 1954-75, mà Việt tộc thấy rõ là họ không có 

sung lực phản biện trên chính trường quốc tế cộng sản, nên họ đã để các đảng 

đàn anh (Tầu, Liên sô) thao túng, giật dây họ, mà hậu quả trực tiếp là gieo trên 

đầu nhân dân việt nam những đại nạn của nội chiến. Mà chuyện đau lòng nhất 

cũng chính đảng đàn anh Tầu đã chủ mưu cắt Việt Nam làm đôi tại hội nghị 

Fontainbleau, 1954, cũng chỉ vì Chu Ân Lai và đồng bọn sợ Mỹ và đồng minh, 

nên chúng mới lấy đất nước và nhân dân Việt Nam để làm rào chắn chiến tranh, 

chết thay cho chúng. Chia cắt đất nước Việt bằng vĩ tuyến 17, ngay trong hội 

nghị Fontainbleau mà Chu Ân Lai và đồng bọn đã chuẩn bị rất kỹ khi đề nghị 

với Phạm Văn Đồng là dùng sông Bến Hải để phân chia; thì chính Phạm Văn 

Đồng là người Việt Nam, lãnh đạo tối cao ngoại giao tại hội nghị này cũng 

không biết là: Việt Nam có sông Bến Hải, và nó nằm ở đâu? Như vậy, thì Tầu 

biết rõ đất nước Việt hơn người Việt! Con dân Việt phải nghiêm cẩn vì hiện nay 

Tầu dang thao túng kinh tế, sa đọa thương mại đi cùng với đầu độc thực phẩm, 

song hành với đưa người trên miền cao là Tây Nguyên, rồi chọn Hà Tĩnh để ra 

Trường Sa, Hoàng Sa như «với tay chớp nhoáng» khi cần xâm lăng, đây một 

con tính thâm, độc, ác, hiểm không những để xâm lược Việt Nam trên nhiều mặt 

trận, mà cùng lúc nhẫn tâm hủy diệt thể lực của cả một dân tộc qua ẩm thực và 

môi trường. Và các nước kề cận như: Miến Điện, Lào, Khampuchia cũng sẽ chịu 

chung một số phận, như Việt Nam, rất ngặt nghèo nay mai. Cái mà Tầu tự khen 

là «mưu thần chướt quỷ», lấy sinh mạng kẻ khác để làm vật tế chiến tranh thay 

cho chúng chỉ là loại «mưu tồi chướt hèn», rất xa lạ với nhân cách giáo lý Việt 

tộc. Chúng ta đừng quên là cái «mưu thần chướt quỷ» kiểu tầu này, đã làm bao 

trăm ngàn người mất mạng trong cải cách ruộng đất, đã làm bao triệu người thiệt 

mạng trong nội chiến 1954-1975. 

Suy người phải nghĩ tới ta: thiếu tự chủ tư duy, thiếu độc lập suy nghĩ, thiếu tầm 

vóc trí thức, thiếu nội công tri thức, hệ vấn đề này từ đâu ra? Và tại sao nó lại 

kéo dài cho tới bây giờ như «nghiệp nạn» của tri thức, như «khổ nghiệp» của trí 

thức, với hiện tượng học giả-thi giả-bằng giả hiện nay trên đất nước của Việt 

tộc! Nó nói lên ít nhất mười điều! Thứ nhất là sự vô trách nhiệm của chính 

quyền song hành cùng cái thiếu đạo lý của chính phủ trước kiến thức trong hệ 

thống giáo dục. Thứ hai là hành vi lừa, tráo, xảo, gian đã đưa ma đạo vào học 

thuật, nơi mà cái giả, vờ, lận, đảo không có chổ đứng trong học thuật, mặc dù nó 
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có chỗ đứng trong chính trị. Thứ ba là cái hệ lụy xấu, dở, tồi, thấp mặc dù nó có 

chỗ đứng trong học hàm, học vị, nhưng chuyện chính là: học lực phải qua học 

thật trong một không gian của «văn ôn, võ luyện», của học thật và thi thật, huấn 

nghiệp thật và đào tạo thật, giáo dục thật đi cùng giáo khoa thật, giáo trình thật, 

giáo án thật. Thứ tư là học gian sẽ sinh ra học lóm, nơi mà nói liều một sớm một 

chiều trở thành nói điêu, không tôn sự thật, không trọng chân lý, không quý lẽ 

phải thì sẽ chịu cảnh nói giả và sống giả. Thứ năm là học cóp sẽ nẩy ra học mót, 

hiểu không tới nơi, thấu không tới chốn, lượm lặt hấp tấp kiến thức sẽ đưa tới 

bớt sén vội vả tri thức, chưa xuất thế khi đang học, thì cóp mót rồi thành tâm 

loạn «tẩu hỏa nhập ma», gây tác hại không những cho bản thân mà luôn cho xã 

hội. Thứ sáu là học phớt sẽ làm bật ra học phẩy, không dám đào sâu trong phân 

tích, không dám đi xa trong giải thích, không dám lên cao trong giải luận, dễ «ba 

phải» tức là dễ bị thao túng, dễ «đổi chiều theo gió» vì không dám bảo vệ chân 

lý, vừa là rễ của sự thật, vừa là gốc của lẽ phải. Thứ bảy là học cào mà không 

dám học đào, cào cho mau để lấy ăn liền, không dùng thì giờ cần thiết để đào tới 

nơi, để hiểu tới chốn, đào để thấy rõ rễ, cội, gốc, nguồn như vậy mới hiểu rõ hơn 

cành, lá, hoa, quả; và học cào thì không hiểu tại sao có quả này tốt, quả kia xấu, 

còn học đào thì sẽ thấu rễ mạnh, gốc vững sẽ cho trái ngọt, cây lành. Thứ tám là 

học vớt mà không dám học cắm, hành vi vớt váng cho nhanh tới từ thái độ ăn sổi 

ở thì, thì không đủ quả cảm và quyết đoán để cắm xào mà «nằm gai nếm mật» 

với học thuật, suốt đời tầm sư học đạo. Thứ chín là học nhìn mà không chí tâm, 

chí tình để học thấy, nhìn mà không thấy thì như không nhìn, vì thấy để thấu, 

thấu để hiểu, hiểu để giải, giải để luận, luận để thuật, luận để dụng…thí dụ điển 

hình là sáng tạo thuốc nổ là do Trung Quốc tìm ra và chỉ sử dụng để làm pháo 

hoa, còn phương Tây khi đã nhìn, thấy, thấu, hiểu rồi thì giải, luận, thuật, dụng 

để biến thuốc nổ thành thuốc súng, tạo vũ khí, chủ động trong vũ khí luận, để xử 

lý chiến tranh. Thứ mười là học lậu chống học lâu, học lậu mang chuyện luồn 

lách vào thi cử, mang chuyện lươn lẹo vào bằng cấp hoàn toàn phản lại học lâu 

dựa vào chữ nhẫn để làm nên chữ nhân, lấy cái quyết tâm, quyết chí làm nên cái 

bền lòng, bền trí trong học thuật, học lậu đi đường tắc, học lâu nhận đường dài, 

vì học lâu muốn làm sáng lên chân lý của tri thức: «so ra mới biết ngắn dài». 

Hằng số nước đôi 
«Ngôn hành bất nhất», lời nói không đi đôi với hành động, có thể sinh ra từ 

một tâm lý là thiếu tự tin nên thiếu tự chủ trong phát biểu, bỏ quyết đoán chọn 

«ba phải», nhưng trong phản xạ chính trị của các lãnh đạo Tầu thì ngược lại 

nó tới từ: hằng số nước đôi, lúc thì lời nói phản hành động, lúc thì hành động 

ngược lời nói. Đây không còn là chuyện thiếu tự tin vắng quyết đoán, mà là 

con tính xảo để lừa, lận để gian, ý định xấu chế ra ý đồ ác, sẵn sàng bội tín, 

chuẩn bị bội nghĩa, vì bội tình đã thành động cơ cho mánh khóe. Cũng trong 

Tam Quốc, phản xạ «nước đôi» là động cơ cho mọi lời nói láo, mọi câu nó 

sạo, mà ta có thể gọi là «nước đôi điểu» đây dĩ nhiên là hằng số của bọn bị 

coi là xấu: Tào Tháo và Tư Mã Ý; nhưng lạ là nó cũng là hằng số của nhóm 
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được xem là tốt: Lưu Bị và Khổng Minh, vì vậy nên nó luôn là hằng số của các 

phái lúc tốt, lúc xấu như Tôn Quyền và Công cẩn. Khi tất cả các nhóm này chủ 

trương ba phương sách cụ thể xảo để lừa, lận để gian, trong mọi tình huống: 

«yếu không nói yếu», «lì không nhận lỗi», «biết sai lén sửa sai, không nhận sai». 

Đối với họ, «sống với sói hổ, phải ác như sói hổ” là phương châm của tất cả 

đám này, ở đây ranh giới giữa thiện và ác không những bị xóa bỏ, mà phản xạ 

«lừa thầy phản bạn» được chấp nhận, «buôn thần, bán thánh» được tiếp nhận, 

«ném đá giấu tay» được tiếp đón, «ngậm máu phun người» được tiếp trao, vì 

«khẩu phật, tâm xà» đã thành tiếp trợ. Hằng số nước đôi còn được Mao Trạch 

Đông biến thành hằng số nước ba: "Đánh vẫn phải đánh, đàm vẫn phải đàm, 

hòa vẫn phải hòa", khi hắn giáo dưỡng đám đàn em. Cũng chính Mao của tà 

luận đã hỏi thẳng Lê Duẩn giữa chiến tranh Việt Nam, những năm 1960 là: 

«…dân Lào, dân Kampuchia bao nhiêu người? Đất Đông Nam á ra sao? Chóng 

chầy gì thì chúng tôi cũng đưa dân chúng tôi xuống đó! » 

Khi chế độ chuyên chính rồi chuyên chế được áp đặt qua độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc quyết thì càng làm tồi bại hóa các đạo lý của xã hội, vì nó bị 

đốn tận gốc rễ các luân lý dân tộc.Ở đây cuồng vọng quyền lực sẽ sánh đôi 

cùng tham vọng tham nhũng quyền hạn, để thành tham ô bằng bạo sách, làm 

chỗ dựa cho bạo hành qua công an, bạo lực qua quân đội, vì tất cả được lý 

luận bằng bạo quyền, tại đây đồng bào Việt Nam và nhân dân Trung Quốc 

chịu cùng một số phận: cái ác của bạo chúa phong kiến giờ đây được thay thế 

một cách xảo trá bởi bạo đảng độc quyền.Chuyên chính, chuyên chế, bám vào 

độc đảng, độc tài, độc quyền, độc quyết để tự cho phép bạo sách, bạo hành, 

bạo lực, được kích thích bằng bạo quyền vừa tạo ra bất công trong xã hội, vừa 

sinh ra vô cảm trong luân lý quốc gia, trong đạo lý dân chúng. Các nghiên 

cứu của khoa học xã hội và nhân văn từ một thế kỷ nay về chế độ cộng sản 

cho ta thấy rất rỏ ít nhất là ba hậu quả: 

1. Dưới chế độ cộng sản mang tiếng là đại diện cho giai cấp công nhân, 

nhưng chính giai cấp này bị bóc lột tồi tệ nhất, mà không được luật pháp hay 

công đoàn che chở. 

2. Dưới chế độ cộng sản, công dân bị cô đơn, cô lập, cô thế nhất trước cơ chế 

toàn trị mà độc đảng vừa quyết, vừa xét, vừa xử, vừa giam, vừa giết. 

3. Dưới chế độ cộng sản, người dân bị căng thẳng tâm thần nhất qua bưng bít 

thông tin rồi đe dọa qua tuyên truyền, rình rập đồng nghiệp rồi tố cáo láng 

giềng, đàn áp dân chủ rồi tù đày dân sinh, giam cầm dân chủ và tra tấn nhân 

quyền… 

Lời hứa (hảo) thửa nào về thế giới đại đồng của chủ nghĩa cộng sản, đã nhanh 

chóng chuyển qua các thủ sách: định chế hóa đất đai để cướp giật, mà giai 

đoạn đầu là lấy đất dân biến thành đất chung, mà nhà nước quản lý giành 

quản lý, giai đoạn sau là cướp đất, cướp của trắng trợn qua tham nhũng, hối 

lộ. Lịch sử của nhân quyền là quá trình "bỏ ác theo thiện", lịch sử của các chế độ 

cộng sản, nhất là cộng sản Trung Quốc, có hai đàn em là Bác Triều Tiên và Việt 

Nam lại là quá trình "bỏ thiện theo ác". Lịch sử của dân chủ của nhân loại văn 
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minh là quá trình «gạt độc đảng, chọn đa đảng», còn lịch sử của các chế độ cộng 

sản, mà chỉ còn lại bốn chế độ quái lạ: Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều tiên, Việt 

Nam lại là quá trình «bám độc quyền để diệt đa nguyên». Đây là thực chất rất 

khác nhau giữa các chế độ «vì dân» và các chế độ «chống dân» ; «vì dân» thì 

«cởi mở» để «mở cửa», «chống dân» thì «đóng cửa» để «chuyên quyền ». «Vì 

dân» thì «mở cửa» để đón nhân tri, nhân phẩm, nhân đạo, tức là tài năng và đức 

độ của nhân sinh, nhân tình, nhân loại; còn «chống dân» thì ngược lại : diệt 

nhân tài để hủy nhân trí.  Trước mắt Phương Tây của dân chủ và nhân quyền, 

thì ba chế độ còn sót lại nằm ngay Á Châu: Trung Quốc, Bắc Triều tiên, Việt 

Nam, nói lên ít nhất ba «ẩn số bất nhân»: lấy độc đảng ép nhân tính, lấy độc 

quyền xiết nhân trí, lấy độc quyết bóp nhân phẩm. Nhân đây, chúng ta sẽ phân 

tích một chuyện khác sâu sa hơn trong cách hình thành Khổng giáo và Lão giáo 

tại Trung Quốc, rồi tìm hiểu cách tiếp cận Khổng, Lão tại Việt Nam, trong đó 

thượng nguồn của Khổng học là đạo đức học xoay quanh quyền lực học; ngược 

lại tại Âu Châu nơi sinh ra nhân quyền và dân chủ, thì ngược lại: quyền lực phục 

vụ cho tự do học. Cũng vậy, Lão học là nhân học thời thế xoay quanh một trụ 

quyền lực trung tâm, một loại quyền lực chống đa nguyên, diệt dân chủ, loại 

nhân quyền, vì Lão không có một niềm tin gì về: tự do của chủ thể, là nguồn cội 

của nhân quyền trước mọi quyền lực. Cho nên, vô tình hay cố tình, Khổng và 

Lão đã "quan trường hóa" nhân sinh, "quan liêu hóa" nhân tính, "quan lại hóa" 

nhân trí. Do vậy, Nho học một phần có tội đối với người Trung Quốc, mà người 

Việt nên nghiểm cẩn, khi hấp thụ văn hóa Tầu. Diễn luận này có tầm thiết yếu 

của nó, đây sẽ là cơ sở của lý luận, và cũng là định đề để thoát Trung-tránh Hoa 

không những trước bọn tầu tặc của Đảng cộng sản Trung Quốc hiện nay; mà còn 

để bỏ Trung-gạt Hoa một cách có lý trí, có lập luận mà Khổng, Lão đã ảnh 

hưởng thật sâu đậm vào cổ sử, cổ văn của Việt tộc từ bao lâu nay! Vậy thì tổng 

luận của ta là gì? Là "quan trường hóa", "quan liêu hóa", "quan lại hóa" sẽ sinh 

ra quân sự hóa đất nước, công an hóa xã hội, binh pháp hóa chính trị, làm căn 

cớ cho bạo quyền dụng bạo lực, làm chổ dựa cho bạo đảng vận bạo hành. Đây 

là một tổng kết cần thiết để cho chúng ta thấy là động cơ của quân sự hóa, công 

an hóa, binh pháp hóa chỉ có thể là: bạo động. Từ tổng luận qua tổng kết để tới 

tổng quan: Việt tộc phải thoát ra khỏi vòng vây vô nhân này mà tên gọi và số 

kiếp của nó là: độc đảng, độc tài, độc quyền, độc quyết, mà ý đồ và ma lực của 

nó: bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo hành qua bạo đảng.  

Trở lại cổ sử Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc có thể ca ngợi sự nghiệp của 

Gia Cát Lượng, nhưng giới chuyên gia về Trung Quốc học, ngày càng thấy rõ là 

ông không có minh tâm dũng chí, ông dùng người không liêm chính, nhân thuật 

của ông không có nhân đạo cũng chẳng có luôn nhân phẩm, có lúc ông còn là kẻ 

chuyên quyền ở thế vô nhân (tính). Tôn thờ ông vô điều kiện, thì giáo dục tầu có 

«ẩn số», lương tri tầu có «biến số», và nếu Tầu mà lấy gương của Gia Cát 

Lượng để đối nhân, xử thế với nhân loại, thì liêm sỉ tầu có «tà số». Mưu lược gia 

như Gia Cát Lượng không có hằng số của nhân tính, cũng như Trung Quốc có tư 

tưởng gia như Khổng, Lão, Mạnh, Trang, dạy cách làm người hợp với đạo trời, 
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kêu gọi nhân sinh lấy thiên mệnh để phục tùng thiên tử, chớ Trung Quốc không 

có triết học biết đào sâu mâu thuẫn giữa tự do và quyền lực trong chính trị học, 

để chế tác ra chủ thể nhân tính lấy dân chủ để bảo vệ nhân quyền. Phải đi thêm 

bước nữa trong lý luận để tìm ra cái khác biệt giữa mưu lược gia và chính trị 

gia, vì khi mưu lược phải dùng mánh khóe chỉ để lừa đảo, thì chính trị gia có nội 

công nhân tính, có nội lực nhân bản sẽ luôn có nhân sinh quan sâu hơn, có thế 

giới quan rộng hơn, có vũ trụ quan cao hơn là mánh khéo, chỉ biết lừa để thắng. 

Đây cũng là bi kịch của Tầu hiện nay, là nước lớn nhưng không có phong cách 

đại quốc như Mỹ không cần trộm, cắp, cướp, giựt đất, biển, đảo của láng giềng 

mà tạo ảnh hưởng không lảnh thổ, không qua biên giới mà qua tự do, dân chủ 

kiểu Mỹ, đó cũng là phong cách văn minh của Âu Châu khi dụng nhân quyền, 

làm ra chỗ đứng trong văn hóa và văn hiến của nhân loại. Những người trí thức 

trung quốc liêm chính mà tôi quen biết, họ ý thức rất rõ cái tư cách thấp, hèn, 

tồi, dở qua chuyện trộm, cắp, cướp, giựt đất, biển, đảo, và họ không hãnh diện gì 

về các mưu mẹo thâm, hiểm, độc, ác của chính quyền tầu hiện nay đối với các 

láng giềng tại châu Á, rồi bây giờ lại châu lục đói nghèo Phi châu, và từ lâu nay 

đối với thế giới văn minh của dân chủ và nhân quyền. 

Những người Trung Quốc trong di dân rồi nhập cư tại Phương Tây, biết ngày 

ngày học lối sống đẹp của các nước văn minh, họ phải công nhận là Tầu đối đãi 

không hay, không lành với láng giềng, với bá tánh, nhưng thế giới còn lại thì 

không đối xử tàn tệ lại với họ, những người Hoa này còn lương tri nên họ 

thường tâm sự là họ rất ngượng về cái tồi, tục, thấp, dở của chính quyền họ, cái 

lanh, xảo, đảo, lừa của Đảng cộng sản tầu hiện nay. Trong tai nạn buôn người di 

dân gốc Phúc Kiến qua Âu châu, các nạn nhân bị dồn nén và chết ngộp trong xe 

chở động vật từ eo biển Dover vượt biên vào Anh quốc thủa nọ, người Phương 

Tây thấy rất lạ là Đại sứ quán Trung Quốc hoàn toàn vắng mặt, cũng không có 

một người Trung Quốc nào tham gia vào việc mai táng, trong khi đó người 

phương Tây chăm lo chu đáo cái đám tang tập thể này. Người ta còn ngạc nhiên 

hơn khi thấy các trẻ em của nước sở tại đã tới tham gia, trong tay chúng cầm đồ 

chơi do Trung Quốc sản xuất, và biết cảm ơn qua câu: « đồ chơi mà chúng cháu 

chơi có thể do một trong số người Trung Quốc bị chết này góp phần làm 

ra". Cái tâm tình trong ân nghĩa trong câu này là nhân dạng sáng ngời chất văn 

minh của các xã hội có tâm dân chủ nên có nghĩa nhân quyền. Chính các trí thức 

chân chính của Trung Quốc cũng thừa nhận là giáo dục tầu làm ra con người 

tầu: xem nhẹ tính mạng của bản thân mình, nên xem thường tính mạng quốc dân 

mình, để rồi xem thấp tính mạng của tha nhân. Khi chính bản thân mà xem rẻ 

sinh mạng mình thì sẻ coi số phận của nhân loại chẳng ra gì nữa, lại càng không 

hiểu tại sao người khác (người dưng nước lã) quý trọng lại sinh mạng mình.Tâm 

lý bàng quan thì sinh ra tâm thái dửng dưng, tâm thần thờ ơ, tạo ra tâm trạng 

lãnh đạm, thậm tệ hơn khi thấy người khác bị giết hại, có khi thấy hào hứng kích 

động. Trong lịch sử Trung Quốc, giai cấp thống trị tầu cũng có thói lạ là đưa các 

cuộc hành hình, xử trảm để hoạt náo đám đông. Còn đám đông dân chúng trị thì 

hưởng cảm giác hưng phấn trước chết chóc của người khác, biến cái vô cảm ra 
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cái khoái cảm. Những thói quen "xét trảm trước công chúng" không hề rời lịch 

sử Trung Quốc. Đạo đức học không sai khi phân tích : hạ thấp sinh mạng tha 

nhân chính là hạ thấp sinh mạng của bản thân mình. Thác Bạt Hoành (Hiếu Văn 

Đế, triều Bắc Ngụy) đổi tên nước Nhu Nhiên thành Nhu Nhu ("sâu bọ"), rồi sau 

đó ông bị chính Nhu Nhiên đánh bại, như vậy Thác Bạt Hoành đâu có hơn «sâu 

bọ»! 

Nhân thuật hay nhân đạo, 

Trong giờ hấp hối của Trần Hưng Đạo, vua Trần Anh Tông rất lo, lộ ra lời nói 

là: “Nếu tướng quân qua đời mà bọn giặc Tầu phương bắc trở lại đánh chiếm 

nước ta thì phải làm sao đây?”, Hưng Đạo Vương, trọn ý, ít lời, nhưng luận 

thuyết rất rõ ràng qua một mô hình cứng cáp, đúng với sự thật, trúng với chân lý, 

đủ với lẽ phải, trong đó nhân đạo dìu dắt nhân thuật: “Cả Nước một lòng…rễ 

sâu, gốc vững”. Nhân thuật, nếu là nghệ thuật dùng người, thì Việt tộc xem 

nhân thuật như chất keo sơn của dân-quân, làm được chuyện dời non lấp biển 

chống ngoại xâm, ba lần đánh bại quân Nguyên. Nhưng trong truyền thống 

chính trị tầu thì nhân thuật trước hết được (hoặc bị) hiểu là: cách bầy mưu đặt 

kế, trong đó con người chỉ là các con cờ. Hai nhân vật mang tên và mang tiếng 

mưu thần chước quỷ là Tào Tháo và Tư Mã Ý có một cuộc đối thoại, bắt đầu 

bằng câu hỏi của Tào Tháo: “Minh sư có biết tại sao bàn chân con người 

trắng hơn mặt người và bàn tay người không?”,Tư Mã Ý là quân sư nhưng 

luôn coi tướng công Tào Tháo là thầy của mình về mưu lược, trả lời: “Tại hạ 

không biết”, Tào Tháo dạy: “Vì bàn chân con người được giấu rất kỹ!”. Tâm 

tư phải giấu kín, thì tâm địa phải giấu kỹ! Tư Mã Ý tâm niệm bài học này, 

biến chuyện giấu kỹ thành chuyện giấu lâu, trong suốt quá trình phò nhà 

Ngụy, và chỉ một ngày với thời cơ thuận tiện khi triều đình Ngụy đi ra khỏi 

hoàng thành để lễ cúng, thì hắn đã tổ chức đảo chánh rồi cướp ngôi, giành 

quyền. Khi Tào Cẩn, con cháu giòng chính thống của Tào Tháo bị Tư Mã Ý 

truy sát, thì Tào Cẩn có thốt ra mộ câu với Tư Mã Ý:«Tư Mã Ý, ngươi chỉ cần 

một ngày mà xóa được bốn đời nhà Ngụy! Tư Mã Ý nguội lạnh trả lời về mô 

hình nhân thuật giấu lâu-giấu kỹ của mình: “Trong đời, ta tung kiếm chỉ một 

lần, nhưng ta đã mài kiếm cho thật bén từ bao năm nay”. Trong cái khác biệt 

giữa nhân Việt và nhân Trung, ta rất khác Tầu, nhưng muốn đối trọng, đối 

kháng, đối đầu với Tầu, và thắng Tầu thì ta phải biết:  

*Các khu vực trắng của não bộ đầy ý đồ, đang được chúng giấu kín, như dã 

tâm luôn được vùi, đóng, che, đậy chờ cơ hội để thành một sự thật tàn nhẫn, 

mà mục đích là để diệt tận gốc rễ đối phương. 

*Giấu kín tức là giấu lâu và giấu kỹ, dùng phản công qua nhẫn tâm để thành 

công trong đột xuất. 

*Giấu kín-giấu lâu-giấu kỹ, đột xuất tạo bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở 

tay, mất thời gian cần thiết, mất cả không gian căn bản của mình và sẽ không 

còn chỗ dựa trong chính địa bàn của mình. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   598 

 

Để bị lấn đất, chiếm đảo, đoạt biển cùng lúc bị ức chế trầm trọng hai nguồn sông 

chính của đất nước có thượng nguồn là Trung Quốc: sông Hồng miền bắc và 

sông Cửu Long miền nam, lại bán qua «ủy quyền» từ Tây Nguyên tới Hà Tĩnh, 

một không gian rất dễ cắt đôi đất nước, sai lầm đã thành lỗi, và khi «Tầu (trắng 

chân) ra tay diệt Việt tộc», thì lỗi sẽ thành tội! Các lãnh đạo ĐCSVN hiện 

nay phải ra khỏi «vòng vây trắng» này, đang được Tầu giấu kín-giấu lâu-giấu 

kỹ! Suy ngẩm sâu hơn nửa các thế hệ lãnh đạo ĐCSVN từ khi lập đảng1930 cho 

tới nay  đã gần một thế kỷ, và khi ta áp dụng xã hội học chính trị để phân định 

các thành phần lãnh đạo, ta nên có phương pháp luận phân loại các lãnh đạo (rất 

khác nhau) qua bốn thế hệ sau đây : 

1. Thế hệ n°1, tham vọng quyền lực để phục vụ cách mạng (Hồ Chí Minh, 

Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng) lấy nội dung cách mạng 

cộng sản làm động lực cho giải phóng dân tộc. 

2. Thế hệ n°2, chiếm lĩnh quyền lực để phục vụ chiến tranh (Lê Duẩn, Lê Đức 

Thọ) lấy nội dung chiến tranh để phục dịch cho độc đảng trong chuyên chế tuyệt 

đối. 

3. Thế hệ n°3, nương tựa quyền lực để cứu nguy kính tế (Võ Văn Kiệt) lấy nội 

dung cởi trói miền nam để tương đối hóa quan liêu miền bắc. 

4. Thế hệ n°4, cuồng vọng chuyên quyền để tổ chức tham nhũng, từ đầu thế kỷ 

này, sau 2000, lấy phân nhóm theo các «hệ quyền lợi tiểu triều» từ Trung ương 

đảng tới Bộ chịnh trị, cũng cố hệ thống công an (bạo nô) để toàn trị xã hội. 

Các thế hệ này có những đặc điểm tổ chức chung chung của một đảng cộng 

sản từ  khi có cách mạng cộng sản tại Liên Xô và Trung cộng: bạo động với xã 

hội, bạo hành với dân chúng, bạo lực với nhân quyền, bạo đảng với dân chủ. 

Trong đó nguồn máy đảng nghiến lương tri, cơ chế đảng nuốt lương tâm, và 

không quên ngày đêm hủy diệt các lực lượng lương thiện của xã hội dân sự. Các 

nội dung này có thể kiểm chứng qua đời sống hằng ngày của xã hội, dân tộc, đất 

nước hiện nay, thí dụ rõ nhất là tư lợi tài chính của một số rất ít lãnh đạo khi đã 

«hòa điệu» cùng phản xạ tập thể của ĐCSVN phải dựa vào ĐCSTQ-đảng cộng 

sản Trung Quốc, để bảo trợ được sống còn. Từ đó tăng cường chế độ công an trị 

của ĐCSVN đã dẫn tới bi kịch mà ta có thể gọi tắc là 3C (bối cảnh-hoàn cảnh-

thực cảnh, cũng cùng ngữ văn 3C trong tiếng pháp: contexte-conjoncture-

circonstance) để giải thích hành vi mà hiện nay dân Việt gọi là: «bán nước cho 

Tầu» của ĐCSVN, trước số phận chỉ manh treo chuông của Việt tộc. Muốn hiểu 

diễn luận rồi giải luận 3C, chúng ta phải vào nội chất của tư lợi cá nhân, luôn lén 

lút tạo bè nhóm để thao túng tập thể lãnh đạo để sau đó dùng tập thể này kích 

động một đảng cầm quyền trong quá trình khống chế xã hội, có thể đưa dân tộc 

của một đất nước vào họa bị ngoại xâm. Cụ thể là trong đó tư lợi tuyệt đối của 

vài lảnh đạo tối cao sẵn sàng «bán nước», rồi «giật dây» bằng tính tùy thuộc của 

bè nhóm và vây cánh dang nắm nguồn máy lãnh đạo, từ đó dùng bè nhóm vây 

cánh này để tạo ra (thảm cảnh và bi kịch) vô trách nhiệm toàn diện của một đảng 

phái. Phạm trù vô trách nhiệm toàn diện không những bị cấm bàn bạc trong hệ 

thống đảng, mà cả trong pháp trường của tư pháp, lẫn trong hiện trường của 
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Quốc hội, bị chuyên chính của ĐCSVN áp chế. «Nội chất» của tư lợi cá nhân tạo 

ra «tội chất» vô trách nhiệm của tập thể đảng, bắt các chuyên gia của khoa học 

xã hội và nhân văn khi phân tích quá trình từ «tha hóa» của ĐCSVN qua «họa 

hóa» Việt tộc, phải đưa vào phân tích và giải thích của ta: «nội tính» của tư lợi 

bè nhóm nơi mà sự ích kỷ của mỗi cá nhân lãnh đạo không những ở trên quyền 

lợi tập thể, ở trên quyền vị cộng đồng, mà còn ở trên luôn cả vận mạng của một 

dân tộc. Cụ thể là khoa học luận của khoa học xã hội và nhân văn không cho 

phép ta u mê khẳng định 3 chuyện không đúng sự thật: «tất cả người Việt đều 

yêu nước», «lãnh đạo thì yêu nước hơn thường dân», «lãnh đạo tối cao thì 

không bán nước»; tất cả 3 điều này đều có thể sai trong khoa học trong xã hội và 

nhân văn, nó lại càng sai trong lịch sử của Việt tộc và tiếp tục sai cho bất cứ ai 

tuyên bố các loại câu này. Vì trong dân tộc Việt đã có: Trần Ích Tắc, Kiều Công 

Tiễn, Lê Chiêu Thống… và trong ĐCSVN đã có Hoàng Văn Hoan, và sắp tới sẽ 

có các Hoàng Văn Hoan mới. 

Xã hội dân sự hiện nay vẫn là nơi cụ thể nhất để bàn bạc, đối thoại, lý luận, lập 

luận, giải luận, diễn luận về hiện tượng trầm trọng này qua các mạng xã hôi sử 

dụng hệ truyền thông vừa đại chúng, vừa toàn cầu hóa; và xã hội dân sự qua các 

mạng truyền thông sẽ vừa là cơ may và cơ chế (tạm thời nhưng dân chủ nhất) để 

bảo vệ vận mạnh của một dân tộc. Chuyện này thấy rất rõ trong thảm họa môi 

trường do Formosa gây ra tại miền Trung năm nay: dân tình miền trung khốn 

đốn trong sinh nhai mà phải chờ gần ba tháng mới có thông báo kết luận của 

chính quyền mà thủ phạm thì cả nước đã biết là: Formosa. Và chính quyền độc 

đảng này nhận «bồi thường không xét xử»: 500 triệu USD, lại còn tuyên bố với 

loại ngữ pháp ngụy biện (phản lý-vô luận) với bọn tội phạm môi sinh Formosa 

là: «đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người quay lại», trong khi đó môi sinh biển 

của đất nước không biết bao giờ mới khôi phục lại bình thường. Vấn đề không 

phải là quay đi hay quay lại, mà hệ giải luận chính là phải: xử lại! Xử cho công 

minh, xử bằng liêm sỉ của dân tộc quyết tâm bảo vệ đất nước mình: những lãnh 

đạo nào đã nhận hối lộ ngay từ thượng nguồn và tiếp tục tham ô cho tới bây giờ, 

bao che cho các tội phạm môi sinh, họ là ai? Mà đã ký những hợp đồng hơn nửa 

thế kỷ cho giặc? Bạo đảng trong tội phạm đã sẵn sàng làm bạo nô cho giặc khi 

đàn áp các công dân yêu nước vì Hoàng Sa, Trường Sa, vì môi trường? Nếu 

mang ra xử thì sẽ là: hình sự của hình sự, vì nó là tội ác của tội ác. Trong khi 

đó, nếu có ô nhiễm môi trường như vậy trong một nước dân chủ, thì chuyện 

gì sẻ xảy ra? Có ít nhất là 10 chuyện tuần tự xảy đến :  

1. bộ trưởng môi trường từ chức kèm theo cải tổ sâu đậm chính phủ đương 

nhiệm;  

2. thủ tướng nhận lỗi và xin lỗi cùng lúc giao cho tư pháp tổ chức mọi quy 

trình của pháp luật mà không chừa một kẻ lãnh đạo nào;  

3. thông tin thường xuyên qua báo chí, truyền thanh, truyền hình tức là 

bám sát diễn biến của sự cố;  

4. đào rộng, đào sâu mức độ điều tra không những của các chuyên gia mà 

cả của các ký giả chuyên môn trên đề tài của sự cố;  
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5. chính phủ có báo cáo hằng ngày qua thông báo và họp báo trong quá 

trình quản lý sự cố; 

6. các kênh truyền thông tạo các điều kiện dân chủ tối đa cho dân chúng 

địa phương là nạn nhân trực tiếp của sự cố pháp biểu thường trực qua 

thông tin, tin tức hàng ngày; 

7. các hội đoàn từ thiện và nhân đạo không những được tự do hoạt động 

mà còn được hổ trợ bởi chính phủ trung ương và chính quyền địa 

phương để cứu trợ các nạn nhân; 

8. các báo cáo phản biện của khoa học được trợ lực bởi xã hội dân sự, để 

có chỗ đứng trung tâm trong các cách giải quyết của chính phủ. 

9. các hội thảo liên tục được tổ chức và công bố các thẩm định khoa học 

mà chính quyền từ trung ương tới địa phương : phải biết, phải tham dự, 

phải nghe và phải có chính sách kịp thời; 

10. chính phủ, hàng ngày, hàng tuần vừa phải giải trình các biện pháp 

thích ứng, vừa phải lắng nghe, trả lời và tìm giải pháp hiệu quả trước 

các phản biện của xã hội dân sự cũng như của giới khoa hoc, trí thức, 

chuyên gia… 

Các quá trình này vừa bị bưng bít, vừa bị bóp nghẹt, vừa bị đàn áp, vừa bị vu 

khống, bởi bạo đảng bằng bạo hành của công an, và xảo tin của các hệ truyền 

thông chính thống của ĐCSVN trong những ngày tháng qua.  

Việt mở xua Trung đóng 

Bạo hành sánh đôi cùng xảo tin là bản chất của bạo đảng, trước các biến cố 

lớn mà đảng không lường trước được thì phản xạ đảng là đóng cửa vừa để 

che đậy tội lỗi, vừa trấn áp quần chúng lương thiện đang đòi minh bạch hóa 

sự thật; phản xạ đóng cửa của bạo đảng trước là chặn đấu tranh dân chủ, sau 

là ngăn đòi hỏi nhân quyền. Vì dân chủ và nhân quyền là mở cửa để vừa có 

thông tin, vừa luận giải về sự cố, vừa đòi hỏi tin tức, vừa cảnh tỉnh ý thức tập 

thể! Phản xạ đóng cửa là phản tiến bộ và văn minh, hành động mở cửa là liêm 

minh và chính đại; và liêm minh và chính đại là cơ sở cho quá trình không 

những để minh bạch hóa sự thật, mà còn để khai thông hóa chân lý, để lập 

luận hóa lẽ phải. Khi đóng cửa là nguồn căn của «phản dân, hại nước», thì 

mở cửa làm căn bản cho «giúp dân, cứu nước». Chuyện đóng cửa hay mở cửa 

ở đây là chuyện sinh tồn của Việt tộc, luôn nằm trong hệ mở, ngược lại mọi 

chính sách bá quyền, mọi sách lược bành trướng của Tầu phần lớn nằm trong 

hệ đóng, đang cô lập Bắc Kinh trên chính trường quốc tế. Chuyện chiếm biển 

Đông của Tầu là một hệ đóng cụ thể: chỉ chiếm một góc biển Đông mà đã bị 

thế giới «đóng xập cửa» qua công pháp quốc tế, qua tòa àn quốc tế, «khôn 

đất, dại đời», dại ở chỗ chỉ làm «mất lòng (tin)» của vài láng giềng Đông nam 

á, mà bị mất đi cả (làng) thế giới đưa ra tòa. Tạo dựng «quốc tế vị» qua bành 

trướng bằng đất, đảo, biển là dại, chớ không phải là khôn, vì hiện nay chúng ta 

có một trường hợp ngược lại là: Mỹ và Liên Âu, tạo dựng «quốc tế vị» không 

qua lãnh thổ địa lý mà qua văn hóa, văn minh, văn hiến của dân chủ và nhân 
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quyền. Khi dùng bá quyền đi chiếm đất, đảo, biển của láng giềng thì Tầu tự đóng 

cửa nhốt Tầu, Tầu tự xây nhà tù để giam hãm Tầu, nếu có đi lại trong chính 

trường thế giới thì luôn bị xem như kẻ trộm, cắp, cướp, giật mà tòa án quốc tế 

đã lên án rồi. 

Nhân Việt nghiệm nhân Trung, từ cổ sử, cổ văn tới «chính sử quốc tế» hiện 

nay, tôi muốn kết luận bài này bằng các nhận định sau đây, vừa mong được có 

cơ sở để đối thoại với tất cả công dân Việt, đang đau đáo vì số phận Việt tộc 

hiện nay, vừa muốn đóng góp các lý luận để «trông mong» các nhà lãnh đạo 

thật sự yêu nước biến thành lập luận đúng để có diễn luận trúng mà giữ nước: 

1. Chính trị học toàn cầu hóa hiện nay đã khai sáng ra một luận thuyết mới, 

dựa trên các chỉ báo mới về quy luật chính sự quốc tế hiện đại là: tầm 

quan trọng của lãnh thổ đã giảm xuống trong thế giới hóa truyền thông và 

nhân quyền hiện nay, thay vào đó là quan điểm quốc gia thế  luôn bị chi 

phối ngày càng sâu nặng quốc tế vị của quốc gia đó. Tầm chiến lược thời 

nay vượt qua yêu sách về lãnh thổ,  tránh chuyện «nhà tù lãnh thổ với 

láng giềng», để có tầm nhìn toàn bộ để tạo dựng thế  cho quốc tế vị. 

2. Bên cạnh kinh tế lớn mạnh tầu, có yếu tố bất an của một nền kinh tế rất 

bất an, chỉ vì lòng dân bất an! Lòng dân luôn tạo ra các biến thái trong 

kinh tế, các chuyên gia có uy tín của Tầu đang vận não và cũng đang 

chuẩn bị tinh thần cho lãnh đạo tầu về các hậu quả "ngưng đọng" của kinh 

tế tầu, từ các thực tế xã hội có bất bình đẳng trầm trọng, tới các đòi hỏi rất 

bức xúc về tự do, công bằng mà những đợt sóng ngầm -với tiềm lực của 

sóng thần- của dân chủ và nhân quyền nay mai sẽ tới, cái «hưng» trước 

mắt sẽ mong manh trở thành cái «suy» trong chớp mắt. 

3. Mất quốc tế vị trong ngoại giao toàn cầu hóa cũng nghiêm trọng như sẽ bị 

tụt hậu về khí tài trong "quốc gia thế", uy tín quốc tế hiện nay cả Trung 

Quốc không cao, vì chữ tín của Bác Kinh thấp, không những đối với các 

nước láng giềng xung quanh, mà cả còn đối với các châu lục xa Tầu, thiên 

hạ không thấy «tấm lòng tầu», chỉ thấy «Tầu trục lợi», bá tánh không 

thấy «tri âm tầu» chỉ thấy «ích kỷ tầu». 

4. Trung Quốc có «nước lớn» mà không có «giới hạn lớn», chỉ thấy chi tiết 

lãnh thổ mà để mất cái toàn diện trong vận hành thế giới hóa hiên nay. 

«Giới hạn lớn», làm ra bản lĩnh «biết người, biết ta» để có nhân sinh quan 

lớn, chế ra nội công «quý người để trọng chính ta» để có thế giới quan 

lớn, tạo ra tầm vóc «trong ấm, ngoài êm» để có vũ trụ quan lớn. «Giới hạn 

lớn», ngược lại với «đóng cửa» hoặc xây «nhà tù», mà nó là luân lý của 

phong cách đại quốc, hiện nay nước Tầu lớn, nhưng phong cách tầu không 

lớn! Chỉ vì nhân cách lãnh đạo tầu nhỏ. 

5. Tư duy sai của lãnh đạo tầu hiện nay trong nhận định tình hình về sự «bao 

vây chiến lược» do Mỹ chủ xướng để chống Trung Quốc, trong khi đó Mỹ 

đã bước qua từ lâu quan niệm hạn hẹp của địa lý quân sự, đã vượt qua địa 

lý phòng sự, và đang ở một dạng hoàn toàn khác, mới trong đó khoa học 
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quân sự nắm toàn cục qua truyền thông để xử lý địa lý quân sự, cụ thể là 

nắm nhân quyền để «xử trảm» bá quyền. 

6. Trung Quốc tự cổ xưa đã có truyền thống: hận thù, báo thù, trả thù. Đặng 

Ngải, tướng Ngụy thời Tam Quốc phá xong Thành Đô, con trai Bàng 

Đức, tướng Ngụy, đem nam phụ lão ấu cả nhà Quan Vũ ra giết sạch. Lịch 

sử nội quốc báo thù kiểu tầu tanh máu thiên hạ, lịch sử hận thù, báo thù, 

trả thù quốc tế tầu cũng đầy máu láng giềng, mà Việt tộc biết rất rỏ qua 

ngàn năm giữ nước. Nhưng chuyện kham oán thù và ham trả thù hiện nay 

vẫn xẩy ra, mà thí dụ gần đây đối với Việt Nam là năm 1979, khi Đặng Tử 

Bình đã thốt ra câu: «cho Việt Nam một bài học» dầy oán hận. Đây là cái 

tự kiêu nhưng cũng là cái thiếu văn minh của Tầu trước công pháp quốc tế 

sau khi tòa án quốc tế bác bỏ mọi chủ quyền pháp lý và lịch sử của Tầu 

trên biển Đông, thế là này tất cả láng giềng đều bị đe dọa bằng kiểu «tập 

binh tầu, diễn trận tầu» trên Biển Đông, đây là khởi điểm của một hành 

động «đóng cửa tự sát» kiểu tầu. 

7. Bi kịch nội bộ lãnh đạo tầu là chủ quan độc đảng nên sinh ra độc quan, 

độc kiến, độc quyết trong phản xạ lãnh đạo, với tình trạng phổ biến là: 

người có tư tưởng sáng suốt thì không có chổ đứng trong các quyết sách, 

kẻ «cầm cương» các quyết sách không có tư tưởng sáng suốt. Người có 

nhận định tỉnh táo thì không có quyền quyết, còn kẻ có quyền quyết thì 

thiếu đầu óc toàn diện của toàn cầu hóa. Cho nên khi một số người Việt sợ 

Tầu, vì luôn thấy Tầu mạnh quá so với ta, thì đây là một nhận định sai, vì 

trong các thất bại mới sẻ đến với lãnh đạo tầu là do chính các vô minh, vô 

tri của họ trước tri thức của thiên hạ, trước kiến thức của bá tánh. Cho 

nên, khi các lảnh đạo của Campuchia đã sai khi : ủng hộ tầu, chống tòa án 

quốc tế buột tội Tầu phải rời biển Đông, bằng chứng là Nhật Bản đã cảnh 

cáo ngay tức khắc Campuchia là sẽ ngừng viện trợ và ngoại giao với quốc 

gia này. 

8. Thảm kịch sắp tới của Trung Quốc là khi mang khuyết tật bá quyền, thì 

mang luôn trọng bịnh bành trướng, chứa đầy hậu nạn vì không có «giới 

hạn (lớn)», bám chi tiết lãnh thổ mà không có toàn diện bản lai, diện mục 

toàn cầu. Chính trị học luôn có chỗ dựa là xã hội học giáo dục và tâm lý 

học hành vi của các lãnh đạo một dân tộc, một đất nước; tại đây ta thấy rõ 

một sự kiện rất khoa học đã bị các lãnh đạo tầu  đã: làm ngơ, bỏ rơi, thờ ơ, 

nhoảng mặt, phớt lờ, lãnh đạm, vừa vì vô cảm, vừa vì vô tâm khi các tư 

vấn quốc nội đã khuyên nhủ và các chuyên gia quốc tế đã khuyên răn là 

mọi sách lược bá quyền, mọi chiến lược bành trướng đều thấp, dở, tục, 

hèn, nhưng các lảnh đạo tầu: không nghe, không thấy, tức là không quan 

tâm chỉ vì thiếu chú tâm, không những trong đạo lý chính trị mà luôn 

trong tri thức chính trường của họ, đây sẽ là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi 

thất bại sắp tới của họ. 

9. Trừ Việt Nam và Bắc Triều Tiên, tất cả các quốc gia xung quanh Tầu đều 

lần lượt cải cách chế độ xã hội: Mông Cổ, Kazakhstan, Hàn Quốc, 
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Philippines, Indonesia..., nhất là Nga, học ngày đêm kinh nghiệm của Mỷ 

và Liên Âu để có chổ đứng vửng, thế ngồi chắc trong toàn cầu hóa hiện 

nay. Hiện nay, nếu Trung Quốc không bị đe dọa ngắn hạn về quân sự, thì 

Trung Quốc bị đe dọa dài hạn và nghiêm trọng về tự do và công bằng, tức 

là trực tiếp bị đe dọa bởi dân chủ và nhân quyền. 

10. Cái mà các người «yếu vía», run sợ trước «mãnh lực tầu», càng cho phép 

Tầu có hành vô luân «cá lớn nuốt cá bé», nhưng trên thực tế đối những ai 

«cứng vía» trong giới chuyên gia quốc tế về Trung Quốc cũng như về toàn 

cầu hóa hiện nay đều thấy «yểu lực» trong sách lược vô thường -vì bất 

bình thường- của các lãnh đạo Tầu. Vô thường là một sự thật của cuộc 

sống, một chân lý của cuộc đời, một lẽ phải của nhân sinh, và chính trong 

sự thật-chân lý-lẽ phải này chúng ta phải tìm cho ra chiến lược, chiến 

thuật để đối trọng và đối kháng với Tầu, không luôn mạnh, không luôn 

vững, đừng thấy họ hung lại tưởng họ hùng ! 

Việt tộc luôn có hướng ra-lối thoát, trước mắt thì chúng ta phải giúp các kẻ «u 

minh» vì «u ẩn» của quyền lực là các nhà lãnh đạo của ĐCSVN, sau đó tháo gỡ 

cái «u tri» vì «u khất» quyền lợi của các tha nhân đang «ăn nhờ, sống bám» vào 

ĐCSVN là: nước mất-nhà tan thì chẳng còn quyền lực-quyền lợi gì cả. Nhưng 

hằng số của câu chuyện chính của chúng ta trong bài này, cũng như trong toàn 

bộ tiểu luận này là: đạo lý của Việt tộc là nhâm phẩn Việt, luân lý của Việt tộc là 

nhân đạo Việt, và giáo lý của Việt tộc là nhân trí Việt. 
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Nhân Việt. N°10 

(Nhân cách giáo lý Việt tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân cách tạo nhân dạng 
(phong cách dựng tư cách, thể diện lập sĩ diện) 

 

 

 

 

 
 

 

 
Không gian trí thức là không gian của những kẻ yêu tự do và công bằng.  

Hoài bão tự do và công bằng luôn tác động mạnh mẽ vào các chủ thể chân chính. 
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Các bạn sinh viên Việt Nam đã học với tôi, 

Các em, các con thương yêu của thầy, 

Mes chers étudiants,  

 

Trong triết học đương đại, có luận thuyết sắc nhọn về nhân diện (visage) của 

triết gia Levinas, một luận thuyết chưa hề có trong lịch sử khoa học xã hội và 

nhân văn, ông khẳng định: «Le visage est l’antécédent de la philosophie», nhân 

diện là tiền diện triết học. Nói rõ hơn là chuyện nhận diện nhân diện giữa người 

với người chắc chắn là có trước các lý luận, các lập luận của tư tưởng. Vì sao, 

ông lại «cả gan» tuyên bố như vậy? Ông giải luận rõ thêm để tránh ngộ nhận: 

«La crainte qui me vient du visage d’autrui», nỗi lo tới từ khuôn mặt của tha 

nhân. Chính nhân diện của kẻ đối diện báo động cho ta nỗi khổ, niềm đau của 

nhân sinh, trước khi chúng ta có những lý luận cho nhân tri, lập luận cho nhân 

trí! Chúng ta thấy được các khuôn mặt của dân đen, chúng ta nhận diện được các 

nhân diện của dân oan, từ đó chúng ta mới có trí lực để quyết đoán, tâm lực 

trong để đấu tranh, thể lực để dấn thân! Thầy viết thư này tới tất cả các bạn sinh 

viên Việt Nam đã học với thầy, từ 30 năm qua, trong các đại học tại Việt Nam 

cũng như tại Âu châu; có bạn gọi thầy xưng em theo thông lệ giáo dục nước nhà; 

có bạn gọi thầy xưng con, và các bạn có kể là tuổi của thầy đã hơn tuổi cha mẹ 

của các bạn ấy, nên các bạn mới xưng con. Thầy viết thư này tới các bạn, các 

em, các con, trong tình hình rất xấu của đất nước chúng ta, mà các bạn đã biết là: 

thầy luôn đứng về phía những nạn nhân của tất cả các chế độ độc tài, độc tôn, 

độc đảng hiện nay, đối với Việt Nam thì thầy muốn nói rõ hơn nhé là: thầy đứng 

về phía dân đen, dân oan các bạn à, thầy đứng về phía nhân quyền và dân chủ 

để bảo vệ công bằng và bác ái, chọn lựa này có thể đe dọa an ninh cùng tính 

mạng thầy tới từ những kẻ thâm, hiểm, độc, ác của ĐCSVN. Thầy viết thư này 

tới các bạn, mà từ đầu thư tới cuối thư, thầy sẽ không phê bình, không phán xét 

bất cứ một ai trong các bạn, và chúng ta đã làm việc từ bao nhiêu lâu nay trên 

tình thần này: không phê bình, không phán xét về chọn lựa của mỗi cá nhân, vì 

đây là tự do của mỗi người, và một cộng đồng trí thức thật sự văn minh thì phải 

tôn trọng tự do cá nhân. Nội dung lá thư này thầy chỉ muốn tâm sự về chọn lựa 

của thầy, từ năm thầy16 tuổi, giờ thầy đã hơn 60 tuổi: thầy luôn đứng về phía 

các người bị áp bức trong bất cứ bối cảnh nào, tình huống nào, hiện trạng nào, 

và chắc chắn là dưới bất cứ chế độ nào, bất cứ ý thức hệ nào, thầy muốn nói rõ 

hơn nửa: thầy đứng về phía nước mắt các bạn à! Thầy chọn đứng về phía nỗi 

khổ niềm đau để chống lại bất công và bạo quyền! Thầy không sao vui nổi khi 

thấy một khuôn mặt đầy nước mắt của một dân đen, thầy không sao yên được 

khi nhận ra một nhân diện uất ức, gào thét trước bất công của một dân oan. Đây 

cũng là câu chuyện làm thầy, làm trò, làm người của chúng ta mà mỗi ngày mỗi 

cá nhân phải tự hỏi ít nhất ba câu thật gọn: Mình là ai ? Mình muốn làm loại 

người nào trong xã hội? Mình dùng cuộc đời mình để làm gì trong cuộc sống 

này? 
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Thầy luôn đứng về phía chữ : nhân, nhưng các giảng bài trong đại học và các 

hành động cụ thể trong tập thể, trong cộng đồng, trong dân tộc là hai chuyện 

khác nhau, một bên là kiến thức còn một bên là dấn thân, thầy đã chọn cả hai, 

thầy vừa viết sách về chữ nhân, thầy vừa hành động trực tiếp trong xã hội dân 

sự, qua sung lực của khoa học xã hội và nhân văn, có bản lĩnh để chế tác kiến 

trúc cho kiến thức, lại vừa có nội công tri thức để tạo dựng ra trí thức. Tác động 

vào xã hội bằng chính các kiến thức của xã hội. Thao tác vào nhân văn bằng 

chính các tri thức của nhân văn. Các loại bài của thầy trong trong tiểu luận này: 

nhân phẩm, nhân đạo, nhân đức, nhân tính, nhân nghĩa, nhân trí, nhân tri, nhân 

bản … được đăng trên các báo việt ngữ, trên các mạng xã hội mà các lãnh đạo 

của chế độ hiện nay đã xem thầy như đối thủ, rồi đối phương, sẵn sàng đe dọa, 

răng đe, hãm hại theo bẩm tính của họ từ lâu nay. Đây là chuyện hoàn toàn có 

thể lường được, vì bạo quyền qua thâm, hiểm, độc, ác thì luôn mang theo bản 

chất tà quyền qua xảo, gian, lừa, tráo. Đối với bạo quyền hiện nay tráo trở trong 

khái niệm đã thành phản xạ, nếu nó cần ngoại tệ thì một cộng đồng người việt 

sống xa quê hương hôm trước là việt kiều yêu nước; nhưng cũng cộng đồng này 

vì yêu nước, quý nhân quyền, thương dân chủ, thì hôm sau đã trở thành phản 

động luu vong. Mà bản thân bạo quyền này, họ cũng không đưa ra định nghĩa 

thế nào là phản động, mọi thành tâm gặp gỡ qua hội thảo, hội đàm, hội luận để 

minh bạch hóa: ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp này, họ đều tránh, cho tới giờ thầy 

cũng chưa biết ai là phản động? Ta phản động hay họ phản động? Bạo quyền rồi 

thì phải «đổi chữ, tráo ý» bằng tà quyền, họ chắc chắn là thuộc loại xấu, tồi, tục, 

dở trong nhân sinh; vì họ đi ngược lại nhân lý, phản lại nhân trí! Nếu không kết 

luận được câu này thì đừng làm khoa học xã hội và nhân văn! Trước sự đe dọa 

cùng các xảo thuật bôi nhọ, chụp mũ, vu khống của họ của họ: thầy không hề 

sợ ! Các bạn, các em, các con biết thầy rõ hơn bọn xấu này, chúng không có đạo 

đức vì chúng sẵn sàng hãm hại người ngay, để thực hiện tà đồ của chúng. Trong 

cuộc đời của thầy, thầy đã cùng mẹ, gia đình trực diện nhiều lần với nhiều bạo 

quyền và thầy khẳng định hằng ngày trước cái ác, thâm, độc, hiểm là: thầy 

không hề sợ! Cũng như tất cả các tù nhân lương tâm đấu tranh cho nhân quyền 

và dân chủ mà hiện nay đang bị trấn áp, hành hung, tra tấn, giam cầm, tù đày … 

họ không hoảng sợ trước bạo quyền, họ không lùi bước trước bạo lực, họ không 

chùng chân trước bạo hành, giữ vững chữ nhân để chống bạo tàn, giữ nhân cách, 

nhân dạng cho mình và cho nhân sinh. 

Nhân cách tạo phong cách 
Chuyện nhân cách làm nên phong cách không phải là chuyện của cá nhân, ta 

thấy rất rõ trong tư cách của những lãnh đạo, nhất là những lãnh đạo các cường 

quốc, mà thí dụ thật rõ là chuyến đi thăm của Tập Cận Bình năm ngoái 2015, tại 

Việt Nam, thì dân ta xuống đường phản đối, ĐCSVN sợ mất lòng và muốn lấy 

lòng Trung Quốc thì ép dân đi đón, và trong cả chuyến viếng thăm tư cách lãnh 

đạo của Tập Cận Bình là chui rúc và luồn lách bằng ma thuật chính trị của tà, 

gian, xảo, lừa với các lãnh đạo giờ đã theo ma đạo không có nhân diện, cúi đầu 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   607 

 

làm tai sai cho Hán tặc. Các vị dân biểu ngồi nghe tên Tầu gian này và vỗ tay bài 

diễn văn của nó ngay tại quốc trường của Quốc hội, các vị không những có lỗi 

mà có tội với Việt tộc trong lịch sử! Ngược lại chuyến đi ba ngày của tổng thống 

Obama trong tháng 5 năm 2016 này thì khác hẳn, chính dân Việt ra chào đón 

ông hằng vạn người, như chào đón thông điệp của tự do, như chào mừng phong 

cách của dân chủ, dân Việt tự nguyện làm việc chào đón này vì họ khao khát tự 

do và dân chủ. Chuyện hay hơn, là tổng thống Obama đường đường chính chính 

ra đường phố, gặp dân chúng, sống nhịp sống của người dân, lại còn gặp các đại 

diện của xã hội dân sự mặc dù ĐCSVN đã dùng bao xảo thuật -giờ thành phản 

xạ- để ngăn chặn, để bắt cóc một số người đại diện tích cực cho đấu tranh tự do 

và dân chủ của xã hội dân sự. Ông Obama thoải mái, khoan thai, ung dung gặp 

gỡ thanh niên trong bầu không khí tự do trao đổi, dân chủ qua đối thoại. Cũng là 

hai cường quốc, nhưng Trung quốc chỉ là nước lớn nhưng chui rúc trong trộm, 

cắp, cướp, giật đảo, biển, đất của ta… còn Mỹ qua tổng thống Obama thì rõ ràng 

có phong cách đại quốc, với thông điệp nhân quyền vì nhân phẩm, với nhân 

cách lấy nhân trí để chế tác nhân tri. Vàng thau không lẫn lộn được, biểu tình 

chống lại cái thâm, độc, ác, hiểm của Tập Cận Bình khi hắn tới Việt Nam, chào 

đón với nụ cười, với niềm tin vào cái hay, đẹp, tốt, lành đại diện bởi thông điệp 

của nhân quyền trong dân chủ của tổng thống Obama, tổ tiên Việt tộc không lầm 

khi dặn con cháu: «sống lâu mới biết lòng người có nhân». Trong ba ngày, vẻn 

vẹn trên dưới 60 giờ, ông gặp gỡ các lãnh đạo xong là gặp ngay: thanh niên, sinh 

viên, trí thức, doanh nhân… trong tinh thần trao đổi thành thật và thẳng thắng, 

đối thoại có lý luận nên kết luận có lập luận. Thế mà, các vị lãnh đạo của 

ĐCSVN từ trước đến giờ chỉ biết độc quyền lãnh đạo, cả đời và cho tới chết, 

chưa một lần nào trao đổi thành thật và thẳng thắng, đối thoại có lý luận, kết 

luận có lập luận với thanh niên, sinh viên, trí thức; cũng như trong lịch sử của 

ĐCSVN từ ngày thành lập tới nay, không hề có một cuộc đối thoại công khai 

nào trong lý luận và lập luận giữa các lãnh đạo của ĐCSVN và các từng lớp đại 

diện cho tri thức dân tộc. Giai đoạn đầu của ĐCSVN, có tướng Nguyễn Sơn âm 

thầm bảo vệ văn nghệ sĩ trong kháng chiến, và sau khi đất nước thống nhất năm 

1975, có cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt lẳng lặng bảo vệ vài văn nghệ sĩ miền nam; 

âm thầm và lẳng lặng vẩn còn là lén lút, tại sao việc tốt lại không dám công khai 

hóa nó? Đây là cái khác biệt căn bản giữa độc đảng và dân chủ. Câu chuyện 

nhân cách làm ra nhân diện của chúng ta trong bài này cũng là câu chuyện đôi 

của nhân thế, nó vừa là chuyện thức khuya mới biết đêm dài, nó vừa là chuyện 

cháy nhà lòi ra mặt chuột, trong thái độ và hành vi của hai loại lãnh đạo: dân 

chủ và độc tài. Tổng thống Obama phát biểu trước quần chúng Việt Nam bằng 

nhân tâm về nhân quyền đã «ăn nên làm ra» với nhân trí vị nhân sinh, không 

một tờ giấy trên tay, trả lời từng câu hỏi mà sức thuyết phục người nghe tới từ 

nhân tính dựa trên nhân đạo của kẻ trả lời. Ngược lại không một vị lãnh đạo nào 

của ĐCSVN đủ bản lĩnh nhân diện để trực diện với dân, như vị tổng thống này; 

mỗi lần các lãnh đạo của ĐCSVN xuất hiện thì nhân cách của họ là đường lối 

chính sách của họ, nhân diện của họ là quyền lịnh của họ; họ chưa nói thì dân đã 
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biết họ sẽ nói gì, và nghe họ nói thì cũng chẳng học được điều gì! Đây là một 

thảm họa về niềm tin, giữa những kẻ cầm quyền và nạn nhân của họ, gây ra bao 

hoạn nạn cho dân tộc.Vẻn vẹn trên dưới 60 giờ viếng thăm của vị tổng thống 

này, thanh niên, sinh viên (nguyên khí của quốc gia) học được không biết bao 

nhiều điều về thế giới văn minh. Khi tổng thống Obama trả lời xong câu hỏi của 

ca sĩ Suboi, ông còn yêu cầu ca sĩ này hát một đoạn nhạc rap là chuyên môn của 

cô, và trên diễn đàn, trước quần chúng, ông đã vui nhẩy, giữ nhịp cho bài hát. 

Chuyện này không hề có trong phong cách của các lãnh đạo của ĐCSVN, đừng 

mong họ vui-nhẩy-để-giữ-nhịp-vui trước quần chúng! Thứ nhất là trong tư cách 

tù quẩn của độc đảng giờ đã sơ cứng vì độc tài nên họ cũng bị sơ cứng luôn về 

cơ bắp, làm sao vui nhẩy được; thứ hai là trong phong cách lén lút độc quyền thì 

không dễ dàng chia vui trước quần chúng; không có tư cách, lại vắng phong 

cách thì làm sao họ có đầy đủ nhân cách để vui-nhẩy-để-giữ-nhịp-vui trước dân 

chúng. Chưa hết, ngay bài phát biểu đầu tiên, tổng thống Obama nhắc rõ nhân 

cách giáo lý việt tộc của Lý Thường Kiệt: "Sông núi nước Nam vua Nam ở/ 

Rành rành định phận ở sách trời", vị tổng thống này tới từ thật xa, nhưng đã nói 

hộ cho người Việt Nam chân lý này, trong khi không một vị lãnh đạo nào từ bộ 

chính trị tới trung ương ĐCSVN, từ chính quyền tới thủ tướng, bộ trưởng, kể cả 

các đại biểu quốc hội không ai dám nói câu này từ khi Hán tặc đến xâm chiếm 

biển đảo của chúng ta.Vị tổng thống này cũng không quên nhân bản trong giáo 

lý Việt tộc khi nhắc tới nhạc sĩ quý yêu Văn Cao: “Từ nay người biết quê người. 

Từ nay người biết thương người”, và kết thúc bài diễn văn đầu tiên trên đất Việt 

bằng nhân tâm việt tộc qua thi hào Nguyễn Du : "Rằng trăm năm cũng từ đây. 

Của tin gọi một chút này làm ghi”. Đừng trông chờ nhân cách của các vị lãnh 

đạo ĐCSVN thốt ra câu : «người biết thương người», muốn thương người trước 

hết là phải thương dân: bỏ hối lộ, gạt tham nhũng, diệt tham ô, loại đút lót, phải 

lập tức giúp dân đen, phải tức khắc cứu dân oan, họ không làm được vì họ không 

biết thương. Đừng mong đợi nhân tâm của các vị lãnh đạo ĐCSVN bộc ra câu: 

«Của tin gọi một chút này làm ghi», của-tin-là-vốn-niềm-tin giữa những người 

còn nhân cách, niềm tin không còn vì cái ác, tà, gian, xảo của độc đảng đã sinh 

sản ra bao cái xấu, tồi, dở, tệ của độc quyền : chống niềm tin thì làm sao còn sức 

tin để làm ra của tin! Nhân cách chính trị Obama phát biểu những chuyện chủ 

yếu nhất về quyền làm người đã làm ra phong cách chính tri trong lý luận về dân 

chủ và nhân quyền, cho phép Obama có tư cách chính thực để gần gủi với dân 

tình Việt Nam trong hội trường, ngoài đường phố… Các tiểu chuẩn hay, đẹp, 

tốt, lành làm nên từ ba cái rễ của gốc nhân: nhân cách chính trị, phong cách 

chính tri, tư cách chính thực không có trong hồ sơ, lý lịch, cũng không có luôn 

trong chuyện đối nhân, xử thế hiện nay của các vị lãnh đạo ĐCSVN. 

Khoa học xã hội dạy chúng ta tính tương quan trong quan hệ xã hội là tính 

tương tức trong tác động xã hội, mọi chuyện đều được hoặc bị tác động qua lại 

trong không gian và thời gian, chuyện nhân cách tới từ nhân phẩm, chuyện nhân 

nghĩa tới từ nhân đạo, cũng như chuyện bất bình đẳng tới từ bất công, chuyện 

bạo lực tới từ bạo quyền. Trong chế độ độc tài của ĐSCVN hiện nay, có hiện 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   609 

 

tượng ung thư xã hội mà dân ta xem như là nội xâm, có cùng một tác hại và hậu 

quả như ngoại xâm mà hiện nay chúng ta đang gánh chịu từ phía Trung Quốc, 

đó là tham nhũng, mà chính các kẻ trách nhiệm của Cục chống tham nhũng phải 

thú thật là chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam là tự sát, là có thể mất mạng 

bất cứ lúc nào, mà ai cũng biết thủ phạm chính là những kẻ đang cầm quyền và 

đã cơ chế hóa tham nhũng. Vậy thì, tương lai trong sáng của Việt tộc để có được 

một chế độ liêm chính, để bảo vệ giáo lý của mình là lúc nào? Chuyện tưởng 

khó nhưng thật ra kinh nghiệm hay tốt của thế giới dân chủ đã có đầy đủ để dân 

Việt thể nghiệm.Trong các nước dân chủ hiện nay, các nhân vật lãnh đạo trong 

chính quyền phải nhận làm việc kê khai tài sản cá nhân; nếu dư luận, báo chí, xã 

hội khám phá chuyện khai gian của một lãnh đạo, thì lảnh đạo này phải từ chức 

và phải chịu vào quy trình pháp lý như mọi người dân khác ; và không có 

chuyện như trong ĐSCVN hiện nay là «xin lỗi» và «tiếp tục giữ nhiệm vụ mà 

Đảng đã giao phó», như kiểu nói của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng 

câu chuyện nhân cách của chúng ta hiện nay có tầm cao hơn, tức là phải tìm 

cách chuyển hậu quả tiêu cực của tham nhũng qua chiều hướng thông minh vì 

kiến thức tích cực, để phục vụ cho nội dung tri thức của Việt tộc. Cụ thể chúng 

ta có thể đề nghị trong lúc chờ đợi một chế độ thật sự dân chủ cho đất nước, thì 

chúng ta mong có càng sớm càng hay: một minh quân sáng suốt, hoặc một minh 

chủ tỉnh táo, hoặc một minh chúa dủng lược làm được chuyện tổng kiểm kê tất 

cả tài sản cá nhân của tất cả các lãnh đạo của ĐCSVN rồi minh bạch hóa qua 

thống kê, qua kế toán cho dân chúng biết, tiếp theo là tịch thu các tài sản từ tham 

nhũng mà ra, đầu tư trực tiếp phục vụ cho nhân sinh và nhân trí. Bối cảnh hợp 

tác quốc tế rất thuận lợi hiện nay đã trợ lực cho công pháp quốc tế có đầy đủ các 

phương tiện công lý để kiềm giữ, kiểm tra các tài sản của các lảnh đạo làm giầu 

qua tham nhũng, và trả lại cho những dân tộc nạn nhân tham nhũng các của cải 

này; Châu Phi hiện nay là một thí dụ hiện thực. Chúng ta có thể lập ra một giả 

thuyết về số tiền khổng lồ tới từ tham ô, tham nhũng, hối lộ, đút lót, khi thu hồi 

được thì dân Việt Nam đủ sức lập ra một đồ án chiến lược chống nghèo nàn, lạc 

hậu qua phương án khai phá dân trí trong phương trình học thuật vị khoa học. 

Phương trình này lấy sáng tạo từ trí thông minh qua một hệ thống giáo dục chặt 

chẽ để chế tác ra một nền tảng tri thức vững mạnh cho các thanh niên, sinh viên, 

trí thức sáng tạo trong kỹ thuật, kỹ nghệ, công nghiệp…như Nhật bản, Hàn 

quốc, Trung Quốc, là ba quốc gia có cùng nôi văn hóa, văn minh, văn hiến với 

Việt Nam trong tam giáo đồng nguyên, họ đã thành công thì không có lý do gì 

Việt tộc không thành công. Chúng ta thành công trong phương trình này thì con 

cháu của chúng ta sẽ thoát kiếp lao nô cho ba nước láng giềng này với lương 

thấp, bị bóc lột, điều kiện lao động tồi, chúng ta phải lấy lại nhân cách giáo lý 

Việt tộc. Đây là chuyện nhân cách của các lãnh đạo hiện nay, lảnh đạo mà không 

làm được chuyện này thì không có phong cách để lảnh đạo! Và, trong lúc chờ 

đợi (không biết đến bao giờ) sự xuất hiện của các minh quân, minh chủ, minh 

chúa, thì mọi cá nhân lãnh đạo tốt, hoặc mọi lực lượng lảnh đạo lành trong 

Trung ương đảng, nhất là trong Bộ chính trị hiện nay đều có thể trở thành : minh 
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quân, minh chủ, minh chúa, với sáng suốt, tỉnh táo, dũng lược của mình, hoặc 

của nhóm mình; và họ sẽ được xã hội ủng hộ, sẽ được dân chúng tin yêu. «Lấy 

công chuộc tội» là chuyện «cơm bữa» trong đạo lý chính trị; hôm trước là tội 

phạm của tham ô, hôm sau làm chủ thể tích cực cho chuyện đổi đời qua hướng 

hay, đẹp, tốt, lành cho nhân sinh là chuyện «đi chợ» hằng ngày trong luân lý 

chính trường, phong cách này luôn đúng cho những ai nắm vận mệnh đất nước 

với bản lĩnh của minh quân, nội công của minh chủ, tầm vóc của minh chúa. 

Tocqueville, một bắc đẩu trong chính trị học về các thể chế dân chủ, đã sáng 

suốt khi nhận định không gian trí thức là không gian của những kẻ yêu tự do và 

công bằng: «l'espace intellectuel constitue des passions générales et dominantes 

où s'impose le désir de la liberté et de l'égalité», không gian trí thức được xây 

dựng từ ham muốn tự do và công bằng. Hoài bão tự do và công bằng luôn tác 

động mạnh mẽ vào các chủ thể chân chính chọn con đường chính trị, nếu các 

chủ thể này bị thoái hóa thì chính họ sẽ bị không gian trí thức dò, xét, hỏi,tra về 

thái độ, về hành vi để lột vạch thật rỏ bản chất của họ; đây là một hằng số từ khi 

có thực thể dân chủ. Không gian trí thức này được gầy dựng từ các phân tích 

nhân lý để chế tác ra các giải luận nhân tri, chống lại các chế độ độc quyền trên 

quá trình trở thành bạo quyền; văn hóa của không gian này là nhân bản, văn 

minh của không gian này là nhân tính, văn hiến của không gian này là nhân đạo, 

nó luôn luôn đa nguyên để chống độc tài, nó luôn luôn đa trí để chống độc đảng, 

trong đó vai trò của trí thức là chống lại cái cực đoan của toàn trị, trong đó chức 

năng của trí thức là chống lại cái quá khích của độc tôn.  

Hugo, tác giả những kẻ khốn cùng nhưng cũng là tư tưởng gia về công bằng xã 

hội, ông luận giải rằng nếu vai trò và chức năng của trí thức là đấu tranh vì tự do 

và công bằng, thì trí thức phải nhận diện ra vai vóc của mình: «les intellectuels 

s'appuient sur le peuple et le guide sur le chemin du progrès », trí thức có chổ 

dựa là dân và đủ lực để hướng dẫn dân trên con đường tiến bộ. Có tri thức làm 

ánh sáng cho trí thức thì ánh sáng này có thể ở dưới nhiều dạng khác nhau: phân 

tích để đề kháng, giải thích để đối kháng, diễn luận để đấu tranh…chống lại cái 

bóng tối của độc tài, độc quyền, độc tôn, độc đảng. Ánh sáng này ngày càng mở, 

lan tỏa rộng không những qua đa nguyên của các khám phá khoa học, kỷ thuật 

mà qua luôn cả đa trí trong sức mạnh của toàn cầu hóa hiện nay: lấy nhân trí để 

bảo vệ nhân quyền. Kiến thức không còn là công thức hoặc mô hình mà đã sinh 

động trong thực dụng để kết thành mạng truyền thông, chính các mạng truyền 

thông đã thành mạng xã hội, rồi mạng xã hội đã thành mạng chứng từ pháp lý 

chống bạo quyền, giờ đã là thành mạng chứng nhân công lý chống bạo lực. 

Không gian trí thức làm ra môi trường trí thức chế tác ra thành phần trí thức 

(l’intelligentsia) tác tạo từ kiến thức làm ra trí tuệ, không cần qua hội đoàn, công 

đoàn, cũng không cần luôn đảng phái. Kiến thức được nuôi dưỡng từ thảo luận 

tới tranh luận qua hội đàm, hội thảo, hội nghị, nên kiến thức không cần bè đảng, 

trí tuệ không cần phe nhóm. Không gian-môi trường-thành phần trí thức vừa có 

tính bộc pháp chớp nhoáng chống bất công, bạo quyền, vừa có tính bền bỉ qua 

nghiên cứu dài hạn, điều tra dài hơi, để xác định sự thật khoa học trong chân lý 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   611 

 

học thuật tạo dựng ra lẽ phải nhân tri. Không gian-môi trường-thành phần trí 

thức này tự khai, tự báo, tự quyết, tự kết trong quá trình tự xâydựng kiến thức 

cho trí tuệ của mình! Lấy quyền để quyết trong chính trị, lấy tiền để buôn trong 

thương mại không có chỗ đứng trong không gian này, chỉ có cái chính của sự 

thật được kiểm qua cái chứng của chân lý để thành cái lý của lẽ phải mới có chổ 

đứng, ghế ngồi trong không gian này. Không gian-môi trường-thành phần trí 

thức này từ trước tới nay vẩn là thành trì cho lương tri xã hội, thành lủy cho 

lương tâm nhân loại. Trong không gian mà kiến thức làm ra môi trường cho trí 

tuệ và tri thức, để tạo ra thành phần trí thức, thì cấu trúc lý trí của nó phải tới từ 

khách quan qua thực nghiệm khoa học, các ý thức hệ chủ quan không có đường 

đi lối về trong không gian này, và độc tài lãnh đạo qua chuyên quyền độc đảng 

thì lại càng không có cửa trước để vào, không có cửa sau để ra. Vì sao?  Vì kiến 

thức, trí tuệ, tri thức, lý trí không thể khuất phục được, không thể thuần hóa 

được, tức là không thể trộm, cắp, cướp, giật được mà phải học: học mới hiểu, 

hiểu mới biết, biết mới nghiệm, nghiệm mới chứng, chứng mới giải, giải mới 

luận, luận mới lý, lý mới kết! 
 

Phong cách dựng tư cách. 
Hegel tìm cách đưa tri thức đi xa hơn nữa khi lý giải là tri thức tự tư duy (trí 

thức tự suy nghĩ), vì tư duy là xếp đặt dữ kiện trong trật tự, minh chứng dữ kiện 

qua minh bạch của chứng từ, xây trí tuệ thành hệ thống. Tri thức tự tư duy là 

một tổng thể hoàn chỉnh: có học, có hiểu, có biết, có nghiệm, có chứng, có giải, 

có luận, có lý, có kết. Hiện trạng giáo dục việt nam hiện nay đang đi ngược hoàn 

toàn lại quy trình giáo khoa trí tuệ này, một thí dụ làm trò cười cho các chuyên 

gia quốc tế khi nghiên cứu về giáo trình của môn học với tên gọi là tư tưởng Hồ 

Chí Minh, mà theo các chuyện gia này thì đây là chuyện «đánh bạc giả» ngay 

trong nội dung giáo án. Nếu không có định nghĩa tư tưởng là một hệ thống của: 

hiểu, biết, nghiệm, chứng, giải, luận, lý, kết thì sẻ không có tư tưởng; những lời 

khuyên nôm na dân dã thực dụng tức khắc cho nhu cầu chính trị, những khẩu 

lệnh dân gian thức thời vì chính sách qua lời nói của Hồ Chí Minh không phải là 

tư tưởng, vì người học giáo trình này không thấy: lý luận, lập luận, diễn luận, 

giải luận… của nó. Một tư tưởng chính thống thì có lối vào cho phán xét, lối ra 

cho phê bình, ĐCSVN có đủ bản lĩnh giáo khoa, có đủ nội công giáo trình, có đủ 

tầm vóc giáo án để thực sự mổ sẻ phương pháp giáo dục này qua hội thảo, hội 

đàm, hội luận, vừa khách quan, vừa khoa học không? Nếu không thì chuyện 

«đánh bạc giả» trong tuyên truyền sẻ thành chuyện «đánh lận con đen» trong 

giáo dục, nếu đánh giả là bản chất, nếu đánh lận thành phản xạ thì đây là trọng 

nạn cho nhân tri Việt tộc, sẽ kéo dài thành trọng thương trong giáo dục, mà 

trường học sẽ không còn là nơi truyền đạt kiến thức mà ngược lại là nơi hủy diệt 

tri thức; sẽ không còn là nơi trao truyền trí tuệ mà ngược lại là nơi truy xóa lý trí. 

Hậu quả chuyện thần thánh hóa Hồ Chí Minh qua một tư tưởng hư, một kiến 

thức hão, không những tạo ra ngu dân, mà xa hơn nữa nó tạo ra bao thế hệ đi 

ngang tiểu học, đi dọc trung học, đi xuyên đại học, mà khi nhận bằng cấp thì 
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không biết rõ đẳng cấp của mình như thế nào trong kiến thức giáo khoa bình 

thường của giáo dục thế giới hiện nay. Thần thánh hóa Hồ Chí Minh trong học 

đường, ngoài xã hội, qua tuyên truyền bất chấp sự thật, đây là môt quá trình 

phản kiến thức, phản tri thức, phản trí tuệ, vì sự thật về lịch sử cá nhân của Hồ 

Chí Minh còn rất nhiều ẩn số chưa công bố hết, còn nhiều biến số mà các thế lực 

chính trị bất chính phải giấu giếm. Các kết quả nghiên cứu về cuộc đời của ông 

qua các công trình của các sử gia của Tây âu và Bắc Mỹ thì rất khác, rất xa các 

hình ảnh thần thánh (nơi mà hình tượng vượt cả định nghĩa về thần tượng) của 

Hồ Chí Minh mà dân Việt phải chịu nghe qua tuyên truyền –kiểu nhồi sọ- của 

ĐCSVN. Riêng thầy khi nghiên cứu các văn khố thuộc địa cho luận án tiến sĩ 

cũng là cuốn sách đầu tay, thầy đã có các chứng từ là bút hiệu Nguyển Patriote 

trong các bài đăng trong báo Humanité của Đảng cộng sản pháp, không chỉ riêng 

của Hồ Chí Minh mà của nhiều trí thức Việt kiều có tri thức pháp ngữ vững, với 

kiến thức có hệ thống của trường lớp tây học, với ngữ pháp có học lực. Chuyện 

đáng ngại hơn là trong hội nghị Fontainbleau, 1954 mà lãnh đạo phái đoàn 

Trung Quốc là Chu Ân Lai đã qua mặt phía Việt nam mà lãnh đạo phái đoàn 

Việt Nam là Phạm Văn Đồng, đã đi trên vai, trên đầu các lãnh đạo của ĐCSVN 

thời đó để đi đêm với các cường quốc trong con cờ Pháp lùi ra cho Mỹ vào Việt 

Nam, để cắt đôi đất nước.  Khi Chu Ân Lai đưa phương án cắt đôi đất nước bằng 

vỉ tuyến 17, qua con sông Bến hải, chính Phạm Văn Đồng cũng không biết địa 

danh đó là chổ nào trên đất nước ta. Đây là “điềm xâú” mà khoa học xã hội và 

nhân văn đặt tên chỉ báo khống chế thâm-bạo: xâm phạm báo tin xâm lược sẻ 

tới! Hai năm sau, 1956, lãnh đạo của ĐCSVN cũng là Phạm Văn Đồng đã ký 

thác công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc, nỗi lo sâu của chúng ta là lãnh đạo 

của ĐCSVN đã nhiều lần có thai độ khuất phục, để Trung Quốc quyết định số 

phận của Việt tộc, mà cho tới nay nôi dung chuyền đi đêm của ĐCSVN trong 

hội nghị Thành Đô, dân tộc ta vẩn chưa rõ. Đi đêm-cúi đầu-bán đứng đúng là 

chuyện thật đáng lo! 

Husserl, cha đẻ của hiện tượng luận, tin rằng tri thức là cầu nối giữa tư tưởng 

bên trong và thế giới bên ngoài, nó có đường ra để khám phá các chân trời, nó có 

lối về khi dùng kiến thức để chế tác ra ý muốn, nơi mà ý định đã thành ý lực, để 

ta có lý luận trên chính tư duy của ta; trên những cái mà ta đã biết, luôn cả trên 

những cái mà ta đang muốn biết. Tri thức là cuộc thám hiểm của kiến thức để 

làm nên lý trí cho trí tuệ; sự hiện diện của tri thức trong cuộc sống của chúng ta 

có ngay trong sự hiểu biết và cách giải thích qua khoa học luận: hiểu được thì 

giải thích được, giải thích được thì coi như đã hiểu rồi, biên giới giữa hiểu biết 

và giải thích không còn nữa, hai lãnh thổ những thực ra chỉ là một. Ngược lại 

nếu không giải thích được tức là chưa hiểu, nhưng nếu phát biểu là “hiểu rồi mà 

không thể giải thích được” thì đây là nói liều! Nói liều rất dể qua nói điêu, đây là 

thảm trạng sách giáo khoa mà các lãnh đạo của ĐCSVN đã giao cho những kẻ 

có học vị mà không có học lực, có học hàm mà không có học thực, và họ đã 

quản lý, ấn hành, xuất bản, những kiến thức sai trái mà các học sinh phải học. 

Khi tốn bạc tỷ rồi mới thấy sai, xin lỗi, in lại, tốn bạc tỷ lần nữa, sách giáo khoa 
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mà sai thì chỉ có từ một chế độ ngu dân, với một nền giáo dục mà các bộ trưởng, 

thứ trưởng, cục trưởng của Bộ giáo dục việt nam không hề để lại một công trình 

nghiên cứu nào, một văn bản nào, một sáng kiến nào, một đề nghị nào đáng chú 

ý về giáo dục, giáo khoa trong các hội thảo, hội luận, hội đàm quốc tế về giáo 

dục hiện đại. Giật dây động rừng: giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường 

học mang hệ lụy của một môi trường lấy vô tri thay nhân tri, lấy vô trí thay nhân 

trí, với các loại sách quái gở: Bác Hồ và giáo dục, Bác Hồ và văn học, Bác Hồ 

và văn nghệ, Bác Hồ và nghệ thuật… Sự thật mất lòng: nếu lấy kiến thức của Hồ 

Chí Minh để soi sáng giáo dục, lấy tri thức của Hồ Chí Minh để phân định văn 

học, nếu lấy trí tuệ của Hồ Chí Minh để nhận định nghệ thuật, thì những tác giả 

của các cuốn sách này thật sự là những quái thai trong hệ tư duy của nhân loại. 

Câu chuyện giáo dục của một dân tộc là câu chuyện nhân diện qua nhân tri, 

nhân cách qua nhân trí của dân tộc đó! Khi một kiến thức tới từ một tư tưởng, 

giờ đã thành giáo khoa, thì giáo trình phải mở cửa cho tri thức để giáo án là 

điểm hẹn của : phân tích để phân định, giải thích để giải luận, mọi kết luận của 

một tư tưởng có lực đóng góp vào nền tản của lý trí và đạo lý. Như vậy, tri thức 

là sự hiểu biết các giá trị nhân lý tới từ tư tưởng này; có được sự hiểu biết các 

giá trị đạo lý này mới bắt đầu đi tìm nền móng cho luật pháp. Vậy thì khi tri 

thức đã gầy dựng xong lý luận cho lý trí, thì lý luận này đã là một lập luận hợp 

lý từ đạo lý tới pháp lý. Trong giáo dục, thì giáo khoa có chức năng là truyền đạt 

kiến thức, vừa qua thể nghiệm, vừa qua minh chứng; ngược lại với tuyên truyền 

là cưỡng ép giáo dục biến nó thành một công cụ của ý thức hệ để phục vụ cho 

chính sách của tầng lớp lãnh đạo. Giáo khoa là nơi: nêu để biết, biết để hiểu, 

hiểu để tiến, tiến để đạt, đạt để nâng, nâng theo hướng đi lên (cao) và đi tới (xa), 

chỉ cần xem giáo dục qua giáo khoa, giáo trình, giáo án là nhận ra nhân cách tri 

thức và phong cách trí thức của một chính quyền, mức độ và trình độ của các 

lãnh đạo trong chính quyền này. Nói chuyện nhân cách tri thức và phong cách 

trí thức, thì không thể nào không bàn tới tư cách của lãnh đạo trong chính quyền 

hiện nay: họ áp đặt, o ép, chèn nén một hệ thống giáo dục ngày càng suy đồi, 

nhưng con cháu họ thì đã đi du học ở phương tây, cũng như tiền của bất chính 

của họ cũng đã qua phương tây rồi. Chỉ trên hai chuyện bất chính này: gian lận 

trong giáo dục và giầu gian nhờ tham nhũng, mọi người dân điều thấy nhân cách 

tồi, phong cách thấp, tư cách hèn của các lảnh đạo này.Tổ tiên Việt tộc dặn con 

cháu là bọn người vừa «ăn trên, ngồi trốc», vừa «đi ngang về tắc», thì không có 

nhân diện minh bạch, thể diện minh chính, sĩ diện thì chắc chắn là không có; vì 

muốn có sĩ diện phải có tri thức của đạo lý, và lý trí của pháp lý! Và, cách học 

tập của phần lớn con cháu của bọn này tại tây âu và bắc mỷ cũng thấp, hèn, thô, 

tục như cha ông chúng, tức là học theo quy trình của «con vua thì được làm 

vua», «con quan thì được làm quan», đừng mong họ học vì tri thức, học để thao 

tác trí tuệ, học để sáng tạo kiến thức! Bọn này không có ý muốn khai phá nhân 

trí, mà chỉ có ý đồ lấy bằng cấp làm bình phong để tiến thân theo kiểu «ngưạ 

quen đường cũ» của cha ông chúng, phần lớn họ không có ý lực khai sáng nhân 

tri, mà chỉ có ý tà lấy học vị để buôn học hàm. Muốn kiểm tra, thẩm định, phán 
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đoán đám người này thì chúng ta không cần xem học hàm, không cần xét học vị, 

mà phải vào thẳng học lực của họ, bằng cách xem xét về đại học là nơi đã đào 

tạo chuyên môn, huấn luyện chuyên ngành cho họ rồi cân, đo, đong, đếm học 

lực của họ, chỉ có học lực mới là thực chất của kiến thức, là thực tài của tri thức, 

chớ không phải học hàm hay học vị! Không thấy (thực chất) thì không tin (thực 

tài), «vô trương, bất tín», mà nhân cách giáo lý việt tộc của tổ tiên ta chỉ bảo con 

cháu kỹ lưỡng hơn: «so ra mới biết ngắn dài». 

Kiến thức là một hệ thống hợp lý, tri thức là một cấu trúc chuẩn lý, buôn lậu 

kiến thức hoặc đánh bạc lận với tri thức thì rất dễ bị lột mặt nạ. Vì học thuật 

không như trong chính giới: lấy mỵ dân để lừa thiên hạ, lấy đạo đức giả để 

«buôn thần bán thánh». Kiến thức nhận diện ra kiến thức, tri thức nhận diện ra 

tri thức, vì vậy kiến thức đúng, tri thức thực, giữ vai chánh kiến tồn tại dài lâu, 

để «vạch mặt chỉ tên» các đồ giả là: mạo thức, tạp thức, tà thức… kiến thức 

đúng không cần được chứng thị bằng học vị, tri thức thực không cần chứng thực 

của học hàm, vì đúng và trúng đã là lực rồi, nên ta mới đặt tên cho nó là học lực. 

Lực có trong thuyết minh là chứng minh, nơi mà lý luận song hành cùng lập 

luận, trong phân tích đã có giải thích. Kiến thức đúng, tri thức thực, tạo dựng 

nên cấu trúc của lý trí, làm rõ vị thế của trí thức; và trí thức không phải là bằng 

cấp, có những kẻ khoe mình có nhiều bằng cấp nhưng suốt đời không được xem 

là trí thức. Thống hợp từ kiến thức qua tri thức được rèn luyện qua lý luận và lập 

luận, là nơi mà lý trí không những tổ chức được: tin tức, dữ kiện, chứng từ… mà 

còn là nơi sáng lập ra diễn luận, sáng tác ra giải luận, sáng tạo luôn ra cách giải 

quyết các ẩn số của cuộc sống. Sáng tác trong văn học cũng như sáng tạo trong 

nghệ thuật có thể là những công trình của tâm lực, còn sáng tạo từ khoa học kỷ 

thuật tới khoa học xã hội và nhân văn là quá trình của trí lực. Trí lực chỉ tin cậy 

vào học lực, chớ không gởi niềm tin của mình vào học vị hoặc học hàm. Một số 

lãnh đạo của ĐCSVN khoe khoang trong lý lịch hồ sơ họ là: tiến sĩ, thì đây chỉ 

là bày biện, mà thực chất là ta nên làm theo lời dặn của người thầy của chúng ta 

là Nguyễn Du: «phải dò cho tới tận nguồn lạch sông», vì thái độ của cụ Tiên 

Điền, của sư phụ Tố Như của chúng ta rất đứng đắn trong học thuật qua điều tra 

kỹ càng, cặn kẽ, qua truy luận tới nơi tới chốn. Chúng ta phải kiểm lại quá trình 

học tập của đám lảnh đạo cũng như chất lượng giáo khoa nơi họ học, xem kỹ 

thành phần hội đồng giám khảo bảo vệ luận án, nhất là đọc công trình nghiên 

cứu trong luận án tiến sĩ của họ, cùng lúc đọc các báo cáo phản biện và báo cáo 

chính thức của ban giám khảo sau khi bảo vệ. Tất cả thực hư là đây, học thật hay 

học giả, tiến sĩ thật hay tiến sĩ giấy; và nếu chỉ có luận án tiến sĩ mà không có 

các công trình nghiên cứu khác được công bố qua các tập san, tạp chí, các tác 

phẩm nghiên cứu; qua các hội thảo, hội luận, tức là qua giám định của cộng 

đồng khoa học quốc gia và quốc tế thì loại luận án tiến sĩ này rất đáng nghi ngờ! 

Vì, chuyện «mua bằng, bán chức» đang đầy dẫy, đang sa đọa hóa giáo dục, lột 

trần bằng cấp giả là làm được chuyện lột mặt nạ nhân diện giả, nhân cách hão, 

đang đầu độc cả hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay. Trong khoa học cũng 

như chính trị, trong văn hóa cũng như trong xã hội, vai trò của phản biện (điều 
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tra lại, kiểm chứng lại) là nội công của kiến thức thật, nội lực của tri thức đúng! 

Ngược lại với độc tài và bất tài (thường là sinh đôi) luồn lách, chui rúc để truy 

diệt nhân trí, hạ thấp nhân tri, làm băng hoại nhân lý. 

Popper phân tích là một giáo dục chân chính luôn được hỗ trợ hiệu quả của giáo 

khoa được chế tác từ các tư duy khoa học luận (lấy khám phá khoa học củng cố 

cấu trúc khoa học, lấy thành quả học thuật để đẩy xa tri thức học thuật), thường 

được đút kết trong một giáo trình qua bốn quy trình sau đây: quy trình khám 

phá, quy trình chứng minh, quy trình giải thích, quy trình truyền đạt. Thực hư, 

vàng thau, chóng chầy đều phải «lộ chân tướng» trong chuyện thử đá vàng của 

bốn quy trình này. Vì sao? Vì bằng cấp giả thường dựa vào giáo dục giả, giáo 

dục thật phải bảo vệ kiến thức bền, giáo khoa vững, mà hiệu quả thấy được trong 

đời sống của tri thức, mà tiến bộ tới từ khoa học kỹ thuật, từ văn hóa nghệ thuật, 

từ cải cách nhân trí đến cải tiến nhân sinh. Phải tìm mọi cách để bảo vệ tri thức 

trong giáo dục vì nhân trí! Tri thức hiện diện trong cuộc sống qua cách sử dụng 

các phương tiện kỹ thuật, tới từ năng lực của lý trí biến kiến thức thành thực 

hành cụ thể, sự học tập làm nên sự hiểu biết, sự hiểu biết làm ra sự tự phát triển 

tư duy, trong đó chủ thể của kiến thức luôn chuyển hóa theo hướng đi lên của cái 

tư duy tự lý giải trước các câu hỏi mà cuộc sống đặt ra. Trong cái biết đã có cái 

hiểu, cái diễn, cái giải, cái chứng, cái suy, cái luận, như vậy thì tri thức là: nhìn 

để thấy, thấy để hiểu, hiểu để nắm, nắm để giữ, lấy cái thông làm vốn cho cái 

thạo. Vũ trụ quan của kiến thức khoa học gầy dựng nên thế giới quan của tri 

thức học thuật, cả hai vừa là nền móng, vừa là tường mái cho nhân sinh quan 

của lý trí. Lý trí đòi hỏi lý giải một sự kiện nhân sinh bằng phương pháp luận đã 

được thể nghiệm khách quan trong khoa học, đi song hành cùng với ý thức về 

đạo lý của nhân tính, đạo lý này làm câu nối cho các kinh nghiệm trong quá khứ 

để dựng lên các dự phóng cho tương lai. Nếu tri thức biết dùng hiện tại để phán 

xét quá khứ, để làm đẹp cho tương lai, thì tri thức cũng biết tập hợp quá khứ và 

tương lai trong giải trình, trong diễn luận. Tổ tiên việt tộc lập lý lịch của tri thức 

bằng nhân cách «nhìn xa, trông rộng», giúp con cháu nhận diện ra nhân diện 

những người có trí tuệ, và khuyên con cháu tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi đưa 

họ lên làm lảnh đạo để dìu dắt nhân sinh, ông bà ta gọi người có trí tuệ lảnh đạo 

là người khôn: «người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu». 

Nhân diện vực thể diện 
Nhân diện của một dân tộc được thấy qua các lãnh đạo của dân tộc đó trên chính 

trường qua quan hệ quốc tế; và thể diện của một đất nước được nhận diện qua 

cách tổ chức xã hội, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật…và nhất là được viết rõ ràng 

trong hiến pháp đất nước đó. Trước hết hãy dựa vào hai chuyên môn dầy uy tín 

trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay là: dân tộc học văn hóa và xã hội 

học giáo dục để phân tích phong cách chính trị tới từ tư cách tri thức của các cá 

nhân lảnh đạo của ĐSCVN, vừa chủ chốt trong chính quyền, vừa là ủy viên hàng 

đầu của Bộ chính trị, cơ quan chịu trách nhiệm về mọi kết-quả-và-hậu-quả xẩy 

ra cho dân tộc, cho đất nước, cho xã hội. Gần đây nhất là cảnh bà chủ tịch Quốc 
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hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho cá ăn cạnh tổng thống Obama tháng 5, 2016 mà 

khi dân ta xem thì vừa nực cười, vừa xấu hổ, hệ nhâu trên mạng xã hội internet 

để vừa “ôm bụng cười”, “vừa hổ thẹn” rồi tâm sự với nhau là: “bà chủ tịch Quốc 

hội cho cá ăn mà như xúc cám cho heo ăn”, không những bà làm tổng thống 

Obama “ngượng thay bà”, vì rõ ràng là bà không biết ngượng, đây là lỏi của  hệ 

vần đề thể diện, người thanh luôn “ngượng” thay kẻ tục, chỉ vì người tục đâu có 

biết là mình tục! Mặc dù tổ tiên Việt tộc đã dặn dò con cháu:“học ăn, học nói, 

học gói, học mở”, dân Việt không biết bà Chủ tịch Quốc hội được giáo dục 

trong gia đình, trong học đường, trong xã hội như thế nào, nhưng chỉ một cử chỉ 

chớp nhoáng cho cá ăn của bà, bà đã để lỗ ra nhân diện của bà là: bà không phải 

là thành viên của thế giới thanh, tư cách của bà làm lộ không gian tục của bà, khi 

bà rành rành “ra tay” cho cá ăn. Còn vị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, của một 

đất nước hơn 90 triệu và đang gần 100 triệu, trong diễn văn nói về xuất khẩu 

hàng Việt Nam ra nước ngoài, và dặn mọi người là phải hãnh diện khi thấy nhãn 

hiệu khi đọc: made in Vietnam, lúc ông phát âm từ made mà cả hội trường nghe 

ông phát âm là: ma zê! Tại sao lại ma zê? Chuyện dị là ông không biết ngoại ngữ 

mà ông thích phát âm (sai) ngoại ngữ. Trước cách phát âm “độc nhất vô nhị”, 

mà các người ngồi trong hội trường tâm sự với nhau qua ngạn ngữ của dân gian: 

“nghe mà muốn độn thổ!” giờ đã lên mạng xã hội, không sao xoá-xáo được. 

Mặc dù tổ tiên Việt tộc đã dặn dò rất kỹ con cháu là:“biết thì thưa thốt, không 

biết dựa cột mà nghe”, chuyện tư cách lãnh đạo ở đây “tự sa đọa ngoại ngữ” 

làm cho các học sinh biết và đang học ngoại ngữ từ tiểu học tới trung học, từ đại 

học tới các chuyên gia ngoại ngữ việt nam đang làm việc hằng ngày bằng ngoại 

ngữ trong quan hệ quốc tế vẫn còn: “mất hồn”, sau khi nghe cách phát âm mà 

ông thủ tướng “tự sáng chế” ra. Kinh hoàng nhất là tổng bí thư Nguyển Phú 

Trọng phát biểu về chuyện chống tham nhũng, nhưng thật ra là bao che cho 

tham nhũng khi ông khuyên người ta nên “tha thứ” cho tham nhũng bằng thí dụ 

là trong truyền thuyết Tam Tạng thỉnh kinh, người muốn thỉnh kinh phải“hối lộ” 

cho kẻ giữ kinh, kiến thức phật học của ông thật là kinh hoàng! Mặc dù tổ tiên 

Việt tộc đã dặn dò rất rõ con cháu là phải: “giữ miệng như giữ nút bình”, chuyện 

tư cách lãnh đạo tại đây là cái vô minh đã mở đường cho cái xuyên tạc sống 

sượng, cái vô tri đã mở lối cho cái chụp mũ tồi tục, cái vô giác đã đưa ông vào 

ngõ cụt không còn lối thoát cho nhân trí của cá nhân ông. Từ lâu cái vô tri cũng 

đã có chỗ ngồi từ khi ĐCSVN độc quyền cai trị đất nước, ngay trong Hiến Pháp 

Việt Nam do ĐCSVN viết với điều 4 là đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo dân 

tộc, nhân cách của Việt tộc đã bị cưỡng hiếp bởi điều 4 này. Vì độc tài là mất 

dân chủ, vì độc đảng là mất nhân quyền: hơn 90 triệu dân việt nam không có chỗ 

đứng trong Hiến Pháp Việt Nam, nơi mà Hiến Pháp đã là ghế ngồi kiểu Mã 

Giám Sinh :“ghế trên ngồi trốc sổ sàng”, một kiểu ngồi vô nhân cách vì phản 

nhân trí. Nhưng ngoài xã hội thì nhãn hiệu “nhân dân” có ở mọi nơi: tòa án 

nhân dân, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ban kiểm soát nhân dân… các 

nghiên cứu, điều tra trong chính trị học xã hội của các chuyên gia quốc tế về 

việc này thì rất rõ : tại Việt Nam chỗ nào có bảng hiệu “nhân dân” thì chỗ đó 
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không có nhân dân, nếu nhân dân xuất hiện thì họ là nạn nhân, không dân đen 

thì cũng là dân oan. 

Bachelard khuyên chúng ta nên: «il faut faire la psychanalyse du savoir», phải 

làm phân tâm học cho tri thức, làm chuyện mổ xẻ tri thức tới nơi tới chốn, vì tri 

thức làm ra từ kiến thức, giúp lý trí điều khiển lương tri của mỗi cá nhân, cho 

nên tri thức là một không gian được tổ chức bằng các quy định khác quan vừa có 

minh chứng, vừa có lập luận. Từ trường học tới khoa học, tri thức là một không 

gian có tổ chức qua kiến thức được vận hành bằng trí tuệ, có minh chứng qua 

chứng từ trong diễn đạt. Ngược lại với giới chính trị, kẻ có quyền có thể dùng 

quyền của nó để diệt đối phương, để loại đối thủ, nhưng trong học thuật thì hơn 

nhau qua tri thức, trong khoa học thì thắng nhau chứng minh, nơi mà sự thật là 

chân lý.  Cái chân của cái lý có sức nội kết mãnh liệt với cái luận của cái thật, 

chuyện “đánh lận con đen”, chuyện “cả vú lấp miệng em”, chuyện“ăn gian nói 

dối” hoàn toàn không có chổ đứng trong không gian vô vụ lợi của học thuật, 

một không gian luôn được khách quan hóa của khoa học. Trong lịch sử của Việt 

tộc, các tri thức của Nguyễn Trãi, của Chu Văn An, của Nguyễn Bỉnh Khiêm đi 

trên lưng, trên vai, trên đầu bọn quan lại nịnh thần tà tri, xảo lý! Trong đó bi 

kịch lịch sử của trí thức việt nam là một nguồn nước ngầm đầy nước mắt: các 

trung thần có tri thức thường bị các gian thần xấu, tồi, dở, tệ, dùng các thủ đoạn 

thâm, độc, ác, hiểm để hãm hại. Nhưng các trí thức trung thần không chấp nhận 

cảnh“qua sông thì phải lụy đò” tức là phải cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trước 

cái gian, tà, xảo, lừa, chỉ vì nhân diện của lành cho sạch rách cho thơm, chỉ vì sĩ 

diện của giấy rách phải giữ lấy lề. Nhưng trước hết là họ thật sự thương dân: 

“máu chảy tới đâu ruột đau tới đó”, họ đứng về phía dân đen và dân oan các 

bạn, các em, các con à! Kiến thức có bản lĩnh thông báo, tri thức có sung lực 

công báo, lý trí có tầm vóc tri cáo ra các con đường đi tới của nhân loại, tổng 

hợp kiến thức-tri thức-lý trí luôn là cuộc cách mạng cho nhân trí và nhân tri, 

một cuộc cách mạng không ngừng nghỉ, luôn được đẩy tới bằng các khám phá 

của học thuật, các phát minh của khoa học, nó thực sự giải phóng nhân sinh 

bằng nhân trí. Trong cuộc cách mạng tổng hợp khoa học và học thuật này thì: 

không có kiến thức đừng nên lãnh đạo, không có tri thức đừng nên quản lý, 

không có lý trí đừng nên làm chính trị, vì làm trong vô minh, vô tri, vô giác thì 

chỉ làm khổ nhân cách, phong cách, tư cách của người khác, cùng lúc làm nhục 

nhân diện, thể diện của mình; và hãy khoan nhắc tới từ sĩ diện, phải thật sự làm 

kẻ sĩ không những với kiến thức, tri thức, lý trí mà phải có luôn đạo lý, luân lý 

mới có sỉ diện. Trong khoa học tri thức (science cognitive) đang vũ bão với các 

khám phá về bộ óc, trợ lực các khoa học khác với bao thành quả làm thay đổi 

nhân trí của nhân loại hằng ngày, hằng tuần. Miller khẳng định là khám phá của 

khoa học bộ óc là thành quả của tri thức làm nên kiến trúc sinh động cho kiến 

thức vì kiến thức. Turing thì tin là cấu trúc của bộ óc là một hệ thống thông minh 

làm ra thông minh, ngày càng phức tạp, cùng lúc ngày càng hoàn chỉnh. Nói gần 

nói xa không qua nói thật, chúng ta thành tâm yêu cầu: khoa học bộ óc, khoa 

học tri thức, tri thức luận có chỗ đứng trung tâm trong Trung ương đảng, trong 
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Bộ chính trị, trong Chính phủ, trong Quốc hội, trong mọi tuyển chọn và bố trí 

nhân sự trong lãnh đạo, tức là có chỗ đúng trung tâm trong tri thức của những kẻ 

muốn lãnh đạo dân tộc ta. 

Marx, cha đẻ của chủ nghỉa cộng sản rất thành tâm khi ông viết: «le savoir vrai 

du travail intellectuel est dans la critique où la distance par rapport à la société 

et son ordre est nécessaire », tri thức thật trong công việc của trí thức là phê 

bình nơi mà chuyện giữ khoảng cách với xã hội và trật tự của nó là cần thiết, ở 

đây trật tự của xã hội được tổ chức qua quyền lực của giai cấp lãnh đạo; và vai 

trò chính của trí thức là làm công việc phê bình khách quan qua trí thức, vô vụ 

lợi qua học thuật, đây là nhân cách của khoa học và nhân diện của học thuật. 

Riêng Weber, một trong những tổ khai sinh ra xã hội học, qua các điều tra về các 

sinh hoạt của trí thức thì khám phá ra một sự thật khác là: «on devient 

administrateurs de la science, parce qu'on ne peut devenir les meilleurs 

scientifiques», có người trở thành các nhà quản lý khoa học, chỉ vì họ không 

phải là các nhà khoa học giỏi, đây mới là bi kịch của ung thư cơ chế trong sinh 

hoạt học thuật và khoa học Việt Nam hiện nay. Làm chủ tịch hay làm giám đốc, 

có chữ ký cùng lúc có con dấu, là để thao túng ngân sách trong nghiên cứu khoa 

học, là để hưởng bổng lộc rất nhiều cạnh lương bổng hằng tháng, theo quy luật 

xấu sa“có quyền phải có tiền” đang sa đọa hóa các sinh hoạt nghiên cứu qua 

lãng phí ngân sách, biến các hội đàm thành tiệc tùng, biến công vụ quốc tế thành 

du lịch cá nhân, có khi còn đem theo gia đình xuất ngoại cùng bằng cách luồn 

lách qua chuyện khách sạn, nhà hàng, du lịch. Péguy rất sáng suốt khi vạch mặt 

bọn «đục nước (cơ chế) béo cò (lạm quyền)» này: «le milieu intellectuel ne 

s'identifie pas à un parti – qui dispose d'une organisation – mais à une force des 

idées», giới trí thức không cần nhập vào một đảng phái luôn dựa trên một tổ 

chức, nhưng nó có một sức mạnh của ý tưởng; ý tưởng ngược lại với mơ tưởng 

viển vông, ý tưởng làm nên ý lực vì nó sinh ra từ nội lực của kiến thức, nội công 

của tri thức. Hậu quả là có nhiều lãnh đạo có học hàm lớn, có học vị cao trong 

các cơ chế khoa học mà không có một công trình nghiên cứu nào để làm tổng 

kết cho cả cuộc đời làm khoa học của mình; không có đóng góp nào cho học 

thuật nước nhà trong sinh hoạt quốc gia và quốc tế. Đồng nghiệp, sinh viên 

không thấy chương trình nghiên cứu đoản kỳ, trung kỳ, trường kỳ của họ; không 

nhận ra lúc nào họ nghiên cứu vì họ không bị bắt buột phải công bố, xuất bản, ấn 

hành các thành quả nghiên cứu của họ. Và trên bục giảng, trong giảng đường, 

trước sinh viên, họ không giảng bằng các công trình nghiên cứu cá nhân của họ 

như đại học yêu cầu, mà chỉ sài lại các sách giáo khoa của các tác giả khác. Từ 

gian lận họ đã tự gây ra bao ngộ nhận! Vì quy luật của đại học là : đại học tự 

điều khiển-tự điều hành đại học, bằng chính các công trình khám phá trong khoa 

học, các nghiên cứu khai phá trong học thuật. Đại học không phải là trung học, 

tiểu học lấy giáo trình làm xương sống cho giáo dục, lấy giáo án làm xương cốt 

cho giáo khoa. Trong sinh hoạt đại học cũng như trong sinh hoạt tri thức: danh 

chính ngôn thuận làm ra nhân diện của mỗi trí thức là công trình cá nhân của họ, 

cũng làm nên sĩ diện của họ trước đồng nghiệp và quần chúng, khi các công 
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trình của họ được công bố. Tổ tiên Việt tộc vẫn dặn dò con cháu là: “nói với 

người khôn không lại, nói với người dại không cùng”, nói không lại với người 

khôn vì sự thật của họ phải học, vì chân lý của họ phải hiểu, vì lẻ phải của họ 

phải thấu; nhưng đáng lo nhất là nói với người dại không cùng, vì không cùng là 

không lý, không trí, không tri, không tuệ, không giác.  

Nhân diện tạo sĩ diện 
Chuyện gì đã và đang xẩy ra trong hệ thống giáo dục việt nam, làm xúc phạm 

đến sĩ diện của các bạn sinh viên, các nghiên cứu viên không có điều kiện đi du 

học và đang là nạn nhân trong cả quá trình học tập mà tai tiếng hiện nay là: học 

giả-thi giả-bằng giả? Tự bao giờ mà văn hóa bì thư thành phản xạ hối lộ cả 

chiều dọc lẫn chiều ngang trong mọi ngõ ngách trên các chặng đường học tập 

của các học sinh, sinh viên, từ mẫu giáo lên tới tiến sĩ? Việt tộc sẻ ra sao với một 

lượng quá lớn tiến sĩ giả-tiến sĩ giấy, tiến sĩ rỗng? Tiến sĩ mà chính hệ thống 

giáo dục cũng không tìm ra được tông tích học lực từ trung học cho tới hết đại 

học, tiến sĩ mà không có một công trình nghiên cứu cá nhân nào, tiến sĩ mà chưa 

hề làm việc cho một viện hay một trung tâm nghiên cứ nào, tiến sĩ mà không có 

một đóng góp gì cho sinh hoạt học thuật, không có can đảm dự hội thảo, hội 

đàm, hội luận, để giới thiệu công trình nghiên cứu của mình; và khi gặp đồng 

nghiệp ngoại quốc thì không dám nhận mình là chuyên gia của luận án tiến sĩ 

của mình. Chưa hết, không có công bố các công trình qua ấn bản, không có đóng 

góp gì trong các tập san khoa học, không có bài viết, sách vở gì về chuyên môn 

của chính mình. Gần đây, tôi càng ngỡ ngàng khi gặp các tiến sĩ (giả) lẫn lộn các 

chuyên ngành, chuyên khoa, họ hoàn toàn mơ hồ về các chuyên môn mà chính 

họ được đào tạo. Ngữ pháp việt rất tinh: chuyên môn được đào tạo trong một 

chuyên ngành, qua một chuyên khoa, qua các quá trình chuyên giải, tạo nên nội 

công chuyên luận, mà muốn thành công phải có chuyên cần! Phương trình 

chuyên này đang bị khinh bỉ, tráo lận và tha hóa, tạo ra bao hậu quả trầm trọng 

vừa cho giáo dục, vừa cho giáo lý của Việt tộc. 

Các bạn cũng biết rỏ là trong đám người gian lận này có người không biết viết 

một câu một câu văn xuôi bình thường, kinh hơn nữa: có người đọc tiếng việt 

cũng không vững! Họ không có thể diện trong chuyện «mua bằng, buôn chức» 

của họ thì làm sao họ có sĩ diện để làm trí thức. Thể diện có ít nhất bốn cấu trúc: 

biết bảo vệ danh dự cá nhân đi cùng với biết tôn trọng đạo lý tập thể, có tự trọng 

cá nhân vì biết tôn trọng tri thức tập thể. Không có thể diện thì chắc chắn không 

có sĩ diện, vì sĩ diện là thể diện của kẻ sĩ, của trí thức, sĩ diện là trí thức của tri 

thức. Học giả-thi giả-bằng giả là lận, lừa, tráo, dối, không có học lực mà có học 

vị, không có học thuật mà có học hàm, thì đây đúng là tà, gian, xảo, quỵt. Ở đây, 

lỗi hoàn toàn từ ĐCSVN, họ tà, gian, xảo, quỵt trong độc tài, chuyên chế nên 

sinh ra quái thai giáo dục trong lận, lừa, tráo, dối, cho nên chủ thuyết nhân quả 

không phải là chuyện dị đoan mà chuyện rất khoa học có thể kiểm chứng được 

trong quy trình nhân nào quả nấy. ĐCSVN chống nhân quyền để gạt nhân trí, 

loại dân chủ để vùi nhân tri. Trong học thuật, nhân cách có mặt thường xuyên 
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trong quá trình: biến dữ kiện thành sử kiện, biến sử kiện thành chứng từ, biến 

chứng từ thành lý luận để tìm ra sự thật, biến lý luận từ sự thật thành lập luận 

cho hành động, hành động vì cái hay, đẹp, tốt, lành.  

Nếu chúng ta là những người trí thức chân chính-có sĩ diện- thì chúng ta không 

chấp nhận chuyện «văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt con quan», chuyện 

«con quan thì được làm quan» là một bất công không thể chấp nhận được, nhất 

là trong bối cảnh toàn cầu hóa mà sự phát triển của một đất nước phải dựa vào 

tri thức của dân tộc đó. Sinh lực thông minh đại diện cho tri thức của việt tộc 

trong tương lai phải bảo đảm sự thành công về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, 

thương mại, xã hội, văn hóa… làm ra từ một tổng thể học lực-học vị-học hàm là 

một quá trình tuyển chọn, đào tạo, huấn nghiệp lấy kiến thức làm chổ dựa cho tri 

thức, lấy tri thức làm sức bật cho trí thức: lấy nhân trí dìu dắt nhân sinh. Việt tộc 

phải đủ sung lực và dũng lược để trừ khử loại ung thư nảo bộ các tiểu triều trong 

trung ương ĐCSVN trong các định chế đang cho “sinh sôi nẩy nở” ra loại thứ 

nhì: ung thư nội tạng thái tử đảng, trong các cơ chế làm tiếp công việc tham 

nhũng, hối lộ để vơ vét như cha ông chúng, chúng không những làm cạn kiệt tài 

nguyên đất nước, làm suy kiệt sinh lực của Việt tộc mà còn đẻ ra ung thư bao 

các ung thư khác trong thành phố, ngoài nông thôn: «ở đâu cướp đấy», «ở đâu 

vơ đấy», «ở đâu chặn đấy»… Chúng thì giầu càng giầu, dân thì nghèo càng 

nghèo, từ dân đen một sớm một chiều thành dân oan; kinh tế tê liệt, xã hội sa 

đọa… các bạn, các em, các con ơi: giống nòi việt tộc đang suy kiệt! Hiện nay, 

nhân gian sống với bi kịch mà họ đã lý thuyết hóa được cái đồi bại của cơ chế 

hiện nay: “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ”, trí tuệ bị đẩy lùi ở 

chỗ thấp nhất, trong một xã hội không tôn trọng nhân trí, gạt ra tri thức, loại ra 

trí thức, vô tri bất trí, xã hội này sẽ đi về đâu? Chúng ta phải lột mặt nạ bọn 

“buôn bằng, mua chức”, tổ tiên Việt tộc sẽ giúp con cháu nhận diện ra bọn “hút 

máu dân lành”, đây là nhân diện tồi của chúng: «trống chùa ai đánh thùng 

thùng, của chung ai khéo vẫy vùng làm riêng»; đây là nhân cách mạo của 

chúng: «chém cha cái lũ áo dài, ăn no cho tới mang tai vẫn lần», đây là nhân 

diện tà của chúng: «bề trên ở chẳng chính ngôi, khiến cho bề dưới bề tôi hỗn 

hào ».Văn hóa, văn minh, văn hiến của Việt tộc qua ca dao, ngạn ngữ, dân ca 

nắm rất rõ lý lịch của bọn chúng, cha ông chúng thì thâm, độc, ác, hiểm luôn 

sinh ra, con cháu chúng thì tà, gian, xảo, lừa ; tuyên truyền qua nhồi sọ, tráo 

khái niệm như tráo lịch sử, nhưng Việt tộc cũng biết nhận diện, cũng biết cầu 

người gửi mặt, họ rõ minh quân, minh chủ, minh chúa của họ là: «bề trên lượng 

cả bao đồng,khiến cho bề dưới đem lòng kính yêu». 

Câu chuyện nhân cách mang theo nhân diện mà tổ tiên Việt tộc đã dặn (thầm) 

con cháu là «trông mặt bắt hình dong», trông bề ngoài để nắm bề trong, nhìn 

ngoài nhân dạng để biết bên trong nhân tính một cá nhân; nhân cách liêm chính 

làm ra nhân diện liêm sỉ. Thầy rất ngạc nhiên là nhiều lãnh đạo của ĐCSVN tự 

cho phép họ: «mầy tao» với nhân viên mà họ coi là thuộc cấp của họ, trong màn 

diễn kịch «ăn nói bình dân» để «giả vờ gần gũi với thuộc hạ», như họ đã giải 

thích, thì đây là một trò lừa bịp phải gạt ra cho bằng được trong giới trí thức của 
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chúng ta. Thầy càng ngạc nhiên hơn là có một số lãnh đạo «mầy tao» luôn với cả 

những người mà họ mới gặp gỡ lần đầu tiên, hai bên chưa biết nhau mà họ đã 

«mầy tao» một cách tùy tiện, thể hiện một phong thế (không phải là phong cách) 

vô giáo dục đã dẫn tới vô văn hóa mà cội, rễ, gốc, nguồn là vô tri thức. Có lần 

trong một hội thảo quốc tế tại Phú Yên năm 2011, có một cán bộ địa phương tới 

trước một bàn toàn trí thức không chào trước, mà bắt đầu bằng «mầy tao» và 

« tụi bây», mặc dầu ông không biết ai cả xung quanh bàn này, thầy mới hỏi lại 

ông ấy là: «chúng tôi không biết ông, xin ông cho biết quý danh?»,từ phong thế 

«mầy tao» trên đỉnh núi, mọi người thấy ông ấy đã «rơi xuống vực». Sau đó, một 

trí thức của địa phương này xác nhận với mọi đồng nghiệp quốc tế cùng bàn là: 

«ông ấy «rơi xuống vực», vì từ trước tới giờ trong địa phương này, không ai hỏi 

lại ông như vậy, vì người ta mỗi lần gặp ông là người ta cười để chờ nịnh, rồi 

thưa, bẩm, dạ, vâng thôi...», nhân cách trong giao tế là thượng nguồn của nhân 

diện trong đối nhân xử thế, ở đây phải thêm một phân tích khác trong xã hội học 

giáo dục về chuyện «lầm đường, lạc lối» của các lãnh đạo này đã lẫn lộn bối 

cảnh: một hội thảo quốc tế mang tri thức của thế giới không phải là một cuộc 

họp chi bộ trước tay sai và thuộc hạ của ông ấy! Đây là chuyện phải bàn thêm, 

và bi kịch của các lãnh đạo không nhân cách, thiếu nhân diện này đã được tổ tiên 

Việt tộc phân tích rõ qua cái hớ hên của họ: «giấu đầu, lòi đuôi», chỉ làm khổ 

cho nạn nhân của họ, vì «kẻ ngu cởi truồng, người khôn mất mặt». Kẻ có độc 

quyền nhờ độc tài mà «mất dạy» trong độc tôn chắc chắn là «kẻ ngu», không kết 

luận như vậy thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là thanh, đâu là tục. Và 

trí thức thì phải luôn đứng về phía thanh, vì tri thức từ học thuật qua khoa học đã 

đứng ngay từ trên thượng nguồn về phía thanh, chuyện này rất rõ trong nhân 

cách giáo lý của Việt tộc là: «đố tục, giảng thanh». Trước cái tục tĩu: thô tục vì 

thiếu giáo dục, thô lậu vì thiếu văn hóa, thô thiển vì thiếu tri thức, chúng ta phải 

đứng về phía thanh cho tới ngày rời cuộc sống này; để loại đi chuyện «cá mè 

một lứa», để gạt đi chuyện «vàng thau lẫn lộn», vì sao? Vì người có học là có 

nhân tính nhờ có nhân trí thì khó «ăn cùng chiếu, ngồi cùng mân» với kẻ nắm 

cái quyền bằng cái thô, cái bạo, cái tục. Thô tục, thô lậu, thô thiển tác hại với 

bao hệ lụy mà dân ta ngày đêm gánh chịu qua cái thô bạo của cửa quyền, cái thô 

bỉ của lạm quyền. Nếu thật sự là một quốc gia văn minh (có quốc diện) thì 

trường học là gốc của chính quyền, tri thức là rễ của chính phủ, dựa trên đạo lý 

giáo dục được hỗ trợ bởi kiến thức có lý chế tác ra ý thức có luận; cái lý và cái 

luận chế tác ra phẩm định luân lý, sẽ là cơ sở của phán quyết của công lý làm cội 

cho pháp lý, làm nguồn cho pháp luật, nơi mà cái thật giúp ta tìm ra cái đúng, 

dẫn đường cho ta cái lành, nhận diện ra cái hay. Từ tri thức thật tới tri thức luận, 

trường học là nơi lấy cái biết này để tìm cái biết khác, biết rồi để biết thêm, biết 

thêm để biết xa hơn, biết sâu hơn, biết rộng hơn, biết cao hơn. Giúp ta định 

nghĩa rõ về sự thông minh: thông minh là khả năng của tri thức giờ đã thành 

quyền năng tự do khai phá kiến thức bằng lý luận, khám phá tri thức bằng lập 

luận để nâng nhân trí, để dắt nhân tri về các chân trời mới của lý trí, trong các 

chân trời đó: lý mới làm trí lớn ra! Trong lãnh thổ của kiến thức, trên quê hương 
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của tri thức, chủ thể lý trí vừa học tập, vừa sáng tạo, mà cũng vừa chống ngu 

dân, chống mất trí nhớ tập thể tức là chống lại chuyện viết sử giả qua xảo, lừa, 

tráo, xóa ký ức tập thể, ký ức không chỉ là kỷ niệm, mà chính là gia tài của lý trí. 

Varela phân tích cặn kẽ về kinh nghiệm của nhân sinh khi đã thành tri thức để 

chế tác ra ý thức cho nhân phẩm, thì kinh nghiệm này đã biến số lượng của ký ức 

thành chất lượng cho cái sống, sống hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn. Con 

đường hay, đẹp, tốt, lành này luôn bị độc tài, độc quyền, độc tôn, độc đảng ngăn 

chặn, cản trở, phá hoại, trần trụi hóa theo hướng tục.Trước thì phong kiến hủ lậu 

hóa để chặn đường Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát… sau đó là thực dân tìm cách 

cản trở Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, mà Phạm Quỳnh cũng không yên với 

bao tà thuật chính trị của bọn hủ lậu. Tổ tiên việt tộc dặn dò con cái: “mèo già 

hóa cáo, cáo già hóa ma”. Kẻ xấu khi diệt người tốt thì nó diệt luôn sự nghiệp 

mang cái nhân của họ, ông bà ta dặn chúng ta đừng để chuyện bất công xảy ra 

quanh ta: “có công mà không có quả”. Hiện nay cũng vậy, ĐCSVN đang tìm 

mọi cách để phá hoại các nhân sinh quan dân chủ, các thế giới quan nhân quyền 

của các bloggeurs đang đòi tự do và tiến bộ cho Việt tộc, nhưng bối cảnh hiện tại 

thì khác hẳn: toàn cầu hóa truyền thông đã làm ra thế giới hóa nhân trí nên Việt 

tộc ngày càng có nhiều các bloggeurs giỏi, sắc, nhọn, hay! Đây là một tin vui 

hiếm hoi trong bao nhiêu tin buồn về chuyện đạo đức xuống cấp trầm trọng 

trong xã hội việt hiện nay. 

Dennett khuyên chúng ta khi xây dựng lý trí bằng kiến thức được tổ chức bởi tri 

thức, thì lý trí là một cấu trúc nhưng không sơ cứng như một mô hình khó vào 

ra, mà phải xem lý trí luôn mở cửa cho đạo lý, luôn mời ý thức có được chỗ ngồi 

bình an, bền vững; cho nên lý trí phải được xem như một luồng nước, một dòng 

chảy, nó thoải mái, ung dung, thanh thản nối suối khe với đại dương của trí tuệ. 

Khoa học tri thức khuyên chúng ta xem xét tri thức như một mạng sinh động, 

nối thông minh với khám phá, nối sáng kiến với khai phá. Trong luồng này, 

trong dòng này, cái giả bị loại, cái thức mở lối cho cái đúng, cái đúng làm đường 

cho cái trí (thông) qua cái minh để lập ra cái tạo. Từ hành vi tới hành động, lý trí 

dẫn dắt chúng ta từ kỹ thuật tổ chức tin tức tới kỹ năng xử lý dữ kiện, từ phương 

pháp trao truyền tới nhận định qua phê bình các thành quả, các hậu quả. Vai trò 

phê bình của lý trí làm chủ lực cho ý thức giữa chủ thể và các môi trường văn 

hóa, xã hội, giáo dục và nhất là chính trị, vai trò này bắt buộc chúng ta phải tự 

suy nghĩ về lý trí của các kẻ lãnh đạo của ĐCSVN đã ký giấy phép cho Trung 

Quốc mở các đặc khu ngay trên lãnh thổ Việt Nam mà qua vụ ô nhiễm tày trời 

biển miền trung vừa qua, nơi mà chính Chính phủ và chính quyền cũng không 

được phép tới Formosa tại Vũng Áng để điều tra, để biết sự thật, để làm rõ 

nguyên nhân, trước một thực trạng “chỉ mành treo chuông” khi Hoàng sa và 

Trường Sa đã bị Trung quốc chiếm; và từ Vũng Áng ra Trường Sa với vận tốc 

quân sự của bọn Hán tặc chỉ là chuyện rất dễ dàng như “với tay”! Lý trí lãnh 

đạo của ĐCSVN có không? Ở đâu? Lối ra của Việt tộc ra sao? Vừa rồi là Lào, 

rồi Miên đã ủng hộ xảo thuật trong chiêu bài “đàm phán song phương” của 

Trung Quốc giữa các nước có tranh chấp với nhau về đảo biển, để tránh cách 
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làm của Phillipines là kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế. Như vậy là Lào, 

Miên đã “rơi vào rọ” của Trung Quốc, hay nói đúng hơn là giữa Trung Quốc và 

Việt Nam, Lào, Miên đã chọn Trung Quốc; nếu chúng ta có lý trí thì chúng ta 

không được “than trách” Lào, Miên vì họ đã thấy rất rõ chuyện mất nhân cách, 

mất nhân diện của các lãnh đạo ĐCSVN không dám đứng ra bảo vệ chính biển 

đảo của Việt Nam, thì làm sao họ bảo vệ được láng giềng Lào, Miên trước 

Trung Quốc ! ĐCSVN cúi đầu, khoanh tay, luôn sợ “mất lòng” Tầu, luôn tìm 

cách “lấy lòng” Tầu; người khôn không ai theo kẻ mất nhân cách, mất nhân 

diện. Chuyện phong cách và thể diện không phải chỉ là chuyện danh dự cho 

chính mình, mà nó là chuyện của lương tri, khi Lý Thường Kiệt, khi Trần Hưng 

Đạo, khi Quang Trung không chỉ nghĩ về mình mà phải lo cho muôn loài, phải 

đánh thắng cho bằng được ngoại xâm phương bắc theo nhân cách giáo lý Việt 

tộc: “giết một con cò cứu trăm con tép”. Cho nên nhân dạng thẳng lưng mà 

bước của Lý tướng quân, của Hưng Đạo vương, của chúa Nguyễn Huệ là đặt sự 

thật, chân lý và lẽ phải vào trung tâm quan hệ giữa người với người, không ai bị 

khuất phục vì không ai phải luồn cúi với ai cả! Đối với bọn Hán tà “một miệng, 

hai lòng”, các quốc công của ta đã chọn: giấy rách phải giữ lấy lề, đây là nhân 

cách họ, ít ra thì các lảnh đạo ĐCSVN nên làm theo lời dặn của cha ông Việt tộc 

ta: áo rách khéo vá hơn lành vụng may! 

Nhân cách + nhân diện = nhân dạng  

(tri thức + tâm thức = nhận thức)  

Tại sao chuyện nhân cách và nhân diện tạo ra nhân dạng, không chỉ là chuyện 

bề ngoài của phong cách và tư cách nói lên thể diện và sĩ diện của một cá nhân 

mà lại là chuyện nội dung thâm sâu của tri thức và tâm thức làm ra tự nhận thức 

của cá nhân đó! Thầy xin trả lời: chọn khoa học xã hội và nhân văn, khác với 

chọn các ngành khoa học chính sát và thực nghiệm, đi học toán thì không cần 

biết thế nào là công bằng và công lý; đi học: sinh, hóa, lý thì không cần thấu thế 

nào là bất công, là tham nhũng… nhưng khi đi học khoa học xã hội và nhân văn 

mà không có ý kiến gì về nhân quyền và dân chủ, thì bị xem như có khuyết tật 

trong tư duy, hoặc thui chột trong lý luận. Đi học khoa học chính sát và thực 

nghiệm thì không cần quả đảm để bảo vệ công bằng và công lý, nhưng đi học 

khoa học xã hội và nhân văn mà không có can đảm thì sẽ không dám đứng về 

phía sự thật, chân lý, lẽ phải, như vậy thì không khác gì kẻ câm, mù, điếc, dại, có 

khác gì những kẻ đi «ăn mày» bằng cấp chỉ để phục vụ cho tư lợi riêng mình. 

Khi đi nghiên cứu, điều tra, điền dã cho khoa học xã hội và nhân văn, trên quê 

hương Việt Nam hiện nay mà không thấy, hoặc thấy mà không dám mô tả, phân 

tích, giải luận, bằng dữ kiện và chứng từ là dân đen, dân oan đang là nạn nhân 

của tham ô, tham nhũng, hối lộ, đút lót của bạo quyền; cũng không thấy luôn 

một chế độ công an trị đã công an hóa mọi tổ chức xã hội, trùm phủ bóng đen 

độc tài lên mọi định chế, mọi cơ chế, nhìn-mà-không-thấy thì  : đừng ở lại với 

khoa học xã hội và nhân văn. Trong chế độ này, trong tay công an thì người dân 

có thể bị đàn áp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, giết chóc, thấy và hiểu tức là sẽ phân 
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tích được và giải thích được; còn không muốn thấy và không muốn hiểu thì khác 

gì chột, què, ngọng, lảng trước bổn phận và trách nhiệm của học giả mà cũng là 

tác giả công trình học thuật của chính mình. Dấn thân vì chính nghĩa là quyền 

của mỗi cá nhân, nhưng liêm sỉ để bảo vệ sự thật, liêm chính để bảo trì chân lý là 

hạ nguồn của mọi kết luận trong khoa học nhân văn và xã hội. Hai từ: chân và lý 

vừa là gân cốt, vừa là linh hồn của khoa học xã hội và nhân văn. Trong khoa 

học, hai nhà toán học tranh luận với nhau về toán học thì ít có chính quyền nào 

để ý tới; nhưng hai nhà kinh tế, hai nhà xã hội học, hai nhà dân tộc học tranh cãi 

nhau về kinh tài, về giáo dục, về văn hóa thì lập tức gây chú ý cho các lãnh đạo 

chính trị. Cũng chỉ vì kiến thức của khoa học xã hội và nhân văn thường bị các 

lãnh đạo này «lấy sài lại» cho tính toán chính trị của họ.Cái lõi của vấn đề khi 

nghiên cứu các vần đề xã hội là chúng ta đang làm chuyện giải mã: từng khâu, 

từng khúc, từng đoạn quan hệ (thâm trọng) giữa người và người qua quyền lực 

và quyền lợi. Câu chuyện nhân cách cùng nhân diện làm nên nhân dạng là câu 

chuyện nhân phẩm làm nên nhân tính, trong đó nhân đạo làm nên nhân nghĩa 

qua quỹ đạo của nhân trí đã chế tác xong nhân tri; ở đây chữ nhân luôn mang 

sung lực của tự do. Tự do không nằm trong định nghĩa thô thiển là muốn làm gì 

thì làm, mà nó luôn luôn bị thử thách qua thực tế, trên con đường của thực tại, 

với các chướng ngại đang ngăn trở chúng ta đi tìm chữ nhân (cao, rộng, sâu, 

đẹp) này. Trước bất công tới từ bạo quyền, chúng ta có hai tự do, mà cũng là hai 

chọn lựa: một là cúi đầu, khoanh tay rồi quỳ gối; hai là ngẩng đầu, đứng dậy để 

đấu tranh. Và khi chấp nhận đấu tranh thì nhân phẩm và tự do đã quyện lại làm 

một: một tổng thể, mà xã hội học chính trị gọi là tổng thể của tổng lực đạo lý đủ 

tầm vóc tạo ra sức bật tổng động viên toàn xã hội. Đây là loại sức mạnh vô cùng 

lạ trong quá trình làm người -lộ trình của chử nhân-mà các chế độ độc tài, độc 

đảng thường hay «mất ăn, mất ngũ», nó bắt đầu bằng vài trận mưa sa, rồi thành 

từng cơn mưa rào và chỉ một sớm một chiều thành mưa lũ, cuối cùng là một trận 

đại hồng thủy cuốn đi tất cả các rác rưởi, thối nát của độc tài, độc đảng; mà tổ 

tiên của Việt tộc đã đúc kết thành qua hình tượng: «tức nước vỡ bờ».  

Các lãnh đạo Việt Nam hiện nay mà thầy thường thấy qua các buổi họp tại Liên 

Hiệp Quốc, quanh các bàn họp của các chính quyền khối Âu Châu, trong các hội 

nghị quốc tế, thì thầy: không biết họ đang gật gù hay họ đang gà gật! Ngày đầu 

tiên khi họ tới các sân bay quốc tế, lúc nhận hành lý tại, thì họ có nhiều nhân 

viên giờ đã trở thành đầy tớ của họ để vác hành lý, để khiêng vật tư, để làm dịch 

vụ, để thông dịch… vì họ vừa không có ngoại ngữ, vừa không chủ động được 

chuyện đi lại của chính họ. Ta không thấy nhân dạng của họ trong những việc dễ 

nhất, thì làm sao ta thấy được nhân cách họ trong lãnh đạo, nhân diện họ trong 

quản lý. Các lãnh đạo này thường thì chỉ chờ họp xong là họ đi mua đồ, giữa họ 

với nhau họ còn đùa là: «có họp gì đâu, toàn đi shopping! ». Hệ lụy ở đâu? Nó ở 

ngay trong chuyến công vụ của họ, thay vì chỉ chi tiêu một chi phí hàng không, 

thì ngân sách phải tốn đến ba bốn cái vé máy bay, chưa kể ăn nhà hàng, ở khách 

sạn trong quá trình công vụ. Như vậy câu chuyện nhân cách giờ đã mang nội 

dung kinh phí chống tập thể, và phản kinh tế vì bòn rút trên thuế của dân. Chỉ vài 
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ba ông chủ tịch tỉnh (mà mỗi năm thường kêu than với cả nước là phải «cứu đói» 

tỉnh của họ), vậy mà mỗi lần xuất ngoại mang theo vài người tháp tùng để làm 

«đày tớ» khuân vác vừa hành lý, vừa làm dịch vụ khai báo cá nhân cho họ. Việt 

tộc sẽ đi về đâu? Nếu vô nhân cách qua lãng phí, thì chắc chắn vô nhân diện 

trong hối lộ, để thành vô nhân dạng trước thế giới văn minh hiện nay. Khi họ về 

nước thì họ chỉ khoe khoang các đồ tiêu dùng mà họ mua được, các bức ảnh, các 

bộ phim du lịch mà họ chụp quay được, còn dân thì không thấy họ minh bạch 

hóa thành quả (và hậu quả) công vụ của họ. Cái thiếu liêm chính trong nhân 

cách đi đôi với cái vắng nhân diện trong giao tế, khi biết thầy là giám sát viên 

cùng lúc tư vấn một số công trình của Liên Hiệp Quốc mà họ muốn có chỗ 

đứng, có ghế ngồi, thì thay vì họ nên hỏi ý kiến của thầy về cách lập hồ sơ thế 

nào để dự án của họ: có sức thuyết phục sâu, có lý luận nội kết vững, có lập luận 

hợp lý cao, thì họ thường hỏi thầy về các chuyện: «quen biết ra sao để móc nối 

cho dễ», «biết quyền để dễ tặng quà», «biết chức để tính đường tắt»…như vậy, 

thì hỏi sao thể diện của họ được tôn trọng, phong cách của họ được quý yêu. 

Sartre đã nhận định rõ quá trình làm người: «Nous sommes condamnés à être 

libres», chúng ta bị bó buộc phải tự do, nữa thế kỷ sau văn sĩ Lézio khi nhận 

giải Nobel văn chương càng làm rõ hơn lộ trình của chữ nhân: «Notre destin est 

dans notre liberté», số phận của chúng ta nằm trong tự do của chúng ta. Tức là 

chúng ta muốn làm gì với ý thức tự do của mình? Phục vụ cho công bằng, cho 

công lý hay cúi đầu trước bất công, trước bạo quyền? Số phận không phải là 

chuyện nhân quả xuôi chiều mà ta không sao xoay chuyển được, ngược lại số 

phận nằm trong sung lực của chất nhân xoay chiều, đổi hướng cái ác, thâm, độc, 

hiểm sinh ra cái xấu, tội, dở, tệ qua chiều hướng hay, đẹp, tốt, lành. Trong phật 

học, câu chuyện này đã rõ từ 26 thế kỷ nay trong lập luận của Phật: nghiệp lực 

có thể được xoay qua chiều hướng bởi ý nguyện mà khi trở thành ý lực thì 

nghiệp lực sẽ vào quỹ đạo của nguyện lực, trong đó nghiệp chỉ là môi trường, 

còn nguyện là chủ thể hành động bằng ý thức để thay đổi môi sinh. Vậy mà Phật 

giáo tại quê nhà đã“vắng mặt” trong cuộc đấu tranh hiện nay vì nhân quyền và 

dân chủ, lại càng «vắng bóng» trong cuộc xuống đường đòi một môi trường 

trong sạch, sau vụ ô nhiểm tại miền trung. Nếu giải thích là: «vì «ăn chay» nên 

không ăn cần cá!» đây là cách nói liều! Vì môi trường trong Phật học là môi 

sinh nuôi chúng sinh; không có chúng sinh thì không có Phật giáo, và Phật giáo 

sống vì sự sống của chúng sinh, trong đó không những có người, mà luôn cả cá 

và môi sinh. Trong khi đó tại hải ngoại Phật giáo Việt Nam thăng hoa không 

ngừng hơn nửa thế kỷ qua với ảnh hưởng quốc tế của thiền sư Thích Nhất Hạnh, 

với mạng toàn cầu hóa thiền học Làng Mai của thiền sư này, một tu sĩ tin yêu 

của Phật giáo Việt tộc, với những thế hệ thượng tọa kế thừa xứng đáng: Thích 

Phước Tịnh, Thích Minh Niệm… Nhưng thật lạ là Phật giáo tại quốc nội thì 

«tanh bóng» trong chuyện độ đời, cứu chúng sinh trong đấu tranh chống ô 

nhiễm, thật thấp khi so với các phong trào đòi dân chủ, bảo vệ môi trường của 

Thiên chúa giáo hiện nay, tại sao? Thật lạ! Tình thương của phật giáo là chìa 

khóa là để cứu người, cứu đời, nhất là những nạn nhân đang chìm đắm trong nỗi 
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khổ, niềm đau, mà tiêu biểu nhất là dân đen, dân oan hiện nay trên đất nước của 

Việt tộc. Vậy mà, các thượng tọa xem như không thấy bóng dáng dân đen, dân 

oan trong các bài pháp thoại của họ. Nếu ngay trong pháp thoại của họ mà họ 

“nhắm mắt, làm ngơ” trước nổi khổ niềm đau của dân đen, dân oan, thì họ đã 

phản bội các kiến thức căn bản nhất của phật giáo. Vì, phật học dụng quán chiếu 

thương người để có chánh niệm đi độ đời; chuyển niệm, định, tuệ thành bi, trí, 

dũng, để thương yêu muôn loài, không được bỏ sót một ai. Các vị lảnh đạo Giáo 

Hội Phật Giáo hiện nay, có nhận ra nghiệp oan của Việt tộc đang trên quỷ đạo 

nghiệp nạn không? Và nếu các vị cứ “nhắm mắt, làm ngơ” thì chính các vị đang 

vô tình tạo nghiệp chướng cho chúng sinh, mà nhất là chúng sinh lại là đồng 

bào, thì sinh nghiệp của họ các vị phải xem là sinh linh (sự sống linh thiêng) 

chứ! Đừng xây nhiều chùa, hảy xây dựng lại tuệ giác phật giáo, hảy gầy dựng 

lại tri thức phật học, hảy tạo dựng lại từ bi phật luận ngay trong não trạng của 

các vị! 

Tại đây các nghiên cứu của xã hội học tôn giáo đã đưa ra ít nhất 5 kết quả điều 

tra, có thể trở thành 5 chỉ báo để phân tích chuyện «biệt bóng» của phật giáo 

hiện nay. Thứ nhất, là các thượng tọa, hòa thượng khi được chính quyền công 

nhận là những kẻ đã cúi đầu trước bạo quyền, thậm chí còn thông đồng với 

chính quyền, và trong số đó lại còn có kẻ bị phật tử xem là «công an chìm» cho 

chế độ. Thứ hai là các chùa hiện nay được chính quyền bao che thường là nơi để 

làm thương mại hơn là chỗ để chăm lo cho phật pháp, «xây chùa để làm tiền» là 

một hình thức tham nhũng tồi tệ, vậy mà đã có các tu sĩ thông đồng với bọn 

tham nhũng chuyên nghiệp biến chùa thành ra «nơi để làm ăn», đây là một vết 

chàm cho phật giáo việt nam thời nay. Thứ ba là vẫn còn ít các lãnh đạo phật 

giáo có bản lĩnh phật pháp cao, nội công phật đạo vững để tổ chức phật tử thành 

cao trào đấu tranh vì từ, bi, hỷ, xả. Thứ tư là có chuyện đứt đoạn trong truyền 

thống đấu tranh của Phật giáo giữa thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, ngọn lửa của 

Thích Quảng Đức, của Nhất Chi Mai với bao hy sinh của các phật tử vì đạo pháp 

của các phong trào Phật giáo miền trung và miền nam trong thế kỷ XX vừa qua 

không được kể thừa bền bỉ; các đấu tranh của các thượng tọa tại Huế trong 

những năm 90 thế kỷ qua đã không thành cao trào. Thứ năm là có chuyện biến 

chất từ một phật giáo trưởng thành trong đấu tranh của thế kỷ qua với tuệ giác: 

bi-trí-dũng (lấy từ bi để dẩn trí tuệ bằng dũng cảm) đã mất chỗ đứng trong các 

chùa làm thương mại, đã mở cửa thật rộng cho mê tín, dị đoan tràn vào niệm-

định-tuệ của phật học! Nhưng 5 chỉ báo này thật chưa đầy đủ, vẫn còn phiến 

diện nếu không thấy 5 thực tế ngầm của phật giáo hiện nay: phật tử là cư sĩ có 

mặt trong các phong trào đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ; họ có mặt không 

ít trong các cuộc xuống đường để bảo vệ môi trường vừa qua; hiện diện luôn 

trong các bài pháp thoại của các thượng tọa, hòa thượng còn lương tri phật pháp; 

không hề vắng bóng trong các cuộc tranh luận: đạo và đời, đạo vì đời, đạo vào 

đời giữa tu sĩ và cư sĩ; và nhất là trong các nhóm tu sĩ có nhiều phân tích khác 

nhau nhưng tích cực về chuyện tham gia hay không vào các cuộc đấu tranh mới 

của dân tộc. 
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Hiện nay thầy còn một nỗi lo khác nữa về : nhân diện, nhân cách làm ra nhân 

dạng người Việt với bao dòng thác vũ bão của thế giới văn minh đòi nhân quyền 

cho nhân sinh qua các hội đoàn từ thiện, nhân đạo mà nhân quyền và dân chủ là 

hải đăng của họ. Các bạn, các em, các con có biết không là trong các hội đoàn 

nhân quyền này họ có đầy đủ: tin tức, dữ kiện, chứng từ, hồ sơ, nhân chứng…về 

hiện trạng nhà tù của Việt Nam, họ có luôn hình ảnh trong ngục sâu với nhiều 

loại xiềng chân: xiềng vòng cung, xiềng tam giác để xiết, xiềng tam giác có khía 

để hành hạ, để gây thương tích, để tạo nhục hình qua thương tích rồi bịnh tật, 

giết tù nhân dần mòn trong đau đớn, có tù nhân bị nhiễm HIV trong điều kiện 

này. Thầy quan sát các buổi thảo luận về chuyện đày đọa, tù ải qua các nhục 

hình kiểu ĐCSVN đang làm này tại các hội đoàn nhân quyền quốc tế tại, thường 

xẩy ra một chuyện rất bất nhẫn là có các người phương tây phát biểu: «Tại sao 

«người Việt» còn mọi rợ như vậy trong khi xiềng xích chỉ giành cho nô lệ từ 

thửa xa xưa nào, mà nhân loại tưởng nó không còn nữa! ». Trong khi đó sự thật 

không phải «người Việt mọi rợ» mà là chế độ ngục tù của ĐCSVN man rợ! Đây 

là một vần đề nhận thức mà tính chính sát của tri thức phải phối hợp với tình 

thương của tâm thức để chế tác ra nhân cách đấu tranh chống lại mọi hành vi 

man rợ từ ngoài xã hội cho tới tận ngục sâu, nơi mà thú tính của cai tù đã lấy đi 

nhân tính của người tù. Người trí thức có trong tri giác của mình một cái vốn vô 

giá là cái tự do nhận thức, một tự do của lý trí làm ra trí lực để thăng hoa tâm 

lực, như vậy đứng về phía dân đen, dân oan vẩn chưa đủ, mà trí thức phải bảo 

vệ tất cả tù nhân lương tâm, đã hy sinh cuộc đời của họ để bảo vệ công bằng và 

công lý, qua dân chủ và nhân quyền, trong đó nhân quyền luôn làm chỗ dựa cho 

nhân tính, nhân tri, nhân lý, nhân đạo, nhân nghĩa vì nhân loại. Cụ thể là trong 

bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, mọi người Việt phải hằng ngày bảo vệ nhân 

cách, nhân diện Việt tộc trong quan hệ quốc tế, trong đó trí thức phải bảo vệ dân 

đen, dân oan, tù nhân lương tâm, và tất cả những đồng bào đang bị áp bức. Thể 

diện của một công dân không hề tách rời quốc thể của một dân tộc. Nỗi lo hiện 

nay của thầy ngày càng sâu vì trong công pháp quốc tế hiện nay đã có các Tòa 

án quốc tế để xử các tội mà tên gọi của nó rất chính sát: tội ác chống nhân loại 

(crime contre l’humanité),chống phải hiểu ở đây là diệt, nhân loại ở đây không 

phải chỉ có dân tộc, mà là nhân loại nói chung, mang nhân phẩm, nhân tính, 

nhân bản…của cả loài người, cần phải bảo vệ cho bằng được trên bình diện quốc 

tế ngày càng phổ quát. Bất cứ một nạn nhân nào, người Việt hay người ngoại 

quốc, nếu có bằng chứng, đều có thể kiện các tội ác man rợ do các tội phạm 

được điều khiển bởi các lãnh đạo ĐCSVN. Và, nếu một ngày nào đó mà các 

lãnh đạo ĐCSVN bị vướng vào các tòa án quốc tế này với tội ác chống nhân 

loại, thì mỗi cá nhân chúng ta cũng ít nhiều bị xúc phạm nhân cách, chắc chắn là 

thể diện quốc gia (quốc thể) bị vấy bùn, mặc dù chúng ta không hề là thủ phạm, 

mặc dầu chúng ta là nạn nhân. 

Tổ tiên Việt tộc dặn con cháu về nhân cách: «đói cho sạch rách cho thơm», với 

nhân diện trên đường của nhân nghĩa: «đường mòn nhân nghĩa không mòn», 

làm ra nhân dạng bằng nhân phẩm: «nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một 
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ngày bạn đã (đừng) bỏ ta», câu chuyện nhân cách và nhân diện của chúng ta 

trong thư này có thể sâu hơn, có lẽ cao hơn câu chuyện «to be ou not to be» của 

Scheckpear, vì nó là chuyện: (đã) bỏ nhau rồi hay (đừng) bỏ nhau trước bài học 

của tổ tiên Việt tộc dạy con cháu có cùng một Mẹ Viêt Nam, có cùng một bào 

thai nên gọi nhau là đồng bào: «một con ngực đau cả tàu không ăn cỏ». Câu 

chuyện sống-với-nhau-thì không-bỏ-nhau của thầy không hề viển vông đâu, qua 

tri thức và tâm thức để có nhận thức rất dễ nhận diện ra trong nhân dạng, thí dụ 

tri thức của nó ta rất dễ nhận ra: đừng mang gương giáo vào đời (Trịnh Công 

Sơn), thí dụ tâm thức của nó ta rất dễ nghe ra: Khóc cười theo mệnh nước nổi 

trôi (Phạm Duy), thí dụ thật điển hình là Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực để 

chống lại bạo quyền trong ngục sâu, để đòi nhân quyền và dân chủ, tức là đòi lại 

nhân cách giáo lý Việt tộc cho quốc thể của chúng ta; và đồng bào ta, trong nước 

và ngoài nước, cũng tổ chức đồng hành tuyệt thực cùng ông, lương tri Việt tộc 

còn, vì nhận thức công dân việt còn. Như vậy, câu chuyện «một con ngực đau cả 

tàu không ăn cỏ» là có thật, đây là nhân cách việt, các bạn, các em, các con quý 

thương của thầy, chúng ta đừng bỏ rơi dân đen, dân oan, các tù nhân lương tâm 

và tất cả những đồng bào đang bị áp bức nhé! Vì đây là nhân cách, nhân diện; 

nhân dạng của chúng ta. 

Sống có nhân mười phần chẳng khốn… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   629 

 

 

 

 

 

 

Nhân Việt: 

Nhân kết 
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Hóa!  

Đã bị tha hóa thì nên cải hóa ngay: hãy lấy đa trị độc! 

Lấy tâm để tổng kết, lấy luận để kết luận, tất cả xoay xung quanh hệ vấn đề: độc 

đảng tạo nên độc tài, gậy bao độc hại cho Việt tộc, chỉ vì bất tài trong độc đoán, 

do lãnh đạo ĐCSVN trực tiếp gây ra sau ngày thành lập đảng này 1930, nhất là 

sau ngày thống nhất đất nước 1975. Trong giới hạn của tiểu luận này, tôi chỉ xin 

nên ra 50 điểm, như 50 vấn đề, 50 khu vực, 50 sinh hoạt, 50 hậu quả mà Việt tộc 

phải nhận lãnh. Từ đó, công dân Việt và nhân sĩ Việt hãy dùng ý thức trong nhận 

định, rồi biến thành nhận thức tạo tư duy cho tâm thức của mỗi người trong tình 

huống vô cùng xấu hiện nay của giống nòi Việt. Các bạn sẽ thấy 50 nêu ra đây 

sẽ biến thành 100, rồi 1000 những khúc mắc, những khó khăn, những thử thách 

đang chực chờ Việt tộc. Nhân cách giáo lý Việt tộc thúc đẩy chúng ta cùng nhau 

tìm cách giải quyết, tìm cho bằng được lối ra cho Việt tộc, dựa trên đạo lý đồng 

bào, cùng bào thai, cùng tổ tiên, cùng nhau vượt mọi thăng trầm, tuyệt đối tránh 

mọi nội chiến huynh đệ tương tàn như trong thế kỷ qua. Quyết đoán trên đồng lý 

của hòa hợp, hòa giải để gây dựng lại trọn vẹn tình nghĩa đồng bào, để bảo vệ 

toàn vẹn đất nước trước tàu họa, quyết tâm trên đồng luận chọn đoàn kết dân 

tộc, cương quyết không chọn chia rẽ, tị hiềm, mê chấp, tránh cảnh gà nhà bôi 

mặt đá nhau.  

1. Đạo lý  

Trần trụi hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang trần trụi hóa mọi mọi tình nghĩa 

đồng bào, đã đi ngược lại đạo lý bầu ơi thương lấy bí cùng, chính tham nhũng và 

bất công đã biến con người Việt Nam hiện nay trở nên ích kỷ, vô tâm, vô cảm. 

Trơ trẽn hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang trơ trẽn hóa mọi quan hệ đạo lý giữa 

cộng đồng và cá nhân, giữa tập thể và cá thể, đang biến con người Việt Nam 

hiện nay trở nên vô trách nhiệm, vô bổn phận trước ý đồ vô cùng thâm độc của 

Tầu tặc, trước số phận chỉ mành treo chuông của Việt tộc. 

Bỉ ổi hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang biến cướp giựt vật chất, đất đai, của cải, 

tài nguyên của đất nước, trở thành phản xạ phổ biến trong giới lãnh đạo, qua các 

động thái vơ vét, chụp giựt của bề trên tham nhũng, lan tràn qua cách xử thế 

giữa các cá nhân trong gia đình, họ hàng, thống tộc, làng xóm… 

Thô bỉ hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang thô bỉ hóa tất cả các quan hệ xã hội 

qua cơ chế, học đường, nghề nghiệp, chuyên môn, văn hóa, xã hội… lấy văn hóa 
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bì thư tham nhũng làm tiền lệ cho mọi sinh hoạt bình thường trong xã hội, lấy 

tiền bạc để đổi chác, biến quyền lợi thành tư lợi. 

Tục tĩu hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tục tĩu hóa từ quan hệ gia đình tới sinh 

hoạt xã hội, trong đó tư cách ích kỷ «ai chết mặc ai», đã thay nhân cách cao 

thượng «thương yêu đồng bào», mà các cấp lãnh đạo vô luân, vô tri, vô minh đã 

cấy vào bao thế hệ từ hơn nửa thế kỷ nay, lấy «mua quyền, bán chức» để thay 

thế đạo lý «cần cù, chăm chỉ». 

2. Luân lý 

Vô luân hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang vô luân hóa các quan hệ hay, đẹp, tốt, 

lành giữa cá nhân và gia đình, họ hàng, thống tộc, làng nước, thay thế vào đó 

bằng quá trình vật chất hóa các quan hệ, tiền tệ hóa các sinh hoạt cộng đồng, tập 

thể, lấy phản xạ tiền đi trước, chức tước đi sau, tha hóa mọi giáo dục luân lý 

trong cộng đồng Việt. 

Vô nghĩa hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang vô nghĩa hóa mọi tương quan giữa 

luân lý và tri thức, gạt luân lý tôn sư trọng đạo; tầm sư học đạo ; thanh niên là 

nguyên khí quốc gia ; ngược lại đang tha hóa thanh niên, các thế hệ qua nhậu 

nhẹt, hút sách, rượu bạc… mà không hề có một chính sách liêm chính, một giáo 

dục quần chúng minh bạch chống triệt để các tệ nạn xã hội. 

Vô nhân hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục tê liệt hệ thống tư pháp bằng 

cách thao túng, giật dây, biến tòa án, thẩm phán thành công cụ phản công lý, 

nhắm mắt trước bao tệ nạn xã hội luật pháp nghiêm minh vắng bóng, công lý 

không có mặt để chống bất bình đẳng, bất công, thiếu gốc nhân trong cộng đồng, 

thiếu cội lý trong sinh hoạt tập thể, vì không hề có rễ công trong độc tài của đảng 

trị. 

Vô tri hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục vô tri hóa mọi trách nhiệm lãnh 

đạo qua các cách làm bất minh nhất của gia đình trị, tạo tràn lan hiện trạng thái 

tử đảng, với thực trạng truyền ngôi, trao chức, đặt lợi ích gia đình lên trên lợi 

ích của dân tộc, đất nước, cơ chế, hệ thống... Tự nó và từ đó, tạo ra thất thoát 

ngân sách đi cùng với bất tài, vô tướng trong lãnh đạo, mà tham nhũng luôn đi 

kèm với tranh giành quyền lợi, mà xung đột nội bộ không vì quyền lợi của tập 

thể, của xã hội mà vì sâu xé nhau qua tiền của. 

Vô giác hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục nhắm mắt trước thảm kịch 

dân đen, dân oan, một lực lượng ngày càng nhiều, ngày càng đông, thất nghiệp 
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trắng tay lại bị mất nhà, mất đất, không chốn nương thân, thường xuyên bị công 

an đàn áp với các phương tiện bạo lực vừa dã man, vừa thấp hèn, khai thác và sử 

dụng côn đồ, lưu manh, xã hội đen để trán áp, hãm hại dân lành, đây là tội nặng 

chớ không phải là lỗi thường. 

3. Tri thức 

Thui chột hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang thui chột hóa tri thức của dân tộc, 

trầm trọng nhất là làm mất nội dung giáo dục đạo lý và khoa học làm nền tảng 

cho vai vóc luân lý một dân tộc, cho sức bật các thế hệ thanh niên, cho tầm vóc 

một giống nòi trước bối cảnh gay gắt của toàn cầu hóa hiện nay. 

Bồi bút hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục bồi bút hóa các ký giả, các 

báo đài, các mạng truyền thông bằng quyền lực có nội dung thấp hèn nhất, với 

các hình thức thô bỉ nhất qua các bộ máy kiểm duyệt, nhưng thực chất là khủng 

bố truyền thông ở dạng tồi tệ, không thể có trong các quốc gia văn minh. 

Cạn kiệt hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục cạn kiệt hóa sinh lực của các 

tầng lớp trí thức, khoa học, kỷ thuật, biến tính cần cù thành thái độ chán chường 

trong công việc; biến tính ham học thành hành vi biếng nhác trong sinh hoạt 

sáng tạo, cải tổ, canh tân; biến ham muốn cống hiến để Việt tộc được thăng hoa 

thành các động thái thờ ơ, lãnh đạm trước chuyện sinh tồn của đất nước. 

Nhu nhược hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục nhu nhược hóa các bộ 

phận năng động trong các nghành khoa học, kỷ thuât, y học, nhân văn, xã hội 

bằng các cơ chế hành chính cửa quyền vô tri, qua các tổ chức phản khoa học, 

phản học thuật, tồi tệ nhất là ngăn cản tự do nghiên cứu, độc lập tư duy, tự chủ 

lý luận. 

Buôn lậu hoá, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục buôn lậu hoá hệ thống giáo 

dục và đào tạo, tuyển dụng và chuyên môn, nhân sự và phân công, qua một hệ 

thống thối nát vì tham nhũng, bạo động vì bè phái, thô bỉ trong bạo quyền độc 

đảng, biến con cái thành quan chức bất tài, biến hậu duệ thành trợ lý bất lực, 

biến tiền bạc thành quyền uy chính trị. 

4. Nhận thức  

Ích kỷ hóa cá nhân trong quan hệ với xã hội, cộng đồng, tập thể kể cả gia đình, 

phản xạ ích kỷ chụp giựt, mạnh ai nấy sống; ai chết mặc ai, tới từ phản xạ nhà 

dột từ nóc của bọn tham nhũng bề trên vơ vét trước, bỏ trốn sau. Một lực lượng 
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lãnh đạo đã tham nhũng, đang vơ vét tiền của và sẵn sàng trốn chạy ra nước 

ngoài, khi đất nước bị ngoại xâm. 

Vô thức hóa mọi nhân nghĩa với xã hội, cộng đồng, tập thể, gia đình, không có 

nhận thức đấu tranh cho đồng loại, cho nhân tính, mà ngược lại tôn vinh các 

hành vi trộm, cắp, cướp, giựt khi tìm đến tha nhân. Lấy tư cách thấp hèn vàng 

thau lẫn lộn; đánh lận con đen; lừa thầy phản bạn thay cho nhân cách bảo vệ sự 

thật để, bảo trì chân lý, để bảo hành lẽ phải. 

Ngu dân hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục chính sách và chiêu bài ngu 

dân hóa Việt tộc, từ giáo dục tới văn hóa, từ đào tạo tới tuyển dụng, từ nhân sự 

tới cơ chế, tìm mọi cách loại bỏ trí thức, gạt bỏ tài năng, hủy hoại sáng tạo, tiêu 

diệt sáng kiến về cải tổ, canh tân đất nước. Ngu dân hóa luôn đi đôi với bưng 

bích truyền thông, tráo gạt thông tin, không hề tôn trọng đạo lý của sự thật, của 

chân lý, của lẽ phải. 

Sa đọa hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục hành vi và hành động sa đọa 

hóa Việt tộc, xóa nhân nghĩa của cộng đồng, lấp nhân tri của tập thể, vùi nhân 

đạo của dân tộc, loại nhân sinh của xã hội, để chỉ chọn độc tài trong độc quyền, 

độc tôn trong độc đảng, bất chấp mọi đạo lý của nhân tính, mọi luân lý của nhân 

trí. 

Tật nguyền hóa, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục chính sách tật nguyền hóa 

mọi sinh lực của xã hội, biến cá nhân, tập thể, cộng đồng, dân tộc, sống mà 

không có nhân sinh quan trong đạo lý với đồng loại, sống mà không có thế giới 

quan trong sáng với láng giềng, minh bạch trong các quan hệ quốc tế, sống mà 

không có vũ trụ quan liêm chính với môi trường, môi sinh, không có thái độ và 

hành vi rõ ràng về ô nhiểm, về toàn cầu hóa nhân quyền và dân chủ. 

5. Lao động  

Khốn cùng hóa nông dân, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục khốn cùng hóa 

nông dân, qua các chính sách, cướp đất với chiêu bài luật giả mạo là đất của 

nhân dân, nhưng do ĐCSVN quản lý, qua quy hoạch để bán lại cho bọn gian 

thương trong xây cất, rồi chia lời qua tham nhũng. Cướp trắng phương tiện sản 

suất của nông dân, cũng là quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn của họ. 

Lao nô hóa nhân công, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp lao nô hóa tầng lớp 

nhân công làm thuê với lương thấp, giờ đây phải nhận kiếp lao nô cho các nước 

láng giềng châu Á, mà cách đây nửa thế kỷ, trước khi ĐCSVN nắm quyền các 
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nước này không hơn Việt Nam, không hề có vai vế của kẻ chủ và Việt tộc không 

hề bị đóng vai tớ, bị khinh miệt hằng ngày trên truyền thông của Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đài Loan… 

Bần cùng hóa viên chức, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục bần cùng hóa mọi 

tầng lớp viên chức, với lương tháng không đủ sống, sống đời chật vật đi làm 

thêm với các nghề không phải chuyên môn của họ. Biến giáo viên phải ở thế tha 

hóa giáo dục, đưa đẩy học sinh phải học thêm trong các lớp tối, do chính các 

giáo viên đó đảm nhận, tạo dựng nên một quan hệ giáo dục thô tục: dựa trên tiền 

để mua điểm, mà sau này sẽ mua bằng ở các cấp cao hơn. 

Nô bộc hóa các công đoàn do ĐCSVN tổ chức và giật dây, biến công đoàn thành 

công cụ của ĐCSVN, cùng lúc đàn áp các công đoàn tự do thật sự đấu tranh để 

bảo vệ quyền lời của công nhân. Trong lịch sử của chính mình, ĐCSVN không 

hề đại diện cho giai cấp công nhân, đấu tranh vì công nhân và hiện nay không hề 

các một chính sách minh bạch để đưa cống sống vật chất và tinh thần của giai 

cấp này đi lên. 

Đầy tớ hóa lực lượng lao động qua các chính sách xuất khẩu lao động, lãnh đạo 

ĐCSVN đã và đang tiếp tục quá trình hạ thấp danh dự và nhân cách lao động 

của Việt tộc bằng cách thông đồng với các chủ thầu lao động trong chính sách 

xuất khẩu đưa người dân đường cùng, tha phương cầu thực với phong cách lao 

nô thấp hèn nhất. Từ đây sinh ra hiện trạng lao động Việt làm gian, ở lậu nơi xứ 

người, với một số phụ nữ chuyện phận nô tỳ tại các nước láng giềng: Trung 

quốc, Đài Loan… 

6. Môi trường  

Truy diệt hóa môi trường từ đất liền ra tới biển, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang 

tiếp tục truy diệt môi trường sống của Việt tộc, từ các chính sách khai thác vô 

cùng bừa bãi tài nguyên của đất nước để chia chác một cách bất chính nhất các 

quặng mỏ trong đất liền tới biển, buôn lậu bán dầu thô ngay trên các dàn khoan 

với giá thấp cho Tầu, mà các ủy viên bộ chính trị cho tới các thủ tướng đã vơ vét 

một cách đốn mạt nhất. 

Tàn hại hóa môi sinh, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục để các công ty, 

doanh nghiệp, nhà máy của Tầu tàn hại môi sinh của Việt tộc, từ đất liền ra tới 

biển, mà thảm họa Formosa năm 2016 sẽ tạo ra bao hậu nạn qua nhiều thế hệ từ 

môi trường tới sức khỏe quần chúng, từ kinh tế tới du lịch…Trong lịch sử của 

chính mình, ĐCSVN không hề có một chính sách minh bạch được thể hiện qua 
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một đạo luật nghiêm minh để bảo vệ môi sinh của Việt tộc, hậu quả đất Việt là 

đất trắng, biển việt là biển bẩn, ổ nhiểm từ rừng tới đảo, một đất nước không còn 

là đất sống, đang là viễn ảnh vô cùng xấu cho các thế hệ mai sau. 

Bòn rút hóa tài nguyên đất nước cho tới qụy gục, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang 

tiếp tục qua tham nhũng của các nhóm mafia đang nắm quyền và chia chát trong 

giới lãnh đạo, cạn kiệt hóa từng ngày tài nguyên đất nước, bòn rút tài nguyên 

trong phản xạ của loại đỉa đói sẵn sàng thành lang sói, giết nhau để giành tài 

nguyên, mà thí dụ là vụ thanh toán lẫn nhau trong giới lãnh đạo tỉnh Yên Bái, là 

điển hình của bọn cướp, nếu không trộm được sẽ chớp nhoáng trở thành sát 

nhân. 

Ô nhiễm hóa môi trường, biến đất sống thành đất chết, biến biển sạch thành biển 

bệnh chờ chết, ĐCSVN đã và đang tiếp tục vơ vét qua các hệ thống tham quyền-

tham ô-tham nhũng, chụp giật với nhau tài nguyên, biến đấu thầu và ký thác chủ 

quyền khai thác tài nguyên cho ngoại bang, mà chính là các tập đoàn tầu, đang 

thể hiện chính sách ngoại xâm thâm độc của chúng qua môi trường và thực 

phẩm để tổ chức diệt vong Việt tộc. 

Khốn kiếp hóa cảnh quan, ĐCSVN đã và đang tiếp tục đuổi dân, giành đất, mở 

cửa qua thâm ô, tham những cho các tập đoàn thầu từ đất đai tới du lịch, từ Hạ 

Long tới Đà Nẵng, từ Nha Trang tới Vũng Tầu, từ Côn Đảo tới Phú Quốc, các 

tập đoàn này đang khốn kiếp hóa các bờ biển lành, các cảnh quan đẹp, các môi 

trường sáng thành những nơi du lịch thấp kém về mỹ quan, tồi tục về cảnh quan. 

7. Chính quyền  

Ăn trên hóa của công, của dân qua tham nhũng, tham ô, cửa quyền, nơi mà lãnh 

đạo biến của công thành của riêng, biến của riêng thành của nhà mình, rồi 

chuyển tài lực của dân tộc ra nước ngoài, tìm cách tẩu tán tiền tài của đất nước 

trước khi tìm cách thoát thân khi có quốc loạn. 

Ăn trộm hóa mọi của cải của xã, thôn, huyện, thành phố, vùng, miền với danh 

nghĩa giả đất đai là tài sản của nhân dân, nhưng thật ra là lấy quyền chức lãnh 

đạo để trộm cướp ngay trên đất của dân. Lãnh đạo làm giầu nhờ trộm đất, trộm 

ruộng, trộm rừng, trộm bãi biển…biến dân có đất thành dân đen, dân oan.  

Ăn giựt hóa, lãnh đạo mà mang tư cách của kẻ trộm, nếu ăn trộm không được thì 

cướp, sẵn sàng dùng công an, côn đồ để cướp, để giựt qua bạo động, bạo hành 
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với bạo lực của kẻ trộm giữa ngày, đây là loại chính quyền quái thai, ngày ngày 

đang bị nhân loại dùng nhân tri để loại chúng ra khỏi nhân sinh. 

Ăn mày hóa viện trợ nước ngoài, không có liêm sỉ trong tự lực, không có tự 

trọng trong tự chủ, không tự trọng vì không tự tin về năng khiếu lãnh đạo của 

mình, tìm mọi cách tham nhũng ngay trên viện trợ của nước ngoài. Cùng lúc, 

xiết dân qua thuế, đã nghèo ngày càng nghèo hơn. 

Ăn xin hóa trong phản xã đi xin bên ngoài, không có quanh minh trong độc lập, 

không chính đại trước đối tác, lại còn không biết đối mặt ngang hàng với láng 

giềng: cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trước Tàu; mượn nợ của Tàu rồi sẻ bị Tàu 

bóp nợ, xiết nợ, vì đang ngộp nợ, đóng vai kẻ ăn xin mà phải trả nợ cho đến 

chết, vẫn chưa hết nợ. 

 

8. Quân đội 

Hèn hạ hóa, nhân cách an ninh của quân đội không bảo vệ đất nước, lài cong 

biến thành bôn gian thương qua các doanh nghiệp đi chiếm đất của dân, viền cớ 

là đất quốc phòng, rồi sau đó bán lại cho tập đoàn gian thương khác. 

Bất nhân hóa, của các lãnh đạo quân đội là rũ bỏ chức năng quốc phòng là bảo 

vệ toàn vẹn tổ quốc, buông bỏ nhân tri quốc an để đi tìm quyền lực cá nhân, để 

trục lợi cá nhân. Có chức là đưa gia đình, bè đảng, hậu duệ vào cơ chế, tha hóa 

chức năng quốc phòng, vô hiệu hóa các trách nhiệm an ninh quốc gia trước tiền 

đồ của dân tộc. 

Thủ đoạn hóa, dùng cơ chế đứng ngoại và đứng trên luật pháp để tự phong cho 

nhau cấp tướng, cấp tá, trong một cơ chế đầy tràn các tướng tá, chỉ biết chụp 

giựt của công, của dân, không có phong thái của quân đội, biết bảo vệ chủ quyền 

và toàn vện lãnh thổ trước tầu tặc, ngược lại sẵn sàng sát hại nhau vì tư lợi 

Tư nhân hóa, bỏ quốc phòng để làm kinh tế, để trục lợi, lấy danh nghĩa quốc 

phòng để chiếm đất rồi buôn đất, giành làng, vùng, miền…để tham ô rồi tham 

nhũng, làm giầu một cách bất chính nhất, ngược lại thì vắng bóng trước tàu họa, 

ngang nhiên chiếm đất biên giới, chiếm đảo, chiếm biển. 

Ô nhục hóa truyền thống bách chiến, bách thắng của Việt tộc trước tàu họa trong 

ngàn năm trước tàu họa, đang ươn hèn hóa nhân cách cứu nước, đang phỉ báng 
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hóa phong cách kẻ vũ khí vì quê hương, vì dân tộc, vì thiết tha với tiền đồ của tổ 

tiên. 

9. Công an 

Bạo động hóa khi trấn áp, đàn áp nhân dân với các phương cách và phương tiện 

tồi tệ nhất của một chế độ độc tài vô nhân, độc đảng vô tri, độc tôn vô trí. Không 

truy bắt côn đồ, lưu manh, du đảng, mà ngược lại đi thông đồng với bọn xã hội 

đen để hãm hại dân lành. 

Cưỡng hiếp hóa các đòi hỏi, đấu tranh, yêu cầu, kiện tụng của nhân dân bằng 

những hành vi phi nhân và phi pháp của độc tài, độc trị. Luôn có thái độ đe dọa, 

hành hung, chụp mũ, khủng bố một cách bất chính nhất, ngược lại với nhân cách 

của kẻ bảo vệ an ninh cho nhân sinh. 

Côn đồ hóa, trong quan hệ với nhân dân, khi ngần ngại dùng bọn côn đồ xã hội 

đen để hãm hại các người đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ, các phong trào dân 

oan giữ đất. Ăn hiếp người ngắn cổ, kẻ bé miệng; ngược lại sẵn sàng làm nô bộc 

cho các lãnh đạo ăn trên ngồi trốc, mang thái độ cướp ngày trước dân lành, qua 

phong cách giả mạo bảo vệ dân. 

Du đảng hóa, trong quan hệ giữa công an và quần chúng, công an đội lốt du 

đảng để hành hung các người lương thiện đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của họ, 

hãm hại các nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền. Lại còn xúi dục bọn quá 

khích, cực đoan hành hung, khủng bố những nhân sĩ yêu nhân quyền, quý dân 

chủ, thiết tha với công bằng của xã hội nhân sự. 

Đĩ điếm hóa, ngày càng rõ trong quan hệ giữa công an và bọn côn đồ xã hội đen, 

khi mua chuộc bọn này để hãm hại người liêm chính, đã tháo lui trước chức 

năng an ninh của mình lại còn để bọn côn đồ, du đảng hành hung dân chúng, 

thao túng xã hội. Nhắm mắt trước bao tệ nạn xã hội, ngược lại còn đi truy bắt, 

hãm hại các nhân sĩ yêu nước, muốn bảo vệ tiền đồ Việt tộc. 

10. Giống nòi 

Cùn nhục hóa, ĐCSVN đã và đang tiếp tục ung thư hóa nhân cách giáo lý Việt 

tộc đã bao đời được gây dựng trên trí lực của Ngô Quyền, của Lý Thường Kiệt, 

của Trần Hưng Đạo, của Quang Trung trong “lấy trí nhân thay cường bạo” 

(Nguyễn Trãi). Bọn tầu tặc đã quá hiểu chuyện này, còn tham vọng thôn tính quê 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   638 

 

cha đất tổ của Việt tộc của chúng chỉ là loại tham vọng xấu, tồi, thấp, hèn mà 

cha ông ta đã bao lần “giáo hóa” chúng là “Đất Nam của người Nam” 

Tê liệt hóa, ĐCSVN đã và đang tiếp tục đồi trụy hóa nhân cách giáo lý Việt tộc 

được xây dựng trên đạo lý của Trần Bình Trọng, thà làm quỷ phương Nam, 

không để một láng giềng dù mạnh, lớn tới đâu xem thường, coi khinh ta. Linh 

động trong ngoại giao không phải là quỳ gối trước dã tâm với kẻ thù truyền kiếp; 

uyển chuyển trong đàm phán không cần phải bắt bớ các nhân sĩ, trí thức, thanh 

niên yêu nước muốn sống và chết trên quê hương trong lành của Việt tộc, hơn là 

ăn mót, nuốt vụng các đồ bỏ đi của tầu tặc. 

Khuyết tật hóa, ĐCSVN đã và đang tiếp tục lệ thuộc hóa nhân cách giáo lý Việt 

tộc được vun trồng bao thế hệ với ý chí bất khuất bảo vệ quê hương, với đạo lý 

làm người thẳng lưng mà bước, thẳng đầu mà tư duy, với độc lập trong quyết 

định, tự chủ trong quyết đoán, nhất là đối với bọn tầu tặc vừa thâm, hiểm, độc, 

ác; vừa xấu, tồi, tục, thô. 

Trọng thương hóa, ĐCSVN đã và đang tiếp tục đốn mạc hóa nhân cách giáo lý 

Việt tộc được bồi đắp bao đời, từ ngày dựng quốc, biết giữ nước để giữ nhân 

phẩm, trước họa tầu tặc hiện nay. Bối cảnh toàn cầu hóa nhân quyền và chủ 

quyền rất thuận lợi cho việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo trọng văn minh của 

Việt tộc, bọn tầu tặc không thể làm càn, làm liều, làm ẩu, làm tục, nếu ĐCSVN 

biết bảo vệ nhân tính nhân tri, nhân trí, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân sinh của Việt 

tộc. 

Sở khanh hóa, ĐCSVN đã và đang tiếp tục sở khanh hóa mọi quan hệ với Việt 

tộc, với bề ngoài “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”, nhưng nội chất là thái 

độ “ghế trên ngồi trốc sỗ sàng” qua điều 4 của Hiến pháp là lực lượng duy nhất 

lãnh đạo dân tộc; đó hành vi của bọn Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Hồ Tôn Hiến, 

với phản xạ “khẩu phật tâm xà”, sẵn sàng làm chuyện “ngậm máu phun người”. 

Hãy rút khỏi điều 4 này, để tạo đa nguyên, tạo sinh lực mới cho Việt tộc, để mọi 

công dân Việt có tiếng nói, có sáng kiến, có sáng tạo, để bảo vệ tiền đồ của tổ 

tiền, để bảo trì đất sống hay, đẹp, tốt, lành cho bao thế hệ Việt mai sau. 

Hãy lấy đa trị độc, lấy trong kho tàng đa nguyên: đa tài, đa năng, đa hiệu để 

thoát ra khỏi kiếp nạn nhân của độc tài, độc quyền, độc tôn trong độc đảng! 

************* 
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Kết 

Vì nhân cách giáo lý Việt tộc, vì tổ tiên, vì đồng bào, vì con cháu,  

Vì nhân quyền, để chống lại mọi bạo quyền 

Vì nhân phẩm, không cúi đầu trước độc tài 

Vì nhân đạo, không bị thuần hóa trước độc tôn  

Vì nhân bản, làm rào cản bảo vệ lương tri 

Vì nhân tính, không đồng lỏa với tội ác  

Vì nhân tri, nhận bổn phận bảo vệ tri thức. 

 

 

 

 

 

 

 

Kết nội kết 

Nhân duyên… nhân khởi 

Nhân sinh… nhân dậy 

Nhân tâm … nhân tạo 

Nhân đạo… nhân quản 

Nhân lý … nhân gởi  

Nhân phẩm … nhân trao  

Nhân trí … nhân thuận 

Nhân nghĩa … nhân nâng 

Nhân quyền… nhân Việt. 
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Tặng Nhân Việt, 

nhân diện đẹp, 

nhân dạng ngời, 

nhân cách cao, 

nhân vị rộng, 

nhân tâm lành, 

nhân nghĩa đậm… 
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Bạn ơi, 

Tôi là người Việt…lưu vong. 

Tôi đã bị bạo quyền độc đảng cướp mất quê hương. 

Tôi đã sống kiếp « bụi đời »…tôi sẻ chết với phận « oan hồn ». 

 

 

Nhưng bây giờ mỗi ngày,  

Tôi được cư trú trong nhân sinh quan Việt, quanh quẩn qua chữ : 

 đồng bào ! 

Tôi được cư ngụ trong thế giới quan Việt, quay quất qua từ :  

đất nước ! 

Tôi được ẩn trú trong vũ trụ quan Việt đau đáu với :  

tiếng Việt ! 

 

 

Nên…  

Tôi biết đường đi của tổ tiên 

Tôi biết nẻo về của quê hương 

Tôi biết chân trời của dân tộc. 
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Mục 
 

Lần tìm cỏi Việt luận 

Sự thật Việt làm nên số phận Việt 

Chính trị Việt làm ra hiện trạng Việt 

Chủ thể Việt dựng nên sáng tạo Việt 

Yêu nước Việt để thương gióng nòi Việt 

Tiếng Việt nâng nui tâm hồn Việt 

Đạo lý Việt nâng tri thức Việt 
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Giới thiệu 

Lần tìm cỏi Việt luận 

Việt luận này là một chặng đường hơn 10 năm để dẫn tới một cấu trúc theo hệ 

luận: lấy lý luận trên dữ kiện để lập luận cho chứng từ, lấy giải luận trong phân 

tích để diễn luận trong giải thích, nơi mà tri thức của khoa học xã hội và nhân 

văn là vốn tri thức để đấu tranh ngay trong xã hội. Chặn đường này bắt đầu 

bằng: 

Nhân luận: xây dựng một hệ thống lý luận chúng quanh phạm trù nhân, mà 

chiều cao của nhân là người khi sống biết nhận diện được cái hay, đẹp, tốt, 

lành, khi sống biết quý yêu nhân loại, nhân thế, nhân sinh; khi sống biết quý 

trọng nhân đạo, nhân từ, nhân nghĩa, là người khi sống biết quý mến nhân tri, 

nhân trí, nhân tính. Xa hơn, nhân là người khi sống biết bảo vệ sự thật, chân lý, 

lẽ phải; khi sống biết bảo vệ kiến thức, tri thức, ý thức, khi sống biết dụng lý 

luận, lập luận, giải luận, diễn luận, chính là người khi sống biết đứng về phía 

nước mắt tranh luận để trao luận với đồng bào, với đồng loại. Rộng hơn, nhân 

là người khi sống không lùi bước trước cái thâm, ác, độc, hiểm; khi sống không 

chùng bước trước cái xấu, tồi, tục, dở; khi sống biết chống bất công, tham 

nhũng, độc tài…; khi sống biết đứng hẳn về phía nhân quyền! Nhân là người khi 

sống biết đứng về phía nước mắt! 

Duyên luận: của phạm trù «Một duyên, hai nợ, ba tình». Một duyên, nếu không 

tìm mà gặp thì gọi là duyên? Chưa đủ, nếu đúng là duyên, thì phải nâng niu, ôm 

ấp, che chở, sống thở với duyên. Hai nợ, nếu nhớ duyên mà phải mang nợ, thì 

chắc con nợ chóng chầy sẽ mang lại ân: ân tình để bảo vệ nhân duyên. Ba tình, 

nhờ duyên mà có ân tình, gạt ân oán, đủ lực biến nhân tình thành nhân tính, làm 

ra vô vàn nhân nghĩa, nhân đạo, nhân từ… «Nhờ duyên ta biết quê mình nơi 

đây». Nhờ duyên, là nhờ quen, nhờ chỗ, nhờ người, như vậy cũng đủ làm hành 

trang cho kiếp làm người, vì ta sống vì người mà, vì người này, vì người kia, vì 

mọi người. Quê mình, quê mình vừa là quê ta, vừa là quê người, không còn biên 

giới cách biệt mình-ta-người, đâu cũng là quê mình, đâu cũng là nhà… Quê 

mình nơi đây, bây giờ và nơi đây là của mình, thì khi sống ta đừng sợ thành bụi 

đời, khi qua đời đừng sợ thành oan hồn. «Làm sao quét sạch trần duyên» (Quan 

Âm Thị Kính), nếu trần duyên không được quét sạch trong trần thế, thì đừng lo 

sợ, mà nên mừng vui, vui sống để gặp, để chuẩn bị gặp gỡ vô cùng, vô tận tất cả 

trần duyên! 
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Kiếp luận: tìm lại nhân kiếp qua kiếp người có khốn khó, khốn cùng, khốn nỗi, 

khốn nạn trong kiếp, trong phận, trong đời, trong cuộc sống, sao lại nên tha thứ, 

bao dung, khoan hồng, rộng lượng với tất cả? Ta đang đi đâu trong kiếp ta đây? 

Xin trả lời: ta đang đi tìm ánh sáng để ra khỏi đường hầm tối tăm… để gặp… 

người! Kiếp (phải) thức, vì có kiếp ngủ của những ai đã chấp nhận như cam 

phận cái kiếp của mình; ngược lại cũng có kiếp thức, thức để chuyển, để đổi, để 

hóa kiếp thấp, hèn, nhục, nhược qua một kiếp khác hay, đẹp, tốt, lành hơn. 

Phương thức hóa phạm trù thức: kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, 

tỉnh thức, các phạm trù này dường như có lãnh thổ riêng, biên giới minh bạch 

của chúng, giúp ta càng thức hơn trước những ngày dài và trước những đêm dài 

của một đời người. 

Mỹ luận: đi để tìm cách phân tích cái đẹp qua mỹ luận (lý luận và lập luận về 

cái đẹp), để đi tìm mỹ quan (cách nhìn và cách thấy cái đẹp), qua mỹ thuật (nghệ 

thuật nhận định và phân tích về cái đẹp) và mỹ học (nghiên cứu và phân tích về 

cái đẹp). Từ đẹp tới cái đẹp, tiểu luận này sử dụng các tư tưởng, các phương 

pháp, các tác giả, các kinh nghiệm sáng tác… để qua cái đẹp, tìm tới cáí sáng 

tạo ra cái đẹp, của nghệ nhân và nghệ sĩ trong sinh hoạt sáng tạo nghệ thuật. 

Càng nhiều lối vào về lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận, càng tránh được 

chủ quan, độc đoán, độc tài trong định nghĩa về cái đẹp. Khi ta được hỏi: «đẹp 

không?», câu trả lời có vẻ dễ! Nhưng khi bị hỏi: «cái đẹp là gì?» đây là một câu 

hỏi khó! «Đẹp không?», thuộc về tính từ, «cái đẹp là gì?» là khu vực của danh 

từ, đòi hỏi một định nghĩa. Câu chuyện như vậy đã chuyển từ phẩm chất của 

một hiện hình hay một hiện thể qua tới nội chất của hiện hình hay hiện thể đó. 

Chưa hết, nó bó buộc mỹ luận phải đi từ trường hợp cá biệt tới nhận định tổng 

quan qua lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận về cái đẹp từ nhân sinh qua nhân 

lý và nhân trí. 

Nghệ luận: xem lại chuyện «Nhất nghệ tinh» khi đã trao nghệ, thì giữ lấy nghề, 

thì mang lấy nghiệp; để đi xa hơn trong diễn luận «Đã mang lấy nghiệp vào 

thân, chớ đừng trách lẫn trời gần trời xa» (Nguyễn Du). Đã mang lấy nghiệp thì 

đừng nhắc tới trời, đừng trách tới thân. Từ đây, hiện ra kiếp «Sinh nghề, tử 

nghiệp». Nếu sinh ra mà có nghề thì là chuyện tốt, chuyện lành. Nếu nghề thành 

nghiệp cho tới chết, thì có phải là chuyện hay, chuyện đẹp? Chia sẻ về câu 

chuyện nghệ thuật, lấy chuyện đồng cảm thẩm định để tìm bạn đồng hành 

trong phân tích. Tại sao lại phải đồng giao, đồng cảm? Để có đồng hành! bền 

sức theo chúng ta cả một đời người. Nghệ thuật kể lại một loại phép lạ để 

chúng ta luôn thấy cuộc sống quả nhiệm mầu: khi sơ ngộ với một tác phẩm 

giờ đã thành hội ngộ, mang đủ nội lực tạo ra tao ngộ, mà mỗi lần chúng ta 
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được cảm nhận như là một hạnh ngộ. Vì nghệ thuật có nội công hành ngộ để 

tái tạo trong hạnh ngộ. 

Tâm luận: nhập sử luận, dùng tâm sự để tìm tâm giao qua lịch sử, qua đối diện 

tôn kính trước các danh nhân của Việt tộc, qua đối thoại khiêm cẩn trước các 

công thần của đất nước, mà không hề có tham vọng truyền sử, không hề có ý 

muốn trao sử, nên không hề mong làm chuyện viết sử. Phương pháp luận của 

tâm luận dựa trên thượng nguồn là: sử liệu, chính chức năng của sử liệu sẽ làm 

rõ nét vai trò lịch sử của các nhân vật mà tác giả tâm luận xin đối thoại khiêm 

cẩn. Cũng chính sử liệu với vị thế rõ ràng trong sử học của Việt tộc sẽ tạo -được 

hay không- tâm giao giữa các nhân vật được lựa chọn, tâm luận tìm tâm giao, 

chỉ để làm sáng một điều là hiện tại của nhân sinh thấy-hiểu-thấu được quá khứ 

của nhân sử, để tìm nhân lý cho nhân thế. Cũng chính sử liệu là tiền để để lý 

luận, lập luận, diễn luận, giải luận làm gốc, rễ, cội, nguồn cho đối thoại với 

cách danh nhân, đối thoại này ảo hay thực là tùy vào tính khả thi trong quá trình 

xây dựng sử học đang trở thành khoa học lịch sử, như ta đang chứng kiến trong 

các quốc gia có văn minh dựa vào khoa học xã hội và nhân văn. Lý thuyết luận 

của tâm luận dựa vào hạ nguồn của phân tích-giải thích-phê bình diễn biến Việt 

sử (cận đại và hiện đại) của Việt tộc, trong một thế kỷ qua, với bao cuộc chiến 

tàn khốc hàng sâu trong tâm lý dân tộc. Với bi sử mà hậu quả thật dai dẳng khi 

chọn một ý thức hệ ngoại tộc: cộng sản với phong trào cộng sản quốc tế mà từ 

khi đi vào quỹ đạo này, thì số kiếp của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) 

không sao tách ra khỏi gọng kìm của Đảng cộng sản Trung Quốc (Trung cộng). 

Bi kịch đã trở thành thảm sử, ĐCSVN đã buộc Việt tộc vào ba sử đạo thật bi 

đát: với một chế độ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị); mang theo nó 

một chế độ tham (tham quan, tham quyền, tham nhũng, tham ô); ngày ngày 

thiêu hủy sinh lực dân tộc; trừ khử đa (đa nguyên, đa năng, đa hiệu, đa tài) như 

đang khử loại thông minh, trí tuệ của bao thế hệ. Khoa học luận của tâm luận, là 

chống độc luận, như chống lối tuyên truyền một chiều, bị ý thức hệ xỏ mũi dắt 

đi, hay bị quyền lực chóp bu giật dây, thao túng với ý đồ bám quyền-ôm lợi, bất 

chấp lợi ích của dân tộc, mà tiền đồ tổ tiên ngày ngày đang bị Tàu tặc đe dọa từ 

biển đảo tới biên giới đất liền, từ chính trị tới kinh tế, từ môi trường tới thực 

phẩm. Chống độc luận bằng đa luận với đa lý của đa nguyên mà chổ dựa là lấy 

nhân tính, nhân tri, nhân tri trong nhân lý để phục vụ cho nhân sinh, nhân tình, 

nhân nghĩa vì nhân đạo. Chống độc luận bằng đa nghành với đa lý của đa 

chuyên, vận dụng tất cả các chuyên nghành, chuyên môn, chuyên gia không 

những trong trong sử học mà của chung cả khoa học xã hội và nhân văn.  

Thi luận: mượn hình hài của thi ca để có được nguồn sống của thi ca, nhưng thi 

luận mang tư tưởng vào thi ca để thi ca có nội lực mới; thi luận được mang cảm 

xúc của thi ca để có được cảm lực của thi ca, nhưng cũng xin cho phép thi luận 

đưa lập luận vào thi ca để thi ca có tầm vóc khác. Thi luận được nhận tim máu 

của thi ca để có được mạch đời của thi ca, nhưng cũng xin cho phép thi luận đưa 

diễn luận vào thi ca để thi ca có bản lĩnh vững… Từ đó mà vào thi ca thi ca vào 
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lãnh thổ của tư tưởng, láng giềng thân thiết của thi luận, được lang thang quanh 

biên giới của triết học, họ hàng gần xa của thi luận; được thong dong qua cõi 

của lý luận, đồng bào cùng miền của thi luận. Nếu thi ca cùng đường với thi 

luận, thì nhân tri sẽ mở cõi; nếu thi ca cùng hướng với thi luận, thì nhân trí sẽ 

mở não; nếu thi ca cùng đời với thi luận, thì nhân sinh sẽ về nẻo nhân tính. 

Tình luận: lập ra lộ trình trong tình yêu thấy tình người, trong tình người thấy 

tình thương, trong tình nhân, thấy nhân tình, trong nhân tình thấy nhân tính, 

trong nhân tính thấy nhân tri, trong nhân tri thấy nhân trí, trong nhân trí thấy 

nhân đạo, trong nhân đạo thấy nhân nghĩa, trong nhân nghĩa thấy nhân từ. Ta 

có thể hiểu tình là tình yêu, mà cũng là tình người, vì trong tình người, vừa có 

nhân tính, vừa có nhân đạo, làm nên nhân phẩm. Vì trong tình người, có luôn 

nhân trí làm nên nhân tri, nhân tình làm ra nhân nghĩa, như vậy tình yêu sẽ bao 

la trong nhân sinh, sẽ bàn bạc trong nhân thế như tình thương vậy. 

Tri luận: viết về tuổi trẻ, viết cho tuổi trẻ trên hành trình đi tìm luận cho tri; lý 

luận trên tri thức để tri thức -sự hiểu biết- trở thành kiến thức, được mô hình 

hóa, được công thức hóa qua lập luận, diễn luận và giải luận để trở thành lý 

thuyết luận, từ đó ta có thể dùng lý thuyết như kỹ thuật, như công cụ của trí thức 

để nhận diện, phân tích, giải thích, phê bình các hiện tượng của nhân sinh, nhân 

tình, để hiểu rõ về nhân tính, để nhận rõ nhân phẩm, để thấu rõ nhân tri trong 

nhân thế. Tuổi trẻ soi để có tuổi trẻ sáng, nếu biết soi để sáng, thì phải biết tự 

soi sáng để trưởng thành, soi sáng để có sáng suốt, có sáng suốt thì sẽ có tỉnh 

táo, sáng suốt và tỉnh táo luôn là bạn đồng hành với trí khôn, lực của sự thông 

minh. Tuổi trẻ trước hết là một thế hệ vào tuổi trưởng thành cùng lúc phải xây 

dựng tương lai bằng nghề và nghệ để làm nên nghiệp của kiếp người. Tuổi trẻ là 

một thành phần của xã hội, nếu may mắn, sẽ được được hệ thống giáo dục gầy 

dựng qua học lực để nhận học hàm để có học vị trong xã hội; qua chuyên ngành 

để có chuyên môn, để được công nhận là chuyên gia. Tuổi trẻ còn là một nhân tố 

sinh động của xã hội có hoài bão, nên có lý tưởng vì biết nhận ra các giá trị của 

nhân tính, nhân phẩm, nhân đạo. Tuổi trẻ chắc chắn là một sinh lực sống động 

của dân tộc, của đất nước, tiếp nhận những giá trị hay, đẹp, tốt, lành, của tổ tiên, 

trước là để bảo vệ các giá trị tâm linh của tiền nhân, sau là tìm cách làm hay 

hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn những gì mà ông bà, cha mẹ đã làm được trong 

quá khứ, trong lịch sử. Cuộc đời của mỗi các nhân trước hết là thân thể của cá 

nhân đó, trong thân thể không chỉ có thể lực (nội lực của thể chất), mà còn có 

tâm lực (nội công của tâm hồn) có cảm xúc, biết cảm động, để được đồng cảm 

với đồng loại; trong đó trí lực (nội chất của tri thức) biết lý luận để phân tích, 

biết lập luận để giải thích, biết diễn luận để phê bình, biết giải luận để nhận diện 

các giá trị của nhân sinh, nhân tình, nhân thế. Thể lực có thể già theo tuổi tác, 

nhưng tâm lực không để các chuyện xấu, tồi, tục, dở tác động vào nhân tính, 

nhân nghĩa, nhân từ, vì nó luôn được trí lực bảo vệ bằng nhân tri, nhân trí, nhân 

phẩm.  
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Tự luận: đi tìm các định nghĩa về tự do để làm rễ của hệ tự (tự tin, tự lập, tự 

chủ) không có tự do sẽ không có nhân quyền và dân chủ, cụ thể là sẽ không có 

công bằng và bác ái để có tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp, 

không có tự do sẽ không có một xã hội dân sự văn minh. Tự do là gốc của hệ 

công (công bằng, công lý, công pháp) trong đó công tâm không hề rời đạo lý và 

luân lý để tự do cá nhân không bị bóp, xiết, ngăn, chặn bởi ích kỷ, tư lợi luôn là 

mối đe dọa trong đời sống cộng đồng, trong sinh hoạt tập thể. Tự do là cội của 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức), hợp lưu của ý thức, nhận thức, tâm thức, 

làm nội lực cho thăng hoa cá nhân, cho thăng tiến tập thể, cho thăng chất cộng 

đồng, không có tự do thì tập thể chỉ là khuôn khép, cộng đồng chỉ là khung kín, 

và xã hội chỉ là nhà tù không quản giáo. 

Trực luận: là trực diện để đối thoại với các nhân vật đang có quyền lực để gánh 

vác vận mệnh dân tộc hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là 

họ có hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) hay 

không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ đừng lãnh đạo nữa! Trực 

luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang nắm chính quyền có nghĩa 

vụ chăm lo cho an sinh xã hội hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn họ để 

biết là họ có hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ) hay không? Nếu họ không 

có thì công dân ta yêu cầu họ phải từ chức! Trực luận là trực diện để đối thoại 

với các nhà cầm quyền, từ lập pháp tới hành pháp rồi qua tư pháp, đang có trách 

nhiệm pháp triển đất nước, và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ 

có hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) để thăng hoa dân tộc hay không? Nếu 

họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải rút lui càng sớm càng hay, để chỗ 

của họ cho những công dân sáng dạ hơn họ! 

Xã luận: vận dụng khoa học luận của khoa học xã hội và nhân văn không phải 

là khoa học luận mô hình như toán học, cũng không phải là khoa học luận thực 

nghiệm qua thí nghiệm như sinh, lý, hóa… mà là các chuyên ngành bắt đầu bằng 

thực tế của nhân sinh (nhân học, xã hội học) và sáng tạo của nhân sinh (triết học, 

văn học) ngay trên thực tế đó. Tại đây, khoa học xã hội (nhân học, sử học, xã 

hội học) nó nền tảng của kiến thức thực tế ngay trong thực tiễn của cuộc sống 

hằng ngày, và khoa học nhân văn (ngôn ngữ học, triết học, văn học) xây dựng 

kiến thức vừa trên thực tế vừa trên sáng tạo của tư duy và lý luận của cá nhân 

hoặc tập thể sống trong thực tế đó. Xã luận sử dụng phương pháp luận nhận định 

trong khảo sát, phân tích trong lập luận, trực tiếp hoặc gián tiếp dùng phương 

pháp để tương tác hóa phương pháp; dùng phương pháp để bổ sung cho phương 

pháp, dùng phương pháp để củng cố cho phương pháp. Tại đây, phân tích định 

lượng phối hợp với phân tích định chất, phương pháp bản câu hỏi hỗ trợ cho 

phương pháp phỏng vấn, phương pháp thống kê bổ túc cho phương pháp hồi 

ký… Lực bổ sung giữa các phương pháp trong điều tra và điền dả, sức củng cố 

giữa các phương pháp trong phân tích và giải thích, sẽ tác động vào ngay quá 

trình xây dựng và cải tiến khoa học luận và lý thuyết luận của các chuyên ngành 

khoa học xã hội và nhân văn. Xã luận tri dụng lý thuyết luận để tăng cường lý 
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thuyết qua lý luận, lập luận, giải luận và diễn luận; và lý thuyết luận là một ngữ 

pháp để mô tả quá trình hình thành lý thuyết như quá trình tổng kết và đúc kết 

kiến thức qua mô thức, tức là tổng quan hóa kiến thức qua tổng hợp hóa tri thức 

bằng công thức. Tại đây, lý thuyết cũ vừa là nền móng, vừa là dàn phóng để sinh 

ra các lý thuyết mới, ra đời để củng cố hoặc ngược lại để tấn công, đả phá, xóa 

đi các lý thuyết cũ, nếu các lý thuyết này sai. Chính tính đa chiều hóa mô thức, 

đa năng hóa công thức, làm nên tính đa hiệu hóa các lý thuyết, và làm nên tính 

đa nguyên giữa các lý thuyết trong khoa học xã hội và nhân văn; các lý thuyết 

vừa cạnh tranh nhau, vừa bổ túc cho nhau để phân tích và giải thích cuộc sống 

và xã hội, rất đa dạng của nhân sinh. 

Dân luận: đi tìm dân chủ chân chính từ đầu phiếu tới bầu cử, có ứng cử viên 

của hệ chính (chính tâm phục vụ dân tộc là gốc cho chính diện qua tài năng vì 

đất nước, làm nên chính nghĩa của kẻ vì dân-vì nước), chính quá trình này đủ 

lực lột mặt nạ của loại âm binh sinh đôi là đạo đức giả luôn đi cùng chính trị 

giả, đẻ ra quái thai đảng cử dân bầu, quái thú của tà quyền phản dân chủ trong 

chính giới. Khoa học luận của chính trị học là làm cho rõ chỉ có: dân chủ chân 

chính mới định nghĩa một cách chân thành thế nào là dân sinh. Dân chủ chân 

chính từ định chế tới cơ chế, có hệ thống tuyển chọn theo hệ chuyên (chuyên cần 

qua chuyên môn, làm nên chuyên gia, được đào tạo trong chuyên khoa, qua một 

chuyên nghành được khoa học và giáo dục xác chứng), có gốc là quá trình của 

hệ thức (nơi mà kiến thức gầy dựng nên tri thức, tạo ra trí thức hiện diện trong 

xã hội để hỗ trợ dân tộc giữ ý thức, để bảo vệ luân lý giáo dục qua nhận thức để 

bảo trì đạo lý tổ tiên, bảo trì tâm thức của giống nòi trước các thử thách và thăng 

trầm của cuộc sống). Hệ chuyên này lột mặt nạ chớp nhoáng quá trình âm binh 

hoá xã hội của tà quyền qua chuyện đi ngang về tắt của học giả-thi giả-bằng 

giả, đẻ ra quái vật trong chuyện đi đêm về khuya của lãnh đạo giả-quản lý giả-

chính trị giả, dùng độc đảng để giữ độc quyền. Phương pháp luận của chính trị 

học là hiểu cho thấu để phân tích tới nơi chốn: chỉ có dân chủ chân chính mới 

định nghĩa một cách chính xác thế nào là dân trí. Dân chủ chân chính từ dân tộc 

tới đất nước, từ vận mệnh giống nòi tới tương lai các thế hệ trẻ, trong đó hệ phát 

(nơi mà phát huy tiềm lực dân tộc sẽ làm động cơ để phát triển đất nước), có 

chỗ dựa là hệ sáng (tại đây sáng kiến vì dân tộc làm khởi điểm để có sáng chế 

trong lao động, trong sản xuất, có chỗ dựa là sáng tạo không những trong khoa 

học kỹ thuật mà trong mọi sinh hoạt xã hội, từ văn hoá tới nghệ thuật…). Khi 

song hành với nhau, thì hệ phát và hệ sáng mang nội hàm của dân quyền, vì 

mang thực chất của dân chủ, sẽ dẹp được hệ độc (độc đảng sinh ra độc tài, đẻ ra 

độc tôn, là quái thai là độc quyền), luôn cặp kè với hệ tà (tà quyền ẩn nấp như 

âm binh trong tà đạo của mua chức bán quyền, qua tà lực của bạo quyền). Tri 

thức luận của chính trị học là phải xây lý luận để dựng lập luận, khai sáng giải 

luận để tạo nên diễn luận: chỉ có dân chủ chân chính mới định luận một cách 

liêm sĩ thế nào là dân tộc. 
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Oan luận: vận dụng hiện tượng học lấy cuộc sống để chế tác ra chất sống, trong 

chất sống có mắt thấy tai nghe, vì vô trương bất tín (không thấy không tin), 

chính hiện tượng làm nên kiến thức trực quan của con người. Hiện tượng học có 

chỗ dựa là hiện tượng luận, nơi mà: trực quan thấu trực cảnh, thực tế kể thực 

trạng, tầm nhìn sự thật nâng tầm vóc chân lý. Từ đây, lấy chất sống của cuộc 

sống để tìm tới sự thật, để tạo ra tri thức, dụng tri thức để dựng lên ý thức, trong 

đó đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành được hình thành để luân lý nói rõ về trách 

nhiệm và bổn phận của mỗi người, để sống có đạo đức, có nền là nhân phẩm đã 

biết nhận thức về mọi điều kiện làm người, và muốn làm người với nền của 

nhân lý, với vóc của nhân tri, với tầm của nhân trí. Oan luận sống cùng thực 

cảnh, thực trạng, thức tế của dân oan, đứng về phía nước mắt của dân oan mất 

nhà, mất đất; đứng về phía tiếng gào của dân oan đòi công lý; đứng về phía 

tiếng hét của dân oan đánh thức công luận; đứng về phía tiếng thét của dân oan 

dựng dậy công luật; đứng về phía tiếng khóc của dân oan đang cầu cứu dân tộc! 

Oan luận sử dụng xã hội học để phân tích bất công, đứng cùng triết học để vạch 

mặt bọn bất nhân, đứng cùng luật học để lột mặt nạ đám tham nhũng; đứng 

cùng nhân học để trực diện chống tà quyền; đứng cùng sử học để ghi nhận tội ác 

của độc đảng-độc tài! 

Linh luận: đi tìm các giá trị tâm linh sắc về trí tuệ, nhọn về lý trí, thì các giá trị 

phải là kết quả của một quá trình lập luận cao về tư tưởng, sâu về triết học, tức là 

rộng về nhân tri, và hề không dính dáng gì tới các chuyện mê tin dị đoan mà học 

thuật không kiểm chứng được, kinh nghiệm không thí nghiệm trọn vẹn được. 

Nhưng khi nghiên cứu về các giá trị tâm linh biết củng cố nhân lý, biết phục vụ 

nhân trí, biết thuyết phục nhân loại tinh anh hơn, giúp nhân sinh tỉnh táo hơn, 

dìu nhân thế và dắt nhân tình theo các tri thức mà sự sáng suốt của nhân trí giữ 

vững được các giá trị của nhân đạo, các giá trị tâm linh rất khác các sự thật của 

khoa học, các chân lý của triết học, các lẽ phải của luân lý tuyệt đối. Các giá trị 

tâm linh chọn đường đi nẻo về cho riêng nó, tại đây phải hiểu cách định vị (như 

các chỉ báo) của các giá trị tâm linh, để lần tìm ra cách định nghĩa các các giá trị 

này: chiều sâu của các giá trị tâm linh là chiều cao của linh hồn, một chiều cao 

biết nâng nhân tri cụ thể là biết yêu theo chiều cao của hướng thiện những gia trị 

bị xem là tầm thường trong cuộc sống, tại đây minh triết cùng đạo đức biết nhập 

nội để chế tác ra các giá trị tâm linh; làm được chuyện mà Platon đặt tên là sự 

bất tử của linh hồn.Chiều sâu của các giá trị tâm linh luôn bắt đầu bằng sự đánh 

giá tỉnh táo, sự phân tích sáng suốt, luôn bình tĩnh chọn con đường để thực hiện 

cái tốt, nó mang theo nguyện vọng làm nên ý chí biến cái tốt thành hiện thực. 

Socrate phân tích chiều cao của các giá trị tâm linh là ý chí muốn làm tốt cái tốt. 
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Một chặn đường của một lối vào một cấu trúc tri thức, để dựng lên một hệ thống 

luận, để tìm đường đi nẻo về của Việt Nam học đương đại, trong đó có khoa học 

luận, dùng khám phá khoa học mới để khám lại, mà vẫn biết sử dụng các định 

nghĩa, định đề, định luận của các khoa học cũ; vận dụng khám phá mở khoa học 

mới để khám lại các lý luận, lập luận, diễn luận của các khoa học cũ. Khoa học 

luận này tạo ra các cầu nối giữa các khám phá của khoa học mới để liên hệ, liên 

đới, liên kết với các khoa học cũ, rồi gầy dựng một cấu trúc khoa học ngày càng 

cao, sâu, xa, rộng, luôn biết dựa vào lý thuyết luận; lấy lý để luận rồi tạo ra 

thuyết, lấy lý luận để lập luận để tạo ra luận thuyết; lấy lý để đưa luận vào 

thuyết; vì biết tri dụng phương pháp luận, tức là lấy phương pháp kiểm tra 

phương pháp, lấy phương pháp bổ sung cho phương pháp, lấy phương pháp liên 

minh với phương pháp. 

2019. Nice-Paris-Sài gòn-Hà Nội-Hải Dương-Hải Phòng 
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Khi triết học hình thành trên quê hương Hy Lạp của nó, thì nó đã có truyền 

thống được đặt tên là vương niệm của sự thật, khẳng định sự thật là nhiệm vụ 

tiên quyết và vĩnh viễn của triết học, và sự thật cao hơn cả, cao hơn vua, cao hơn 

mọi cơ chế, mọi quyền lực, mọi chính quyền. Chính sự thật sẽ làm nền cho sử 

học viết đúng, viết trúng, tức là viết thật. Viết thật hay nói thật có khi bị trù dập, 

bị vu cáo, bị hãm hại, bị ám sát, bị tử hình… Nhưng sự thật là sự thật phải được 

nói tới nơi, tới chốn, cụ thể nếu con người sống thật bằng sự thật thì phải biết 

chấp nhận cái chết cũng vì sự thật, như vậy sự thật là gốc của lòng tin biết dựa 

vào sự thật để nhận ra chân lý, vận dụng sự thật để nền cho lẽ phải. Lương tâm 

của trí thức là đây, lương tri của khoa học là đây, cả hai là hùng lực lương thiện 

của kẻ đi tìm sự thật. 

Sống chết với sự thật, nhưng cũng phải biết khiêm tốn trước sự thật! Socrate 

khuyên con người khi đi tìm sự thật, phải đi tìm với chính nhân phẩm của mình, 

đi tìm là đi học, khiếm tốn để khiêm nhường với tâm thức: “Tôi biết là tôi không 

biết gì cả!”. Khiêm tốn rồi khiêm nhường để có thái độ khiêm cẩn trước con 

đường tìm đến sự thật, sẽ có chướng ngại vật vì sẽ có rào cản, sẽ có thử thách rồi 

sẽ có thăng trầm; có quá trình của “lửa thử vàng, gian nan thứ sức”. Môn sinh 

của Socrate lại là sư tổ của triết học, Platon mang tới cho chúng ta một định 

nghĩa: sự thật là sự định hình của chân lý, rồi nó trở thành bất di bất dịch, nó sẻ 

không thay đổi, sẻ không chuyển hóa, để được mọi người nhận như môt giá trị 

vừa hiển nhiên, vừa vĩnh hằng. Platon đưa ra hai chỉ báo để “đánh dấu” trên sự 

thật: sự thật là tri thức, tới từ kiến thức của con người về một chuyện thật, mà 

chuyện thật này đã tách rời được sự tưởng tượng, tức là đã ra khỏi ý tưởng tới từ 

cảm xúc chủ quan của cá nhân; và sự thật đã hiện hữu với bằng logos: sự thông 

minh của lý,  

Sự thật trước sự dối trá 
Marion khi nghiên cứu sự quan hệ giữa sự thật và lòng tin, cái thứ nhất thì mang 

lại chân lý, cái thứ hai có khi dẫn con người tới cuồng đạo, vào mê lộ của mê tín 

lại lấy sự mù quáng để nhấn chìm sự thật, triết gia này đề nghị các nội chất sau 

đây để ta nhận ra sự thật (mỗi định đề của tác giả này sẻ được minh chứng qua 

thí dụ về hiện tượng chùa Ba Vàng đang làm náo động du luận hiện nay): 

1. Sự thật xuất hiện như sự vén màn mà bóng tối không còn giúp gì 

được cho sự giả dối đang che lấp sự thật. Thí dụ rõ nhất hiện nay mà dân 

chúng thấy được là trong bóng tối của chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng 

Ninh, mượn bề ngoài của Phật giáo để dựng nên một hệ thống tà đạo, do 

các chủ trì là những ma tăng, trong đó sự giả dối của “thỉnh oan gia tái 

chủ” lập nên mê lộ “rước vong”, chỉ để lừa người mà làm tiền. Tại đây có 

hai xảo thuật nhập làm một, mà tổ tiên Việt đã dặn con cháu nên cẩn trọng 

với bọn âm binh vì chúng vừa “treo đầu dê, bán thịt chó”, lại vừa “mượn 

đầu heo nấu cháo”. 
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2. Khi sự thật tới như ánh sáng vừa lan tỏa, vừa xóa đi bóng tối, thì sự 

thật vén màn tới đâu là nhân gian khám phá cái thật tới đó, tại đây có quá 

trình của vén-lật-nhìn-thấy-hiểu, các đồng từ này chính là các chỉ báo 

khách quan để định nghĩa thế nào là khám phá sự thật. Và khi dân chúng 

hiểu chùa Ba Vàng là loại chùa giả vì nó có lãnh đạo là sư giả, không biết 

là Phật giáo phải dựa vào Phật học, trong đó kiến thức về kinh Phật, cũng 

như sự thực hành Phật pháp làm nên vũ trụ tri thức của đạo Phật, không hề 

có chuyện “thỉnh oan gia tái chủ” qua mê tín “rước vong”. 

3. Sự thật không những đứng giữa ánh sáng lại còn lan tỏa để nhập nội 

vào nhân thế, để đổi nhân sinh quan của nhân tình, mà còn đổi luôn thế 

giới quan của nhân loại, đưa con người tới nguyên nhân của sự thật. 

Nguyên nhân có khi nằm trong động cơ của kẻ nuôi dưỡng chuyện phản sự 

thật. Và trên thí dụ về chùa Ba Vàng, thì đúng là ổ buôn gian bán lận để 

đào tiền những ai đã là nạn nhân của mê tín qua chuyện “thỉnh oan gia tái 

chủ” rồi “rước vong” để trị bịnh. Vì là bọn buôn thần bán thánh không 

biết gì về y khoa, nên nguyên nhân do chúng mạo danh không đi cùng với 

hiệu quả của y khoa, những ai dùng mê tín để trị bịnh, thì không thể thế y 

khoa được, vì sẽ không có hiệu quả trị liệu của y khoa. 

4. Sự thật tới có thể làm chúng ta sững sờ khi nó xuất hiện, nhưng khi 

sự thật đã tới như chân lý hiển nhiên, thì sự thật trao cho chúng ta những 

chìa khóa để mở cửa mọi nhà tù đang giam hãm ta, để giúp ta khám phá ra 

sự thật này. Các ma tăng lãnh đạo của chùa Ba Vàng không dám trả lời các 

thách thức của các Phật tử chân chính là từ các kinh của Phật tới các sinh 

hoạt Phật pháp hằng ngày trong lịch sử của Phật giáo không hề có kinh 

nghiệm “thỉnh oan gia tái chủ”, “rước vong”;thì bọn ma tăng này chỉ là 

âm binh, mà chúng không hề là Phật tử. 

5. Sự thật xuất hiện để tách lòng tin có cơ sở ra khỏi sự mê tín không 

có cơ sở vì không được kiểm chứng qua một quy trình khách quan của tri 

thức; như vậy sự kiểm chứng là cặp mắt của sự thật, làm nên quy luật vô 

trương bất tín (không thấy thì không tin). Và xa hơn nữa là khi ta nếu thấy 

rồi, tin rồi, thì phải để kẻ khác kiểm chứng để chuyện thấy và tin, để sự 

thật trở thành chuyện không chối cãi được. Khi kiểm chứng là “thỉnh oan 

gia tái chủ”, “rước vong” không làm cho hết bịnh, lại có hậu quả ngược 

lại là tiền mất tật mang, thì ta phải thấy để tin là bọn ma tăng lãnh đạo 

chùa Ba Vàng chỉ là bọn đánh lận con đen, bằng đánh tráo khái niệm như 

đánh tráo sự thực, với ý đồ trục lợi chỉ vì tư lợi ham tiền của chúng. 

6. Sự thật không đến thản nhiên rồi ra đi trong hồn nhiên, sự thật 

không chỉ bay lướt trên mặt đất mà nó yêu cầu ta phải đào thật sâu, bới 

thật rộng, cào thật xa để biết tại sao gốc, rễ, cội, nguồn của sự thật lại bị 

che lấp, và nó thường bị che lấp với các ý đồ của lòng tham không đáy. 

Và, lòng tham này tới từ một bọn bất lương, không lương thiện vì không 

có lương tri, mà lương tri chính là tri giác của lương tâm. Khi ta đặt câu 

hỏi: lấy tiền ở đâu ra để xây lên cơ ngơi của chùa Ba Vàng trên một khu 
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đất rộng, với kiến trúc hoành tráng, với nội thất xa hoa ? Thì câu trả lời là 

có một bọn âm binh làm “sân sau” cho bọn ma tăng, để đầu tư vào chùa 

Ba Vàng, vừa để rửa tiền, vừa để làm tiền qua chuyện buôn thần bán 

thánh. Mượn chuyện xây chùa để kinh doanh bất chính qua mê tín thì 

không hề dính dáng gì đến hệ luận của Phật học: lấy lý luận của tri thức về 

nguồn cội khổ để lập luận về gốc rễ của khổ đau trong nhân thế, mà giải 

luận để vượt thoát đau khổ bằng đạo pháp, nên Phật học hoàn toàn ngược 

lại với mê tín, đi trên mê lộ, sống trong mê cung, vùng vẫy trong mê loạn. 

7. Sư thật đưa ra phân tích sâu và rộng để giải thích cao và xa, nên sự 

thật không bị giới hạn bằng biên giới của không gian, không bị định hạn 

bởi thời gian, cụ thể là nó không sợ hãi và không tuân thủ bất cứ vùng cấm 

nào cả. Chùa Ba Vàng không nằm ngoài quy luật này của sự thật: nếu có 

“sân sau” bỏ tiền ra rồi giao cho bọn ma tăng buôn thần bán thánh, thì ai 

là đám “chống lưng” cho bọn“sân sau” này, cùng lúc làm “ô dù” cho bọn 

ma tăng kia? Câu trả lời có trong đám lãnh đạo cao nhất từ các thành viên 

của Bộ Chính trị tới các nhân vật trong chính phủ hiện nay, hiện nay các 

giả thuyết cần được minh chứng trong những ngày tới là Phạm Minh 

Chính trong Bộ Chính trị đóng phần đầu tư và bao che, còn Nguyễn Xuân 

Phúc tham gia vào việc ủng hộ để tham dự vào việc chia chát. Nếu là giả 

thuyết có cơ sở nơi mà dữ kiện phải được trở thành chứng từ, mà còn là lý 

luận của chứng từ được trở thành giải luận về nguyên nhân. Nên sự thật 

khách quan yêu cầu ta tiếp tục điều tra, khảo sát, nghiên cứu về hệ thống 

truyền thông quốc nội do ĐCSVN điều khiển: tại sao tự nhiên lại ào ra để 

nhảy vào các chuyện ma tăng dùng ma đạo để làm tiền, thì đây lại có giả 

thuyết khác là một cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các lãnh đạo chóp bu 

đang thanh toán nội bộ để giành chức qua giành quyền trong đại hội sắp tới 

của ĐCSVN, chỉ như vậy sự thật mới là sự thật trọn vẹn chớ không phải là 

loại sự thật chột, què, ngọng, điếc đã bị tà quyền vo tròn bóp méo. 

8. Sự thật đến như một sự kiện nhưng tự nó sẽ thành sự cố để giải 

thích các biến cố đã, đang, sẽ xẩy ra khi sự thật xuất hiện với nguyên vẹn 

hình hài của nó. Và khi chủ thể khám phá ra sự thật nguyên vẹn này, thì 

chính chủ thể thường có nhận định là mình đã đi sau tới trễ đối với sự thật, 

chính cảm nhận này sẽ hướng dẫn chủ thể thực hiện thêm hai việc: thứ 

nhất là kiểm nghiệm lại mọi quá trình thực nghiệm (thật sự của sự thật); 

thứ hai là luôn đi thêm một bước hay nhiều bước nữa để được tiếp nhận sự 

thật đầy đủ mà không bị thiếu sót, để tiếp nhận sự thật được toàn diện, 

không bị phiến diện, như một sự thật tật nguyền. Câu chuyện của chùa Ba 

Vàng vẫn không dứt nếu ta không hiểu chuyện buôn thần bán thánh qua 

Phật giáo của bọn ma tăng hiện nay chính là câu chuyên rửa tiền bất chính 

qua chuyện xây chùa, để rồi được vơ vét nhiều hơn qua chuyện buôn chùa 

bán Phật của ba lực lượng đang liên kết để sống nhờ liên minh của chúng: 

bạo quyền lãnh đạo sống nhờ độc quyền qua độc đảng dụng độc tài để độc 

trị; tà quyền tham quan sống nhờ tham ô qua con đường tham nhũng; ma 
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quyền buôn đất lậu đạo của bọn tư bản đỏ sống nhờ quan hệ-tiền tệ với 

bọn lãnh đạo. 

9. Sự thật được khai sáng nhờ kiến thức, nhưng trước đó sự thật có thể 

bị vô thức của người trần mắt thịt vì đã quá cả tin vào chế độ đang quản lý 

sự thật, vào chính quyền đang quản trị sự thật; tệ hơn nữa sự thật còn có 

thể bị vùi lấp bởi mê thức, tới từ hậu quả của tuyên truyền, từ hậu nạn của 

kiểu lưỡi gỗ chỉ biết nghĩ, biết nói một chiều làm ra đêm giữa ngày, để ma 

quyền dễ gạt đi mọi phản biện. Chính vô thức khi song hành cùng mê thức 

thì sự thật bị coi như một hiểm họa vì sự thật có thể đặt lại toàn bộ vấn đề 

về tổ chức xã hội, trong đó có tư lợi của kẻ đang là nạn nhân của vô thức 

hoặc mê thức. Cụ thể là quan hệ xung đột giữa kiến thức, vô thức và mê 

thức là quan hệ trong đó quyền lợi đặt chủ thể của nhận thức vào sự tỉnh 

thức trước sự thật; hoặc ngược lại loại bỏ ý thức tới từ kiến thức để bảo vệ 

tư lợi trong vô ý thức. Câu chuyện của chùa Ba Vàng đã và đang là sự dính 

líu qua biển lận của ít nhất ba lực lượng: bạo quyền lãnh đạo trong độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền sống bất lương và làm giàu 

bất chính qua quá trình buôn bán bất nhân. Những bọn này sống như ký 

sinh trùng ăn trên rồi ăn sâu vào sinh lực của người lương thiện qua sự 

buôn bán giả dối của chúng. Cụ thể là khi đi học thì chúng buôn bằng bán 

cấp, khi ra đời thì chúng buôn chức bán quyền, khi cần tiền thì chúng buôn 

thần bán thánh; và chúng sẽ buôn dân bán nước và khi đất nước bị sa bẫy 

vào quy trình của họa xâm lược của Tàu tặc thì chúng sẽ cao bay xa chạy 

như để tiếp tục lẩn trốn sự thật mà thôi. 

10.  Sự thật chỉ được biết qua kiến thức đã đưa nó ra ánh sáng, mà ngay 

trong kiến thức cũng có loại kiến thức bị giấu giếm, để chỉ được chia sẻ 

kín đáo trong bè đảng như trường hợp của ba lực lượng độc hại cho số 

phận Việt tộc hiện nay : bạo quyền lãnh đạo trong độc đảng, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham đất, tất cả đều tham tiền; và chính chúng là giặc nội 

xâm, trực tiếp hay gián tiếp mở cửa cho ngoại xâm Tàu tặc, vì chúng chỉ 

biết sống bất lương để làm giàu bất chính, loại này luôn “mất ăn, mất 

ngủ” vì sự thật sẽ tới để lột mặt nạ của chúng. Nên sự thật không bao giờ 

được chính thức hóa qua hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc 

tôn), và khi sự thật được công chúng hóa, thí dụ như qua chiến dịch chống 

tham nhũng, thì nó không còn sự thật nguyện vẹn nữa, vì sự thật này đã bị 

bóp méo ngay từ đầu. Chỉ vì thực chất của chiến dịch chống tham nhũng 

này mang nội chất của chuyện thanh trừng nội bộ, trong chuyện thanh toán 

lẫn nhau giữa các lãnh đạo đang có xung đột với nhau vì tư lợi. Chính câu 

chuyện địa phương tưởng là cục bộ của chùa Ba Vàng hiện nay không còn 

là một thí dụ đơn lẻ, mà là một trường hợp trong một thực thể, một phần tử 

của một tổng thể nói lên sự sa đọa của chế độ hiện nay đang thật sự tha hóa 

Việt tộc. 
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Sự thật xuất hiện trong xã hội không đơn thuần như sự chứng minh một định đề 

toán, không thuần chất như giải nghiệm sự thật qua thí nghiệm của các ngành 

khoa học thực nghiệm hóa, lý, sinh… Sự thật xã hội là một mạng lưới có dây 

dưa rễ má trong sinh hoạt xã hội, có gốc, rễ, cội, nguồn trong đời sống xã hội, 

nơi mà quan hệ xã hội che, lấp, vùi, dìm những tư lợi; người ta giấu một sự thật 

vì người ta có quyền lợi trong sự che giấu đó, là nền cho sự dối trá của kẻ muốn 

bảo vệ tư lợi của mình.  

Thí dụ chùa Ba Vàng là một điển hình khi các ma tăng không phải là Phật tử, 

không được trang bị bởi kiến thức của Phật học, mà trong số đó là đảng viên 

ĐCSVN, được đào tạo qua hệ thống của Bộ Công an, nhận nhiệm vụ thao túng 

và phá hoại Phật giáo. Cùng lúc, chúng giúp các quan chức lãnh đạo rửa tiền qua 

xây chùa, rồi mượn cửa chùa để làm tiền qua mê tín, thu tiền mà tránh được 

kiểm tra kế toán, để tránh được thuế má… Làm tiền dễ dàng trên sự mê tín dễ 

dãi quần chúng để tiếp tục giáo dưỡng ngu dân, không qua con đường tuyên 

giáo mà qua con đường mê tín, một công hai việc, đó là định nghĩa chính xác về 

sự dối trá luôn lấy sự tiện lợi lừa người để làm tiện ích cho tư lợi của nó. Đây là 

loại tham nhũng dùng mê tín để làm tiền, tức là dùng ma đạo của âm binh lẩn 

rúc trong bóng tối để bòn rút không ngơi nghĩ tiền tài của quần chúng, sinh lực 

của đồng bào. Đừng mong loại này tiếp cận được Phật pháp chân chính qua kiến 

thức, đừng mong loại này tiếp nhận được lý tưởng cao cả của Phật giáo, vì 

muốn có Phật học chân chính phải đầu tư tâm trí bằng thời gian dài của tuệ giác, 

học thật để hiểu thật, để hiểu được sự thật của Phật tâm; sự giả dối là ngược đời 

với Phật lộ, đối nghịch với sự thật. 

Khi người ta có thấy một con voi to lớn giữa nhà, mà người ta còn giả vờ như 

không thấy nó, thì đó là kết quả của vô thức đã cộng nghiệp cùng mê thức để 

sinh ra hậu quả của vô ý thức, tức là không tỉnh thức trước kiến thức. Tại đây, tri 

thức của khoa học xã hội và nhân văn sẽ làm nên được ý thức để giúp quần 

chúng có được nhận thức về chính số phận của mình: chỉ có sự thật Việt mới nói 

rõ được số phận Việt, không có một mê tín, mê lộ, mê cung, mê chấp nào thay 

thế được sự thật. 

Sự thật dưới quyền lực 
Có ba tư tưởng gia, mỗi người lại đưa ra một lý luận rất khác nhau để đi tìm sự 

thật, chuyện lạ cả ba điều gởi lòng tin vào thượng để để đi tìm sự thật trong nhân 

thế. Tư tưởng gia thứ nhất có niềm tin tuyệt đối vào thượng đế cha đẻ của muôn 

loài, nhưng không phải vì vậy mà ông không biết làm giàu một cách khách quan 

trên minh lộ đi tìm sự thật, đó là Augustin đề nghị định nghĩa: sự thật được tìm 

ra bởi thiện ý như là một ý chí muốn nhập nội vào sự thật để hiểu tới nơi tới 

chốn sự thật. Tại đây, khi ý chí dựa vào thiện ý đã trở thành ý lực thì ý lực này 

chính là thể lực của niềm tin, và cái tin này cũng là bước đầu của trí tuệ, giúp ta 

khởi hành trên lộ trình đi tìm ra cái lý để hiểu cái thật. Cả hai cái tin, cái lý sẽ 
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tìm ra cái thật, nơi mà cái tin chọn cái lý để tạo nền tảng để đón cái thật được 

tới.  

Đến tư tưởng gia thứ hai là Descarte một triết gia lấy thượng nguồn là duy lý để 

đi tìm cái đang ẩn sâu trong cái lý, khi ông xem sự thật khi được tung ra như 

một loại ánh sáng có sức sáng vô song tới để khai phá ý chí của con người muốn 

biết tận gốc rễ của cái thật. Chính độ sáng mãnh liệt này làm ngời cái thật được 

hiện hữu tròn đầy rồi hiện hình trọn vẹn giữa nhân sinh. Mà cũng chính nó có 

lực tập hợp rất lớn, nó đưa cá nhân tới tập thể, đưa các cộng đồng riêng rẽ tới 

cùng, tới chung một số phận của một dân tộc sống để bảo vệ sự thật sáng rực 

này. Và khi ánh sáng sự thật càng lớn thì nó tạo ra được sự thỏa thuận, làm nên 

sự đồng lòng của mọi người thì sức vận hành rất mạnh của nó trong xã hội con 

người. Sự thật xuất hiện để xóa đi sự ngờ vực, và sự thật đứng vững với chân lý 

của nó, vừa bằng lý thuyết luận, vừa bằng phương pháp luận của nó, làm nên 

khoa học luận về sự thật, sẻ mang một giá trị tuyệt đối. 

Tư tưởng gia thứ ba là Pascal, một nhà khoa học lỗi lạc nhưng cũng biết gởi 

niềm tin mình vào thượng đế, lại chọn một con đường khác khi ông đề nghị ta 

phân tích sự thật như một nghệ thuật sống mà con người biết tự thuyết phục 

mình trước cái hiển nhiên vì nó rõ ràng trong tuyệt đối, đó chính là sự thật. Mà 

muốn tới sự thật này thì phải biết yêu cái thật để thấu cái thật. Ông chắc chắn 

một điều là cái yêu đi tìm cái thật làm nên cái biết, cái hiểu về cái thật. 

Nhưng Foucault khi nối các định đề của triết học với các thực trạng của xã hội 

mà con người đang sống, thì đứa con tin yêu của triết học cận đại và xã hội học 

đương đại này đã đặt sự thật vào giữa tri thức và quyền lực. Như vậy, sự thật 

luôn bị chi phối bởi hai cực này, ông tin là sự thật không vô tư và không vô điều 

kiện, vì cả hai tri thức và quyền lực đều không vô điều kiện. Rồi ông chống lại 

quá trình của niềm tin khi nó đi tìm sự thật, và ông giải thích là khi sự thật nằm 

giữa kiến thức và lòng tin, thì kẻ có lòng cả tin luôn có ảo tưởng đã là người 

nắm trọn được sự thật, nhưng thật ra là người đó đang nhốt sự thật vào lồng của 

niềm tin. Mà trên nguyên tắc khách quan của khoa học thì niềm tin phải theo sự 

thật, chớ không phải ngược lại là sự thật phải theo niềm tin. Ông đề nghị cụ thể 

khi ta đi tìm sự thật trên một sự kiện, ta phải nhận ra ít nhất ba yếu tố cấu tạo ra 

nó: cơ cấu lý lẽ của sự kiện tại sao nó có và xuất hiện trong cuộc sống; sau đó là 

tính biến đổi của nó qua thời gian, đây chính là sử tính của nó; và cuối cùng là 

sự sống còn của nó qua các không gian khác nhau của xã hội con người.  

Ngay trong sinh hoạt xã hội, quyền lực luôn tìm cách chi phối các tổ chức của 

xã hội, trong điều kiện đi tìm sự thật Việt để hiểu số phận Việt, thì ai cũng biết 

là gần hàng ngàn cơ quan truyền thông, dưới độc quyền của tuyên giáo qua độc 

tài trong độc trị của ĐCSVN, thì có chục ngàn bút nô, ký nô, văn nô được trả 

lương tháng để phục vụ cho một hệ thống truyền thông được tồn tại chỉ để viết 

những chuyện phản sự thật. Gian nghiệp trong điếm lộ! Bọn này sinh hoạt như 
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chó săn theo lịnh chủ: áp đảo để trấn dẹp, vu khống để vu cáo những công dân 

nào muốn hiểu, muốn thấy, muốn nói, muốn viết ra sự thật. Sự thật độc hại do 

độc đảng gây ra, từ nghèo nàn trong lạc hậu của xã hội Việt, tới các cuộc đấu 

tranh vì nhân quyền trong nhân phẩm qua dân chủ, thì đều bị chúng hùa sủa với 

công an đều bị chúng hãm hại, với sự hỗ trợ vô điều kiện của bộ máy đồ sộ công 

an trị hiện hành. 

Trên sự thật về nhân phẩm con người trong một xã hội, Foucault đề nghị ta nên 

bắt đầu phân tích một cá nhân bằng môi trường giáo dục mà cá nhân đó đươc tạo 

ra; sau đó là quan hệ xã hội làm nên đời sống xã hội của cá nhân đó, và tiếp theo 

là quan niệm xã hội và thực hành xã hội của cá nhân này trước quyền lợi của nó 

trong tổ chức xã hội, mà cá nhân đó đang sống. Từ đây, ta thấy được những mâu 

thuẫn, rồi những xung đột hoặc hợp tác của cá nhân đó trong sự vận hành của 

các cơ cấu xã hội mà quyền lực hiện hành vừa lãnh đạo cả xã hội, vừa chủ mưu 

tạo ra đặc quyền, đặc lợi làm nên đặc khu cho riêng cho quyền lực đó. Chính tự 

lợi là rào cản ngăn chặn không cho cá nhân và tập thể thấy hết được sự thật; và 

chính đấu tranh ngay trong xã hội sẽ làm sáng ra sự thật, để mọi người thấy rõ 

bạo quyền dính tới tham nhũng, tà quyền tham quan dính tới ma quyền trọc phú, 

tất cả bọn này đều buôn gian bán lận trong những không gian âm binh của 

chúng, và chúng biết lách luật để né luật, thậm chí tráo luật để xé luật, như để 

thủ tiêu sự thật ngay trên thượng nguồn của nó. 

Sự thật của một cá nhân có rễ là môi trường gia đình, có cội là vốn liếng của gia 

đình đó trong quan hệ xã hội của gia đình đó, có nguồn là vốn kinh tế làm nên 

vốn quen biết, rồi lấy vốn quan hệ xã hội để lợi dụng ngay trên vốn chung của 

xã hội, lợi dụng rồi lạm dụng là động cơ chính để bảo vệ tư lợi; cụ thể là tìm 

quyền để có quyền, và khi có quyền thì lạm quyền. Nên nguồn cội là quyền lợi 

qua tiền tệ-hậu duệ-quan hệ của một nhóm có thể làm giàu cá nhân đó, đó là 

chuyện hằng ngày ta thấy rất rõ là con ông cháu cha dễ thành đại gia; và ngược 

lại thì chuyện dân chúng lại nghèo đi, chật vật trong nheo nhóc, dễ thành dân 

đen, và chỉ một sớm một chiều bị cướp đất, cướp nhà là thành dân oan.  

Như vậy, sự thật của xã hội Việt Nam hiện nay có thể nhìn qua các nạn nhân của 

quyền lực bạo động trực tiếp bằng đàn áp do công an trị; lại được trợ lực bằng 

bạo động truyền thông qua các hệ thống tuyên truyền, truyền thông, báo chí 

phục vụ ý đồ của tuyên giáo; ta không quên bạo động tới từ tư pháp hiện nay là 

công cụ của ĐCSVN, dùng pháp luật để buộc tội dân lành đang bị cướp đất, 

cướp nhà, cướp của… Ta lại càng không quên: bạo động biểu tượng với giọng 

điệu của chính quyền bắt buộc dân tộc phải nghe sự dối trá như là chân lý; để từ 

đó chôn vùi thực chất của sự thật, tạo nên tảng để chính quyền này dễ vu khống 

để vu cáo, dễ điêu ngoa để chụp mũ sự xuất hiện của mọi lẽ phải. Sự dối trá 

bằng phản xạ điêu ngoa luôn vùng vẩy trong bùn nhơ phản sự thật. 
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Sự xuất hiện của sự thật, bắt một chủ thể có lương tri vì có lương tâm trong hành 

động, làm nên tính lương thiện trong lý luận đưa chủ thể đó về hướng: phải nói 

thật để phải thật khi nói, mặc dù có thể bị xử tử bởi bạo quyền lãnh đạo, bị ám 

hại bởi tà quyền tham quan, bị trừng phạt bởi ma quyền tham tiền. Khi nói thật 

để bảo vệ sự thật như chân lý để đi tìm lẽ phải, thì sự thật chính là tiền đề của 

đạo lý biết sống bằng hay, đẹp, tốt, lành trong mọi sinh hoạt xã hội, của luân lý 

làm nên điều hay lẻ phải trong trách nhiệm và bổn phận của một công dân đói 

với xã hội mà mình đang sống.  

Sự thật bị khống chế 

Sự thật của xã hội không thoát được sự xếp hạng theo thứ tự ưu tiên mà xã hội 

đó tôn vinh, và chính sự xếp hạng này cho phép hoặc không cho phép một sự 

thật xuất hiện, tại đây có khen thưởng hoặc có trừng phạt khi có một sự thật xuất 

hiện. Đó là bi kịch của Gallilé khi chứng minh trái đất tròn mà không phẳng, 

như giáo hội thời đó tin tưởng rồi áp đặt lên toàn xã hội. Sau đó nhiều thế kỷ, 

chính Nietzsche đã xây dựng được luận thuyết nơi mà sự thật chỉ được thuyết 

phục bởi cái lý, nhưng chính ông cũng khuyên ta hãy cẩn trọng khi sự thật bị 

chính cái lý thông thường, phổ quát mà thực chất là phản sự thật, đang có sẵn 

trong tín ngưỡng đến vây bủa cái thật, rồi vây hãm luôn để bóp chết sự thật ngay 

trong trứng nước trong bằng cái lý độc tôn đang có độc quyền trong tín ngưỡng 

để chống lại sự thật đó. 

Niềm tin luôn tác động vào kiến thức nơi mà lòng tin có kiến thức riêng của nó, 

có cái lý riêng để định vị sự thật, cụ thể là con người không muốn tin những sự 

thật mới tới để làm phiền rồi lật đổ các niềm tin đã có trong con người. Nên sự 

thật có thể nằm im lìm trong quên lãng, trong những gì mà người ta không muốn 

hiểu, và sự thật có thể không nằm trong những gì mà người ta muốn biết. Đây là 

chuyện thường tình của nhân gian, nên trong khoa học cũng có chuyện tranh 

giành quyền lực như trong chính trị, trong tôn giáo cũng có chuyện tranh giành 

quyền lợi như trong kinh tế… Nếu ta muốn bảo vệ sự thật khách quan, để tới với 

chân lý của sự việc, chúng ta không bảo vệ sự thật một cách chung chung, mà 

bảo vệ trước hết là bảo vệ lý trí của sự thật làm nên chân lý cho lẽ phải. 

Kant có niềm tin sâu sắc về thượng đế đã chế tác ra muôn loài, nhưng cũng 

chính triết gia này lại đề nghị là không có niềm tin nào vô điều kiện cả, ông 

khuyên ta hãy đến với sự thật với sự thành thật học để hiểu. Khi ta có thiện chí 

để học, có công cụ của tri thức đúng để tìm ra kiến thức mới và đúng về sự thật, 

thì sẽ hiểu mọi điều kiện cần thiết để nhìn, để thấy, để hiểu và để nhận ra sự thật. 

Cụ thể là ta phải biết tách chủ thể đi tìm sự thật và đối tượng đang ẩn chứa sự 

thật, thì từ đó chủ thể có thể tái tạo từ đầu tới cuối sự hình thành của đối tượng 

để thấy được sự thật, và sự thật sẽ luôn được mở ra cho ta nhận ra sự thật, Kant 

tin rằng sự thật trao tặng cuộc sống sức mạnh của nó qua sự xuất hiện hiển nhiên 

của sự thật.  
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Flaubert thì nghĩ khác: sự thật của con người là biết vụ lợi để bảo vệ tư lợi của 

mình, nên sự thật trong xã hội xuất hiện với sự xung đột về quyền lợi, nơi mà 

mỗi tư lợi bám vào chỗ đứng của nó, cùng lúc muốn lớn ra và đe dọa các tư lợi 

khác. Đã giàu rồi thì muốn giàu hơn, đứng núi này trông núi nọ cao hơn, và nói 

theo cách của Flaubert: quyền lực này không thể yêu quyền lực kia, chúng sinh 

hoạt trong xã hội để vô hiệu nhau, và nếu có điều kiện là chúng hủy diệt nhau, 

mọi thỏa thuận về quyền lợi đều tạm thời, mọi liên minh về quyền lực đều chóng 

chày, thay đổi liên hồi như nắng sớm mưa chiều. Chính sự xuất hiện của sự thật 

sẽ nói rõ sự xung đột đã có và sẽ tiếp diễn ngay trong sinh hoạt xã hội, nó đe dọa 

và nó thúc đẩy các lực lượng tốt trong xã hội liên kết để cùng nhau liên minh 

chống lại các lực lượng xấu chỉ biết bám vào tư lợi của mình mà “thí mạng” các 

lực lượng khác. 

Các lý luận của triết học đã được một chuyên ngành sắc nhọn mài dũa trong hơn 

hai thế kỷ qua, để sự thật được ngời sáng lên, được thấy rõ qua đời sống xã hội, 

sinh hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội, đó chính là xã hội học. Chuyên ngành 

này yêu cầu chúng ta khi đi tìm sự thật trong một xã hội: đừng quên là trong xã 

hội đó luôn có hai loại người kẻ thống trị và kẻ bị trị. Kẻ thống trị nắm không 

những quyền lực, mà còn thao túng luôn cả tri thức, bằng thủ đoạn của mình, 

qua chính quyền thuộc về mình, mà mục đích là kéo dài chế độ thống trị, nơi mà 

sân chơi, trò chơi, luật chơi được tổ chức rồi giật dây để khống chế rồi áp bức 

kẻ bị trị.  

Bourdieu là nhà xã hội học đã đi sâu và đi xa trên chủ thuyết khống chế để thống 

trị này, thầy khuyên các môn sinh phải luôn mài dũa xã hội học thật sắc nhọn, 

mang thể chất của một sinh lực luôn đủ hùng lực để chiến đấu vì sự thật nằm 

ngay trong sự bất bình đẳng, tạo ra bất công trong mọi quan hệ xã hội. Tại đây, 

có kẻ ăn trên ngồi trốc làm giàu qua sự bóc lột những người cày sâu cuốc bẩm; 

kẻ thống trị thì ngồi mát ăn bát vàng sống trên lưng những người lưng đội trời, 

mặt áp đất; kẻ thống trị này đi trên vai những người một nắng hai sương bằng 

thói ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau; kẻ thống trị này lại tự cho phép mình nằm 

chờ sung rụng lại còn dẫm lên đầu những người thức khuya dậy sớm qua siêu 

cao thuế nặng, đây chính là họa nạn của Việt tộc hiện nay. Sự thật của xã hội 

Việt hiện nay là kẻ thống trị vừa lợi dụng mọi phía, vừa bóc lột tới cùng kẻ bị 

trị. 

Kẻ thống trị quây quần với nhau để lập ra những tập đoàn quyền lực, tạo ra bất 

công tuyệt đối kẻ ăn ốc, người đổ vỏ như ta thấy qua thảm kịch của dân đen hiện 

nay lợi tức tàn mạc, ngày ngày sống với lạm pháp phi mã. Lực lượng thống trị 

chung quanh ĐCSVN sống bằng bạo quyền độc tài trung ương, bằng tà quyền 

tham quan địa phương, và ma quyền chung quanh các nhóm lợi ích, có sân sau, 

có ô dù, được chống lưng, hít vào bằng biển thủ, thở ra bằng gian lận… tồn tại 

như các ký sinh trùng bòn rút tài nguyên của đất nước, tiền tài của dân tộc. Các 

ký sinh trùng này được “tẩm bổ” để trở thành một tập đoàn tội phạm trong hệ 
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độc: độc đảng để độc tài, độc trị để độc quyền, độc tôn để độc quyết, bất chấp 

mọi độc hại tới với đồng bào, đất nước. Bọn thống trị khống chế quần chúng 

bằng công an trị, không chừa một thủ đoạn nào của bạo quyền để đè đầu cỡi cổ 

nhân dân, không chừa một xảo thuật của tà quyền tham quan liên minh với ma 

quyền tham đất, ngày ngày trộm, cắp, cướp, giật đất đai, biến dân chúng thành 

hàng triệu dân oan.  Chúng sống với các phản xạ thừa nước đục thả câu, để 

được đục nước béo cò, chúng say mê thừa gió bẻ măng để được mê mệt với quy 

luật của khống chế để áp chế của bọn cướp ngày là quan! Sự thật của đời sống 

Việt hiện nay là kẻ thống trị vừa bòn rút, vừa trấn lột kẻ bị trị. 

Độc hại như ung thư biến hóa hàng ngày trong quy trình tự tăng, tự phát của nó: 

mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền qua hiện trạng học giả-thi giả-bằng 

giả, tất cả trong bối cảnh chung của bọn phản dân hại nước, đã đi trên tử lộ của 

chúng là buôn dân bán nước trước Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển 

của chúng ta. Trước Tàu họa đang ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh của 

Việt tộc; trước Tàu hoạn ngày ngày đầu độc dân ta với thực phẩm độc hại; trước 

Tàu nạn theo túng, giật dây chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa… trước hiện 

cảnh của một ĐCSVN hèn với giặc ác với dân, bằng hiện thân đớn hèn cúi đầu-

khoanh tay-quỳ gối của kẻ thống trị dân bằng công an trị, nhưng lại bị một kẻ 

thống trị lớn hơn áp chế, mà tổ tiên đã dặn dò con cháu chính chúng là tử thù 

của Việt tộc từ ngày ông bà ta lập quốc. Sự thật của sinh hoạt Việt hiện nay là kẻ 

thống trị vừa xiết cổ dân Việt, vừa bán đứng kẻ bị trị. 

Xã hội học từ đây, từ chối nghiên cứu về đời sống xã hội mà không nghiên cứu 

về bất bình đẳng; từ chối điều tra về sinh hoạt xã hội mà không điều tra về bất 

công; từ chối khảo sát về quan hệ xã hội mà không khảo sát về sự bất nhân, vô 

luân của kẻ thống trị bấp chấp đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, đã làm nên 

luân lý của cộng đồng Việt biết sống có trách nhiệm với đất nước, làm nên đạo 

đức của dân tộc Việt biết sống có bổn phận với đồng bào. Khi xã hội học phân 

tích về một hệ thống xã hội, nó luôn phân tích về quyền lực (trong bóng tối) đã 

tổ chức chính quyền của xã hội đó bằng khống chế và áp chế. Khi xã hội học 

giải thích về một cấu trúc xã hội, nó luôn giải thích quyền hạn (dưới ánh sáng) 

của dân quyền qua công bằng và bác ái của dân chủ. 

Xã hội học có kiến thức thực nghiệm làm công cụ cho tri thức, hơn thế nữa: 

chính kiến thức là vũ khí để chống độc tài luôn tìm cách che lấp sự thật! Hãy 

xem xã hội học như là chuyên ngành cũng có kiến thức hàn lâm như các chuyên 

ngành khác của khoa học xã hội và nhân văn; nhưng cùng lúc tri thức của xã hội 

học cũng là vũ khí chống mỵ dân của độc tài, chống đạo đức giả của độc đảng. 

Tri thức của xã hội học biết trao truyền kiến thức của nó không những qua lý 

thuyết, mà còn qua phương pháp tự phân tích để mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi 

cộng đồng, mỗi dân tộc thấy rõ về số phận của mình, để lật mặt nạ của bạo 

quyền trong bất bình đẳng, của tà quyền trong bất công. Xã hội học đề nghị 

những công thức giải thích dựa trên các công cụ phân tích về số kiếp của kẻ bị 
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trị, để kẻ này thấy rõ số phận mình qua các bẫy của kẻ thống trị, khi kẻ thống trị 

xem kẻ bị trị như công cụ để lợi dụng rồi bóc lột. 

Đưa sự thật cho quần chúng trong xã hội là để mọi người được quyền sống 

đúng, không là nạn nhân của bất công, trong một xã hội mà bóc lột là vô nhân, 

mà tham nhũng là vô luân, trên nguyên tắc của nhân quyền, con người được 

quyền sống trong một xã hội đáng sống, không ai là dân đen, dân oan của ai cả; 

và khi con người nhận ra sự thật này tức là con người đã biến nhận thức thành 

tỉnh thức. Xã hội học luôn dặn dò ta phải cẩn trọng ngay trong tin tức, dữ kiện, 

chứng từ, vì sự thật luôn bị đánh tráo, đổi trắng thay đen, bị biến dạng khi ta đi 

tìm sự thật. Thí dụ khi ta đi tìm sự thật về giáo dục, chúng ta thường rơi vào các 

văn bản của Bộ Giáo dục, luôn mỵ dân trên các văn bản này, chúng không phải 

thực tế hiện nay của giáo dục với các bi nạn: bạo động, dâm loạn, hối lộ, tham 

nhũng… với học giả-thi giả-bằng giả qua buôn bằng bán cấp trong trường lớp 

để mua chức bán quyền trong  các cơ chế; đây là sự thật của một bộ máy giáo 

dục bị lũng đoạn toàn bộ, nó hoàn toàn ngược lại với các văn bản đạo đức giả 

của Bộ Giáo dục. 

Bạo quyền không thể chụp mũ, vu cáo một kiến thức toán trong một định đề 

toán và tà quyền không thể chính trị hóa toán học được; nhưng bạo quyền lãnh 

đạo, tà quyền tham nhũng có thể vu khống một sự thật của khoa học xã hội nhân 

văn, bằng cách chính trị hóa để lũng đoạn hóa các tri thức của khoa học xã hội 

nhân văn. Và khi khoa học xã hội nhân văn không bị bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham nhũng khai thác, thì nó lại bị các ma quyền này giật dây, vu cáo, 

chụp mũ... Nên từ đây, xã hội học hiện đại đã là môt kiến thức biết tự phòng vệ 

để chống lại bạo ngôn của bạo quyền lãnh đạo, xảo ngôn của tà quyền tuyên 

giáo, lộn ngôn của ma quyền truyền thông, tất cả bọn âm binh này luôn muốn 

che mắt xiết cổ các công dân yêu dân chủ, nhưng luôn bị bôi nhọ bởi tuyên 

truyền, luôn bị ruồng bố bởi công an. Nên một sự thật muốn vững trong không 

gian để bền với thời gian là một sự thật biết tự phòng vệ! 

Sự thật trước bất công 
Khi hiện tượng luận ra đời, trên đường đi tìm sự thật thì trường phái này phân 

tích rằng sự thật đã gởi trao cho ta những chỉ báo của nó đã xuất hiện ngay trong 

hiện tượng, nơi mà cái thật được nhận ra qua trực quan, chính trực quan khi tổ 

chức lại lý trí, đã bắt đầu trao truyền cho ta một trí tuệ mới để ta tiếp cận ngày 

càng sát với sự thật. Husserl, cha đẻ của hiện tượng luận đưa ra luận thuyết sự 

liên đới của các chủ quan để cùng công nhận là cái biết đã mở cửa cho cái thật 

xuất hiện, để sự thật tới như một chân lý có rễ sâu, gốc chắc mà không ai bứng 

được. Để cụ thể hóa luận thuyết này, ông khẳng định là: sự thật đã có từ lâu, đã 

có sẵn, đã có trước câu hỏi sự thật là gì? Chính cái biết là chìa khóa để mở ra 

không gian của sự thật để cái thật được nhập nội vào cái biết.  
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Heidegger, môn sinh của Husserl và là triết gia sắc nhọn nhất về các lý luận hiện 

tượng học, khi ông tin rằng luôn có một bản thể nội tại giúp ta nhận ra sự thật, 

khi chủ thể muốn tìm ra sự thật, thì chủ thể phải là chủ thể mở: mở để sống, mở 

để nhận, mở để biết, mở để đón sự thật, để được sống thật, sống đúng, với hai 

bản thể: bản thể của chủ thể song hành cùng bản thể của sự thật. Tại sao lại 

dùng cụm từ bản thể? Vì bản thể bên trong không phải là sự giới thiệu tên tuổi 

bên ngoài, tức là gặp sự vật rồi đặt tên cho sự vật đó, mà không biết nội chất và 

sự vận hành của sự vật này. Nên bản thể ở trong cái thật, và cái thật không ở 

trong cái giới thiệu, nơi mà sự thật của bản thể chính là sự vận hành mà ta thấy-

nhận-hiểu qua hiện tượng. Tại đây, chủ thể không còn là một cá nhân riêng rẽ, 

mà là một chủ thể có bốn năng lực trí thức sau đây: 

 Chủ thể nhận ra sự thật qua sự gỡ bỏ các trói buộc chống lại sự thật. 

 Chủ thể nhận ra sự thật qua sự vén màn để trưng bày cái thật. 

 Chủ thể nhận ra sự thật qua chứng minh bằng dữ kiện.  

 Chủ thể nhận ra sự thật qua xác chứng bằng chứng từ. 

Sau khi thực hiện được quá trình của bốn công đoạn này trên con đường đi tìm 

sự thật, tức là chủ thể đã tái tạo được vị trí nguyên thủy của sự thật là đưa sự 

thực trở về dạng trung thực ban đầu của nó, mà không còn bị các ám lực phản sự 

thực nào che, lấp, vùi, dìm được nữa. Nhưng hiện tượng luận cũng cẩn trọng khi 

nêu lên một định đề khác: không có sự thật toàn diện trong một sự thật tuyệt 

đối! Cụ thể là người ta khó biết hết sự thật về sự vật từ khi nó ra đời tới lúc nó 

chết, vì sự thực có thể vận hành vô hạn trong sự phát huy vô định của cuộc sống. 

Đây là phương pháp luận giúp con người tiếp cận đứng đắn với sự thật mang 

tính khách quan vô vụ lợi; vì mỗi lần con người tự tin quá đáng là mình đã biết 

hết, biết toàn bộ, biết đầy đủ về một sự thật, thì chính sự diễn biến của bối cảnh, 

sự biến hóa của hoàn cảnh, sự thay đổi của thực cảnh đã đưa sự thật này vào một 

quỹ đạo khác rồi, để sự thật được sống còn như một sự thật, nên sự thật luôn 

cao, sâu, xa, rộng hơn trí tuệ thuần lý của con người. 

Char là thi sĩ hàng đầu của thi ca Pháp trong thế kỷ XX, mà cũng là bạn tri thức 

tâm giao của Heidegger, có tặng cho triết gia này một bài thơ khi ông ví sự thật 

như diễn biến linh hoạt của mùa thu, đã vượt hạ để chuyển mình mà vào đông: 

“Mùa thu sao luôn nhanh hơn cái cào đất của người làm vườn”, chỉ vì trí tuệ 

của con người thường chậm hơn sự vận hành của thiên nhiên đang trùm phủ lên 

nó.  

Câu chuyện của Husserl, của Heidegger, của Char không hề lý thuyết, không hề 

trừu tượng với chủ đề của chúng là: sự thật Việt làm nên số phận Việt, khi ta biết 

sự vận hành vừa ngầm vừa nhanh, nửa hữu hình nửa vô dạng của thân phận Việt 

hiện nay. Với Tàu tặc đã chiếm đất, đảo, biển của ta; với Tàu họa đang ô nhiễm 

môi trường, đang hủy diệt môi sinh của ta; với Tàu hoạn đang ngày ngày đầu 

độc dân tộc ta qua thực phẩm bẩn, hóa chất độc, kể cả đang tổ chức dày đặc trên 
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quê hương ta một mạng lưới buôn ma túy để truy diệt các thế hệ trẻ của Việt tộc; 

với Tàu nạn đang toàn bộ tự giật dây chính trị qua lãnh đạo của ĐCSVN, thao 

túng qua kinh tế, biển lận qua thương mại, tha hóa qua giáo dục… Tất cả song 

hành cùng với các làn sóng di dân Tàu ào ạt vào đất Việt để định cư lâu dài, 

trong quỹ thuật trai Tàu lấy vợ Việt, sinh con lai Tàu theo cha, tạo ra một lực 

lượng lai đang lan tỏa sâu rộng ngay trong giống nòi Việt. Sự thật này đã cho ta 

nhìn thấy là số phận Việt đã là đang lâm vào tử lộ của diệt vong! 

Badou, triết gia đang có ảnh hưởng sâu rộng nhất hiện nay trong triết học hiện 

đại, yêu cầu chúng ta là mỗi lần đi tìm sự thật thì nên đi tìm sự bất công trước 

đã, chính cái bất tín làm nên sự bất công cũng chính là cái phản sự thật đang xiết 

cổ sự thật, để bất công được tồn tại, để bất nhân được che giấu. Và con người sẽ 

tìm ra sự thật của số phận mình ngay trong sự nổi dậy chống bất công, đây là 

một mệnh đề mới của học thuật đương đại, vì sự nổi dậy để lật đổ độc tài chính 

là gốc, rễ, cội, nguồn của bất công, và bất nhân, đưa ta tới con đường của sự 

thật. Sự nổi dậy luôn dùng tự do của mình để tái tạo lại công bằng rồi bác ái làm 

nên nội chất của cộng hòa, tạo ra thực chất của dân chủ, đây chính là chân trời 

của sự thật. Ông khẳng định: không phải chỗ nào có bất công là chỗ đó có nổi 

dậy, nhưng chỗ nào nổi dậy rồi chỗ đó chắc chắn có bất công! Đây chính là thử 

thách để kiếm chứng Việt tộc có phải là một minh tộc hay không trước cuộc 

sống hiện tại của chính mình? Đây chính là thử nghiệm để xác chứng Việt tộc có 

phải là một dũng tộc hay không trước tiền đồ của tổ tiên, trước vận mạng của đất 

nước, trước tương lai của giống nòi? 

Sự thật xuất hiện trong sự ngẫu nhiên, nhưng khi sự thật ra đời thì chính sự thật 

sẽ loại đi sự ngẫu nhiên, để trở thành sự thật của phổ quát, của vĩnh hằng, được 

chấp nhận mọi nơi, mọi hướng. Sự thật thường tới sau một sự cố, chính sự cố 

làm sự thật xuất hiện. Sự thật cần kiến thức khách quan để xây dựng lại quá 

trình làm nó xuất hiện. Sự thật hiện hình như sự tái tạo lại cái thật để chúng ta 

kiểm chứng được tính trung thực của nó. Sự thật khi thì cần các kiến thức qua 

thực nghiệm của khoa học, có khi thì nó cần đạo diễn, cần kịch bản để tổ chức 

lớp lang thứ tự các dữ kiện, các chứng từ làm nên nó, để xã hội, để truyền thông, 

để tòa án, để pháp luận kiểm tra mọi phần tử, mọi chi tiết đã làm nên sự thật.  

Sự thật thường xuất hiện như là một sự cố ngoại lệ đã trở thành phổ quát qua 

quá trình sau đây mà con người sống lần lượt qua bốn kinh nghiệm ngay trong 

tư duy của con người: 

 Sự thật tới từ sự ngẫu nhiên nhưng là sự có thể, đang xẩy ra.  

 Sự thật tới để xóa đi sự chủ quan tạm thời của con người.  

 Sự thật xuất hiện dẹp hẳn sự chủ quan để dựng lên sự khách quan. 

 Sự thật mang thực chất đặc thù, ngược với thói quen, trái với phản xạ.  

 Sự thật khi được công nhận sẽ trở thành phổ biến với kết quả tất nhiên 

của nó. 
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Tổng kết được quá trình này, chúng ta sẽ hiểu tại sao cả một hệ thống từ hàng 

dọc tới hàng ngang do ĐCSVN độc trị trong độc tài đã tạo ra các con buôn vô tri 

trong vô luân như Trịnh Xuân Thanh vừa là lãnh đạo quản lý, vừa là “đại gia”; 

như Vũ Nhôm  vừa là công an, vừa là trọc phú… Chưa hết trong sự thật của chế 

độ này là các tướng công an chống cờ gian bạc lận lại tổ chức cờ bạc gian lận 

trực tuyến ngay trong sào huyệt của Bộ Công an. Khi sự thật được đưa ra ánh 

sáng, thì các tên tướng này nhận tội trong thổ lộ thật đớn hèn, mà dân chúng cả 

nước sao thấy chúng mạt vận trong điếm nhục như vậy! Không những chúng vô 

minh trong vô giác, mà chúng không hề có nhân cách tướng của các tướng vì 

dân cứu nước của cả chiều dài lịch sử Việt tộc; chúng không hề có phong cách 

tướng của các tướng diệt giặc cứu nước trước hiểm họa Tàu tặc đang xâm lăng 

đất Việt; nên sự thật của sự thật là chúng ta đừng mong chúng có tư cách tướng 

để làm được các chuyện vì dân vì nước! 

Ngăn chặn sự thật xuất hiện thường là thói quen của bạo quyền, mà khi nó lại 

vừa là tà quyền thì nó lại đổi trắng thay đen sự thật chính là phản xạ điêu ngoa 

của nó. Chưa hết, qua bộ máy tuyên truyền nhập nội cùng hệ thống công an trị 

của nó, nó còn biết dựng lên mọi ý đồ để chặn ngăn sự thật không được thành 

như sự cố. Khi chặn được sự cố rồi, chúng còn chặn luôn sự kiện hiển nhiên để 

sự kiện không vào được quỹ đạo của biến cố để biến thành sự thật. Từ đây, bạo 

quyền độc đảng luôn ngăn sự phát triển của chủ thể là dùng tự do của mình để 

khám phá sự thật, tà quyền ngăn luôn kiến thức đi tìm sự thật, để kiến thức được 

trở thành tri thức, là nơi bảo vệ và giữ gìn sự thật qua thời gian. 

Sự thật dưới bạo lực 
Girard, lý thuyết gia biết tổng kết triết học, sử học, phân tâm học để xây dựng 

nên nhân học tri thức, đề nghị luận thuyết: nạn nhân oan để giải thích hiện 

tượng bạo động -kiểu giết người- giữa thanh thiện bạch nhật có ngay trong xã 

hội con người là: buộc tội oan một người, một tập thể nhỏ, một cộng đồng yếu 

để quy chụp những tội mà họ không gây ra. Hoặc biến một lỗi nhỏ của một cá 

nhân, một nhóm thành tội đồ được phình to ra để hành quyết các nạn nhân oan, 

như để làm vật tế thần, khi một cộng đồng dùng nạn nhân oan không có tội 

nhưng bị buộc tội oan để giải tỏa những ấm ức, những dồn nén, những bức xúc, 

tới từ các xung đột nội bộ trong một chế độ, trong một xã hội đang mất niềm tin, 

đang bị tha hóa. Cụ thể là chính các nạn nhân oan, không đáng tội chết nhưng bị 

xử oan để phải chết oan, sẽ giải tỏa sự tù hãm của một tập thể, của một cộng 

đồng, của một xã hội đang mất phương hướng. 

Xã hội Việt hiện nay đang lâm nặng vào quá trình nạn nhân oan, chỉ một lỗi bắt 

trộm chó mà kẻ cắp có thể bị một xóm, một làng đánh chết, tại đây kẻ nghiên 

cứu nhân học không thấy được gì thêm về nạn nhân, mà nên quay ra để quan sát 

kỹ hành động của một tập thể dân bình thường, nhưng một sớm một chiều lại có 

thể giết người dễ dàng như vậy? Chính sự bức xúc của một tập thể bị dồn nén 

bởi những bất công trong xã hội, lại không được công lý che chở, là nạn nhân 
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của cường hào ác bá của độc đảng, qua công an trị mà không được luật pháp 

bảo vệ, quần chúng này không làm gì được chính quyền đang đè đầu cỡi cổ 

mình, thì dễ thành sát nhân với một tên trộm, chỉ trộm một con chó thôi mà phải 

chịu tội chết. Nạn nhân oan có thể xảy ra dễ dàng hàng ngày trên đường phố, chỉ 

một cái quẹt xe trong giao thông, chỉ một cái nhìn thẳng của một kẻ lạ, là kẻ đó 

có thể bị sát hại, bị đâm chết vì những chuyện không đâu! Hiện tượng nạn nhân 

oan nói lên rất nhiều trạng thái tâm lý tập thể, tâm thần cá nhân, bị dồn nén quá 

lâu bởi bạo quyền luôn bạo động với họ, thì chính nạn nhân của bạo quyền sẽ vô 

tình hay cố ý diệt lẫn nhau, trong bài học mà tổ tiên Việt dặn con cháu nên cẩn 

trọng trong hành vi: giận cá chém thớt.  

Câu chuyện nạn nhân oan trở nên trầm trọng hơn khi nó gây ra trạng thái tâm 

thần cho những kẻ có quyền lực nhưng lại không được sự tín cẩn của dân chúng, 

không nhận được lòng khâm phục của kẻ bị trị, nên bịnh tâm thần của kẻ cầm 

quyền xử những bản án thật nặng với các đứa con tin yêu của Việt tộc, chỉ dùng 

dân chủ để đòi nhân quyền, mà phải nhận những bản án nhiều năm trong lao lý, 

đó là những tù nhân lương tâm hiện nay đang trong vong lao lý. Khi các nhà xã 

hội học và sử học chỉ nhận định là những bản án nặng là để làm gương, để ra uy, 

để làm kẻ khác sợ hãi mà không dám vào con đường đấu tranh dân chủ. Giải 

luận này chưa đủ, còn thiếu sót, mà chúng ta cần phải đưa giải thích này vào 

phạm trù nạn nhân oan, để thấy rõ sự hận thù quá mức, sự oán giận quá đổi của 

kẻ cầm quyền, đang bất lực trước các trào lưu đấu tranh của xã hội dân sự, mà 

họ không sao dẹp được. Nạn nhân oan luôn phải nhận những đòn thù, những án 

oan, những trừng phạt kiểu truy sát để truy diệt, để kẻ có quyền được hả giận, 

thỏa tức, để tà quyền thoát được chuyện “mất ăn mất ngủ” vì nhân dân đã nhìn 

ra sự bất chính của bạo quyền, sự bất lương của tà quyền, như sự thật về một chế 

độ bất nhân sống nhờ quỷ thuật bạo động. 

Sự thật Việt của số phận Việt hiện nay đang diễn ra hằng ngày trước mắt chúng 

ta là: 

 Một vài công an có thể đưa một người vô tội vào đồn công an và đánh đòn 

thù cho tới chết, để hôm sau báo với gia đình của nạn nhân này là nạn 

nhân đã tự tử, và không một tên công an sát nhân nào bị điều tra để sau đó 

được phân xử công minh trước tòa án. Một xã hội cho phép đòn thù để tra 

tấn cho tới chết, mà lại được một độc đảng bạo quyền che lấp tội ác để 

che giấu tội phạm là một xã hội đang bị nạn nhân hóa. 

 Một vài côn đồ, du đảng được công an sử dụng, được bọn ma quyền buôn 

đất trả tiền, có thể bắt cóc và tra tấn cho tới chết một dân oan đang bảo vệ 

mảnh đất của mình. Gia đình của nạn nhân oan này không dựa được vào 

pháp luật, vì tư pháp hiện nay không hề liêm chính, vì bọn xã hội đen này 

lại được công an bảo kê, được bọn ma đất trả lương, thì đây chính là độc 

lộ của dân chúng trong xã hội ngập bất công mà một công dân có thể đã bị 
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ép vào tử lộ để đi thẳng từ dân oan tới nạn nhân oan, vô tội đã trở thành 

tử tội. 

 Một nhóm lợi ích tham nhũng đang lũng đoạn xã hội, đang bị điều tra có 

thể thủ tiêu một đàn em có vài triệu chứng phản bội chúng, để vừa trả thù, 

vừa để trút giận vào kẻ sẽ là chứng nhân đang tính chuyện bỏ bè rời đảng 

trong một tập đoàn tội phạm. Và, bè đảng này có thể thủ tiêu chứng nhân 

này, để trút xả mọi cuồng bạo của nó mà bất chấp pháp luật hiện hành, 

một xã hội có mức độ bạo động cao, có cường độ bạo động thường trực 

như xã hội Việt hiện nay, thì chuyện “thí mạng” nạn nhân oan là một chỉ 

báo để nói lên sự thật: khi bạo quyền trở thành tà quyền mà sẵn sàng giết 

người, thì nó rất dễ dàng giết luôn đạo lý lẫn luân lý, diệt luôn giáo dục 

lẫn văn hóa... 

Sự thật xuất hiện ngay trong cái bạo động xã hội, mà muốn định nghĩa sự bạo 

động, thì phải qua đường đi nẻo về của nó là sự giết hại từ tính mạng tới nhân 

phẩm của nạn nhân của nó. Khi ta nhìn về sự bạo động, thì ta thường nghĩ là ta 

không phải là thủ phạm, mà kẻ khác mới là thủ phạm, nhưng trên đạo lý làm ra 

đạo đức khi ta nhắm mắt để bỏ qua các tội phạm, thì ta đã đồng lõa với tội ác, và 

có lúc nghĩa vụ học luân lý còn gọi đó là: đồng phạm! 

Sự thật trước lẽ phải 
Barthes, nhà ngôn ngữ học tinh tế và cũng là nhà phê bình văn học tinh anh, đã 

ví cuộc sống hằng ngày của con người là cuộc đời của những người thường đeo 

kính râm đen, dùng màu đen chặn ánh sáng cũng chỉ để chống chói mắt, nhưng 

chính màu sẫm của đen chặn đi bao ánh sáng tới tự sự thật chân chính. Hình ảnh 

cặp mắt kính đen thường như con dao hai lưỡi trong sinh họat xã hội, cụ thể là 

kẻ đeo kính đen trong một đám tang, thì bề ngoài chứng minh cho người khác 

biết là đeo kính đen để người khác không thấy mình xúc động trước người chết, 

không thấy mình khóc trước một sự ra đi vĩnh viễn; nhưng sự thật cũng có thể 

ngược hẳn lại: đeo cặp kính đen để che dấu với mọi người là mình không hề xúc 

động, không hề khóc trước bất kỳ một cái chết nào. 

Habermas, nhà triết học biết làm ngời lên các định đề hiện đại của xã hội học, 

khi ông không tách rời chuyện đi tìm sự thật bằng chính hành động của mỗi cá 

nhân thiết tha sống vì sự thật, ông gọi tên hành động đó là hành động truyền 

thông liên kết có lực kết hợp các hiểu biết khác nhau chung quanh một sự thật 

mà chúng ta đang đi tìm, được kết tụ lại để rồi cùng nhau chung sức dựng lại 

hay dựng lên một sự thật đang bị vùi lấp. Sự kết hợp các quan điểm qua các tri 

thức khác nhau, các kinh nghiệm khác nhau, nhưng khi nhập lại làm một tổng 

hợp đủ lực tạo ra một viễn ảnh ngày càng sáng, một chân trời ngày càng tỏ, giúp 

chúng ta cùng nhau đi tới mà nhận diện ra sự thật đó. Và trên thực lộ làm nên 

chính lộ đi tìm sự thật, thì chính các cá nhân khác nhau này, thì chính các tập thể 

khác nhau này, thì chính các cộng đồng khác nhau này, thì chính các dân tộc 

khác nhau này, đã nhận diện ra cho mình một đạo lý, đó là: đạo lý chung sức để 
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cùng nhau tới một chân trời mới, vừa đứng với sự thật, vừa dứng cùng đạo lý, 

đạo lý này có tên gọi là: đạo lý biết hợp tác. Khi sự thật và đạo lý cùng song 

hành để giúp con người đi vào chân lý, thì lẽ phải sẽ xuất hiện, nó đúng vì nó 

thật, nó vững vì nó mạnh. 

Rorty, triết gia biết đi tìm lý luận khách quan qua tổng hợp các chứng từ để xây 

dựng lên tri thức khách quan để đặt sự thật vào kiến thức khách quan để chân lý 

được khai sáng. Ông biết rõ là trong sinh hoạt xã hội, văn hóa, giáo dục, chính 

trị, kinh tế… kiến thức khách quan không như trong khoa học chính xác (toán), 

không như trong khoa học thực nghiệm (lý, hóa, sinh). Vì kiến thức khách quan 

trong sinh hoạt xã hội, văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế… được giải thích qua 

ngôn ngữ bình thường hàng ngày, mà không qua công thức toán, không qua thí 

nghiệm làm nên kinh nghiệm cho kiến thức; mà sự thật trong đời sống con 

người chỉ được giải thích bằng ngôn ngữ chính xác nhất: nói thật để nói đúng. 

Ricoeur, hải đăng xa nhưng cao của triết luân lý, suối bền của hiện tượng luận, 

đề nghị một hành trình khác để đi tìm sự thật, thầy dặn các môn sinh của mình là 

khi ta đi tìm sự thật thì đừng quên tính hỗ tương, như là lực bổ sung của hai loại 

người có hai vị trí rất khác nhau, đối diện nhau để bổ túc cho nhau trên lộ trình 

nhận ra sự thật. Thứ nhất là chứng nhân khi cung cấp các chứng từ cho công lý 

trước tòa án là trọng tài để giúp sự thật hiện hình, thì kẻ làm nhân chứng này 

luôn nghĩ rằng mình là kẻ biết hết, hiểu hết, thấu hết. Thứ hai là điều tra viên 

cần tin tức, dữ kiện, chứng từ tới từ chứng nhân; mà dưới con mắt của nhân 

chứng này thì điều tra viên không biết gì hoặc biết quá ít so với sự hiểu biết của 

nhân chứng, và đây là sự chủ quan làm nên sự phiến diện của nhân chứng, khi 

không nghĩ ra là điều tra viên biết rất nhiều chuyện mà nhân chứng này không 

biết. 

Đây là chuyện của mỗi công dân Việt hiện nay, đi tìm sự thật chưa đủ, ngay khi 

tìm ra chân lý rồi cũng chưa xong, mà phải đi cho trọn hành trình này là nhận ra: 

lẽ phải! Và lẽ phải luôn đứng cùng với sự thật, luôn sống chung với chân lý, cụ 

thể là cả ba (sự thật-chân lý-lẽ phải) luôn biết chống lại phản xạ cúi đầu tuân 

lệnh độc thoại trong độc tôn; độc quyền trong độc đảng, kiểu khẩu lịnh trong 

tuyên truyền ngu dân độc khẩu: ơn Đảng, ơn Bác, để mừng Đảng, mừng xuân… 

Chống lại cái phản sự thật để lẽ phải luôn luôn đúng, mà sự thật hiện nay là 

ĐCSVN đang trong mê lộ hèn với giặc, ác với dân, từ phản dân hại nước sẽ lần 

mò tới buôn dân bán nước. 

Muốn tới với lẽ phải qua hành trình đi tìm sự thật ngay trên lộ trình tìm cho ra 

chân lý, chúng ta phải biết là lẽ phải không nằm trong ý thức hệ luôn lấy ý đồ để 

vo tròn bóp méo sự thật. Con người còn phải có đầy đủ ý thức để biết là lẽ phải 

tới cùng với chân lý qua sự thật của sự kiện, khi sự kiện đã trở thành sự cố với 

tất cả tin tức, dữ kiện, chứng từ để từ đó dựng lên chân lý. Chính sự cố làm lộ ra 

sự thật và không hề tùy thuộc vào nhận xét chủ quan là chuyện này không thể 
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có, chuyện kia không khả thi, chuyện nọ mang tính không thực tế, để làm thay 

đổi tình hình; tất cả đều là một loại ngụy biện trá hình trước sự bất lực. Vì trong 

khoa học cũng như trong chính trị, trong xã hội cũng như trong kinh tế… sự cố 

mang đến sự thật không kinh qua chuyện không thể có, không đi ngang qua 

chuyện không khả thi, không quá bộ qua chuyện không thực tế. Tính ngụy biện 

tạo ra tính bao biện để kẻ có ý đồ tồi muốn chặn phương trình sự thật-chân lý-lẽ 

phải, thì luôn luôn sử dụng gian lý để ngoa luận: không thể có vì không khả thi 

và không thực tế. Lịch sử con người thì chỉ ra chúng ta rất rỏ là: sự cố xuất hiện 

để nói rõ là sự thật là sự có; và biến cố hiện lên để nói lớn là chân lý rất khả thi, 

và biến động sẽ tới để nói mạnh lên lẽ phải rất thực tế ! 
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ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không 

có chính giới, có độc trị thì không có chính trường, có độc tôn thì 

không có chính kiến. 

Tôi xin dùng định đề này để xác nhận lần nữa là các lãnh đạo hiện nay của 

ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam không phải là chính trị gia, đây là định đề mà 

tôi đã viết qua sách và bài, đã phân tích và giải thích trong các giảng đường đại 

học quốc nội cũng như quốc tế. Trong bài này tôi dùng hệ chính (chính trị, chính 

giới, chính trường) qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) 

biết dựa trên hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) để giải luận thảm kịch 

của Việt Nam hiện nay, và khi không có ba hệ này, thì Việt tộc chỉ bị cai trị, mà 

xã hội Việt sẽ không có các chính trị gia Việt để quản trị văn hóa Việt, giáo dục 

Việt, kinh tế Việt… vì chính trị chi phối không những đời sống xã hội, sinh hoạt 

xã hội, quan hệ xã hội, mà chính trị quyết định toàn bộ thân phận của một dân 

tộc, toàn thể số kiếp của một quốc gia.  

Xin được đề nghị phương pháp luận sau đây để giải luận câu chuyện: Chính trị 

là gì? Chúng ta sẽ dùng định nghĩa để xây dựng định đề, và khi định nghĩa để 

nhận ra các ẩn số trong đời sống chính trị (chính trị, chính giới, chính trường) 

thì chúng ta phải vào sâu để phân tích hai hàm số khác: thực trạng vắng bóng 

sinh hoạt chính trị của Việt Nam hiện nay song hành cùng các sự vô dạng chính 

trị của các lãnh đạo ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam. Họ không có chiều cao 

trong nhận định chính trị, không có chiều sâu trong phân tích chính trị, không có 

chiều rộng trong xử lý chính trị, không có chiều dài trong dự phóng chính trị, cụ 

thể là muốn làm chính trị phải có trình độ (cá nhân và tập thể) để tạo được mức 

độ nhận thức các thử thách đang chực chờ Việt tộc. 

Sự thật chính trị: làm nên hành động chính trị luôn có nền trên nhận thức về sự 

thật, sự thật về số phận của một dân tộc trong quá khứ, sự thật về hiện tại của xã 

hội mà dân tộc đó đang sống, sẽ làm nên tiền đề về sự thật trong tương lai của 

dân tộc này qua các thế hệ sắp tới. Câu chuyện «có (sự) thực mới vực được đạo» 

ở đây cao, sâu, xa, rộng hơn cách nói «có (lương) thực mới vực được đạo», vì 

sự thực bắt rễ trong thực tại của cuộc sống, làm nên thực cảnh của một dân tộc, 

dựng nên thực tế của đời sống xã hội. Chính định nghĩa về sự thật làm nền cho 

mọi hành động chính trị, sẽ loại khỏi ra sinh hoạt chính trị ít nhất là ba độc tố: 

thứ nhất là ý thức hệ không hề dựa vào sự thật; thứ nhì là tuyên truyền độc tài 

không hề bám vào sự thật; thứ ba là tuyên giáo độc đảng thì bất chấp sự thật. 
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Chúng ta hãy đi xa hơn nữa trong định nghĩa về sự thật để tìm ra các định luận 

làm rễ cho mọi hành động chính trị có thực chất của hệ lương (lương thiện, 

lương tâm, lương tri) đi tìm hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức): không chỉ có một sự thật mà có nhiều sự thật, sự thật của nghệ thuật 

không phải là sự thật của kinh tế, và sự thật của khoa học không phải là sự thật 

của chính trị… Vậy thì, sự thật chính trị phải dựa trên một định nghĩa: sự thật là 

quá trình của thực tế làm nên quy trình cho thực tại, tại đây chính quá trình khi 

trở thành quy trình thì bản thân nó là kết quả của một công trình, hay ngược lại 

là hậu quả của một tác hại ngay trên dân tộc và đất nước mà chính quyền là thủ 

phạm.  

Tại sao lại đặt vấn đề một công trình của hành động chính trị? Tại sao lại dùng 

ngữ pháp công trình? Ta hãy đi xa thêm nữa trong lý luận: hành động chính 

trị mang đến kết quả tốt cho dân tộc, đưa đến hiệu quả hay cho nhân dân là một 

hành động đặc thù của một cá nhân lãnh tụ, một tập thể lãnh đạo có tính nhân 

quả tích cực lâu dài trong thời gian, rộng rãi trong không gian. Nó thay đời đổi 

kiếp cho đồng bào, cho đồng loại theo hướng thăng hoa, nó sẽ mang giá trị phổ 

quát cho nhân loại. Từ hành động đặc thù để có kết quả đặc trưng làm nên giá trị 

phổ quát cho mai hậu đây chính là định nghĩa để giải luận mọi hành động chính 

trị; và «nói gần nói xa không qua nói (sự) thật» là cả thế kỷ XX cho tới thế kỷ 

XXI, Việt tộc chưa thấy một hành động chính trị nào có bản lĩnh là kết quả của 

một công trình đặc thù, có tầm vóc làm nên giá trị phổ quát cho Việt tộc. 

Hành tác chính trị: là động tác đưa vào hành động chính trị vào không gian và 

thời gian của sinh hoạt chính trị được điều hành bởi quyền lực chính trị (nắm 

chính quyền, lập chính phủ, dựng chính sách), nơi mà hiệu quả của hành tác 

chính trị được nhận định và đánh giá qua hiệu quả chính trị khi một cá nhân 

lãnh tụ, hay một tập thể lãnh đạo có quyền lực trong tay. Định nghĩa chính trị 

học này dùng quyền lực để nhận diện ra hành tác chính trị thật ra chưa đủ và 

chưa đúng, vì sau kinh nghiệm dân chủ đa nguyên của nhân loại trong hai thế kỷ 

qua, tại đây chính đa nguyên dựa trên đa đảng liên tục sáng tạo ra đa trí, đa tài, 

đa năng, đa hiệu… bó buộc chính giới và chính khách phải nới rộng ra định 

nghĩa này. 

Từ đây, định nghĩa về hành tác chính trị phải được bổ sung thêm bởi hai định 

nghĩa khác: một của triết học chính trị phân tích quyền lực chính trị qua nguyên 

tắc của công bằng, nơi mà công bằng là chỗ dựa cho công lý để điều chế mọi 

hành tác chính trị. Hai là xã hội học chính trị, đặt tự do của hành tác chính trị 

vào nội hàm của công bằng, để tạo ra hiệu quả, cụ thể là dùng công bằng để chế 
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tác ra bác ái, trong đó kẻ có quyền lực là kẻ thực sử dụng được bác ái để tạo 

đoàn kết, để dựng tương trợ, đặt bác ái đúng nhân vị tức là cùng hàng, cùng lứa, 

cùng đôi với công bằng và tự do để bảo đảm một cặp đôi khác là: cộng hòa và 

dân chủ, trong đa nguyên vì nhân quyền. 

Trong lịch sử chính trị của các quốc gia văn minh, có chính trị học để nhận định 

chính trường, có triết học chính trị để phân tích bổn phận của chính giới, có xã 

hội học chính trị để giải thích trách nhiệm của chính khách thì lý luận về công 

bằng là nguồn cội của mọi lập luận về công lý, cụ thể là không thể nào định 

nghĩa về công lý, mà không kèm theo một định nghĩa có tính thuyết phục cao về 

công bằng. Đây là một lỗi đã trở thành tội của các lãnh đạo ĐCSVN đã tạo ra 

bất bình đẳng qua đặc quyền và đặc lợi cho đảng viên, từ cán bộ địa phương tới 

lãnh đạo trung ương, từ đó tạo ra bất công sâu xa ngay trong xã hội. Các khẩu 

hiệu Đảng là đầy tớ của nhân dân chỉ là loại xảo ngôn của gian dối để lừa đảo ở 

mức trắng trợn vì các khẩu lịnh này rất thô bỉ với sự thực là ĐCSVN đã ngồi 

xổm lên tất cả! Từ hiến pháp tới tư pháp, chà đạp công lý, vùi dập công pháp, 

chôn sống công luật.  

Tự do chính trị: là một phạm trù gây ngộ nhận nhiều nhất trong không gian 

chính trị, khi ta nghiên cứu về chính trị, chính giới, chính khách khi có chính 

quyền trong tay, vì bản thân sự hiểu biết chủ quan về tự do là một con dao hai 

lưỡi; và các thể chế độc đảng, các chế độ độc tài luôn dùng cách hiểu tự do 

chính trị tà đạo nhất để lập bạo quyền: có chính quyền là có quyền lực, thì muốn 

làm gì thì làm! Gây ra những hậu quả không sao lường được, mà trên thượng 

nguồn là cách hiểu sai lệch về tự do, vì phạm trù tự do là một phạm trù không có 

quy phạm, cụ thể là không có mô thức tuyệt đối của đạo lý để kiểm soát nó, 

không có mô hình phổ quát của luân lý để kềm chế nó. Nên trong không gian 

lãnh đạo chính trị dựa trên đa nguyên của dân chủ thì tự do là nơi mà các quy 

luật khách quan phải tuân theo các quy phạm cần thiết để quản lý tự do trong 

chính trị bằng tri thức đúng về quyền lực, tức là phải tôn trọng công bằng, phải 

tôn vinh công lý. 

Trong không gian chính trị này, ta phải phân biệt có nhiều không gian của tự do, 

các tự do này rất bất bình đẳng trong sinh hoạt xã hội, thí dụ như trong các quốc 

gia dân chủ giàu mạnh, nhưng trên thực tế không gian của một tỷ phú luôn rộng 

hơn không gian của một công dân đang thất nghiệp. Tại Việt Nam hiện nay, ta 

thấy rõ qua bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất thì tự 

do của một tên đầu nậu đất đai đã chia chác với các nhóm lợi ích trong chính 

quyền thì hoàn toàn rộng lớn và chúng «có tự do để giết tự do của dân chúng», 
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để biến dân chúng thành dân oan. Như vậy, tự do phải được nhận định và định 

nghĩa qua không gian cụ thể, nơi mà bọn bạo quyền, tham quan, ma đất dùng 

các phương tiện của quyền lực sẵn có trong tay chúng để hủy, diệt, loại, bỏ tự do 

của dân oan, vừa không có quen biết trong quyền lực, vừa không có các phương 

tiện pháp quyền để tự bảo vệ tự do của chính mình. Tự do của một con cáo đang 

lộng hành giết chóc các con cừu trong chuồng mà các nạn nhan không có lối 

thoát, thì đây không phải là tự do mà là sát hại! Tự do của liên minh bạo quyền 

lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền trọc phú khi chúng tự do dùng phương 

châm ma đạo của chúng là: «có tiền mua tiên cũng được», thì đây không phải là 

tự do trong liêm sỉ mà là hành động âm binh sát hại đồng bào 

Hãy tỉnh táo để có sáng suốt khi đi tìm định nghĩa về tự do, từ chính trị tới xã 

hội, từ kinh tế tới văn hóa… khi ta đặt tự do trong quyền lực chính trị, của chính 

quyền độc đảng trong thực trạng tự do cạnh tranh qua bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay, ta sẽ thấy, họ sẽ dùng tự do chính trị để tạo ra các bất công mới, mà ý 

đồ là để duy trì chế độ độc đảng. Thí dụ quá trình hội nhập vào kinh tế thị 

trường khi cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc vào đầu tư tại Việt Nam với 

lực lượng lao động Việt dồi dào nhưng lương bổng thấp, bảo hiểm xã hội tồi, an 

sinh xã hội kém, luôn đi cùng với các chính sách xuất khẩu lao động, biến con 

dân Việt thành lao nô, nô tỳ cho các nước láng giềng. Chưa bao giờ trong xã hội 

Việt lại có sự chênh lệch về bất bình đẳng cao một cách bất thường như hiện 

nay, với các «đại gia» vỗ ngực là «tỷ phú» nhưng tri thức chỉ là «trọc phú» có 

mức sống xa hoa trong sa đọa, ngày ngày nhìn-mà-không-thấy nỗi khổ niềm đau 

của dân oan, dân đen, đang dở chết dở sống để sinh nhai; sống mà không sao 

vượt qua khó khăn với quá nhiều mức thuế trên lưng, trên vai, trên đầu, và cùng 

lúc thì chính bọn bạo quyền, tham quan, ma đất… đã tránh được thuế qua tà đạo 

tham ô và tham nhũng của chúng. 

Tổ chức chính trị: qua đảng phái hay qua cá nhân là một tổ chức mang theo hệ 

tự: lấy tự do làm nên tự chủ, để tự quyết trong hành động mà tự tin, nơi mà 

quyết đoán sẽ làm nên quyết sách, tạo ra chính sách qua hành động chính trị khi 

có quyền lực trong tay, tất cả hành động này đều phải dựa trên: công lý có nguồn 

cội là công bằng. Chính đây là thảm kịch đôi của Việt tộc, từ khi bị ĐCSVN cai 

trị, thảm kịch thứ nhất là lãnh đạo ĐCSVN không hề tôn trọng sự thật đa chiều, 

đa dạng của truyền thống, văn hóa, xã hội… của Việt tộc mà chỉ đi theo độc lộ 

đầy độc hại của một ý thức hệ vô sản, có rễ là vô thần nên vô tri ngay trong hệ 

độc (độc đảng, độc tôn, độc trị, độc quyền, độc tài). ĐCSVN không hề chú trọng 

việc xây dựng thêm bịnh viện, thêm trường học nơi mà y tế và giáo dục là hằng 
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số của mọi chính quyền liêm chính; mà ngược lại họ tập trung xây dựng bộ máy 

tà quyền công an dựa trên bạo quyền độc đảng, cùng lúc thần thánh hóa các lãnh 

đạo của họ đã lừa đảo dân tộc bằng ma quyền, giờ lại được có các tượng đài 

nghìn tỷ, trong một xã hội ngày càng nhiều dân oan, ngày càng lắm dân đen. 

Thảm kịch thứ nhì, vì không biết về sự thật đa chiều, đa dạng của của Việt tộc, 

nên ĐCSVN đã lầm đường lạc lối khi tổ chức tuyền truyền một chiều kiểu xóa 

não, nhồi sọ, gạt đi các giá trị đạo đức của tổ tiên, các đạo lý của dân tộc. Không 

là chủ thể chính trị để sáng tạo trong lãnh đạo, ĐCSVN không hề quản lý để 

phát triển, mà chỉ cai trị bằng bạo quyền độc đảng để bảo về đặc quyền, đăc lợi, 

đặc ân của nó, sai lầm này là chỉ báo rõ nhất về ngày tàn không tránh khỏi của 

ĐCSVN.  

Muốn thoát khỏi hai sai lầm trên, đã tạo ra bao thảm kịch nghèo nàn lạc hậu trên 

lưng, trên vai, trên đầu của Việt tộc, thì lối ra lâu dài là đưa hệ đa vào sinh hoạt 

chính trị, lấy đa đảng để có đa trí trong xây dựng lại xã hội, lấy đa tài làm nên 

đa năng, tạo ra đa hiệu từ chính trị tới kinh tế, từ giáo dục tới văn hóa…Và 

trước mắt là phải trở lại nhận thức về sự thật đa chiều, đa dạng của không gian 

chính trị, từ đó có hành động chính trị dựa trên công bằng, để có tổ chức chính 

trị dựa trên công lý! 

Uy lực chính trị: không nằm trong bạo quyền lãnh đạo, không ở trong tà quyền 

tham quan, trong ma quyền mafia đang thao túng quyền lực độc đảng như hiện 

nay, mà nó là uy lực tới từ tiềm lực biết của lãnh đạo chính trị văn-minh-vì-

thông-minh, luôn biết củng cố sung lực tự trị của xã hội, để tạo ra sinh lực cho 

xã hội dân sự giúp chính quyền nhận ra điều hay lẽ phải, để tránh chuyện lầm 

đường lạc lối trong chính sách. Uy lực chính trị của một chính quyền tạo ra 

hùng lực cho công bằng luôn có mặt, luôn được bảo vệ, ai cũng như ai, không 

có kỳ thị, không có phân biệt đối xử, để chính công bằng chế tác được tự do, nơi 

mà mọi công dân được quyền thành công như nhau trong xã hội, từ học đường 

tới nghề nghiệp, từ kinh tế tới văn hóa.  

Nếu cái uy làm ra cái lực, vì cái uy tới từ cái thiện của công bằng, cái đúng của 

công lý, và cái uy chỉ tồn tại khi nó tạo được cái ơn qua hành động chính trị, khi 

mà kẻ mang ơn thấy mình được thăng hoa ngay trong nhân vị công dân của 

mình: thành công trong học đường, thành tài trong nghề nghiệp, thành đạt trong 

kinh tế, thành tựu trong xã hội. Điều này, hoàn toàn ngược lại với lối tuyên 

truyền vô minh của ĐCSVN đang bóc lột dân tộc tới tận xương tủy, với bao 

triệu dân đen, với bao triệu dân oan, nhưng cùng lúc lại tuyên truyền là «nhân 

dân phải mang ơn Đảng». Với cách giải thích bất chính trong ngây ngô tại sao 

dân tộc phải mang ơn một đảng độc tài nhưng bất tài, gây bao hậu quả từ tiêu 
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xài đến cạn kiệt tài nguyên của đất nước tới đưa ngoại xâm qua con đường công 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường của đất nước, từ luyện thép kiểu Formosa tới 

các nhà máy than điện trên khắp các vùng miền, đang tạo ra các làng ung thư, 

song đôi cùng mưu đồ thâm hiểm qua đường thực phẩm bẩn độc của Tàu tặc. 

Cái uy trong quyền lực chính trị tới từ cái thiện của công bằng, cái đúng của 

công lý, nó hoàn toàn trái ngược với cái bạo của quyền, cái tà của quan, nơi mà 

bạo quyền và tham quan dựa trên bạo lực để vơ vét qua cách hành xử của 

ĐCSVN đối với dân tộc hiện nay. Ở đây không có một cái uy nào cả, mà chỉ là 

hành vi hiếp, giành, trấn, lột tạo tiền đề cho hành động trộm, cắp, cướp, giật, 

chính loại hành vi này, chính kiểu hành động đang nạo rỗng cái uy của bè đảng 

cầm quyền, nơi mà cái uy đang bị xiết cổ bởi cái gian và cái giật. 

Công lý chính trị dựa trên công bằng, được lãnh đạo chính trị tôn trọng trong 

mọi hành động chính trị, và chính các lãnh đạo này phải luôn liêm chính trong 

nghiêm minh để nhận ra là công lý chính trị luôn song hành cùng công bằng xã 

hội. Tại đây, công lý là hệ mở nó chống bế môn tỏa cảng, nó chống ngăn sông 

cấm chợ, ranh giới giữa quốc nội và quốc ngoại không còn là rào cản, mà phải là 

một luồng thông lưu năng động. Khi láng giềng có công lý chính trị hay, đẹp, 

tốt, lành hơn ta thì ta phải học, phải theo để làm tốt hơn, để ứng dụng hiệu quả 

vào xã hội của ta; còn ngược nếu chính quyền dùng luật để cấm, ngăn, chặn, 

phạt là bất minh. Thí dụ rõ nhất là truyền thông mạng xã hội chính là lõi của 

công lý truyền thông, và khi ĐCSVN ra luật an ninh mạng để răn, đe, doạ, nạt 

dân chúng thì đây là một hành động chính trị bất chính, vì nó không tôn trọng 

công lý trong thông tin và truyền thông. 

Công bằng xã hội phải là nguyên tắc trung tâm cho mọi hành động vì công lý 

chính trị, cụ thể là không dùng quan niệm công bằng xã hội để tạo ra phân biệt 

đối xử, với lý do là vì muốn bảo vệ công bằng trong xã hội của mình, nên đặt 

các luật đẩy người ngoại quốc, di dân, nhập cư xuống thấp hơn dân mình, không 

được có các quyền lợi của dân bản xứ. Chính sự phân biệt đối xử công dân hàng 

đầu-di dân hàng sau đang tạo ra bất bình đẳng xã hội mà hậu quả xấu sẽ tới với 

qua xung đột xã hội. Đây chính là bi kịch hiện nay của các dân tộc ít người vùng 

sâu, vùng xa, vì không phải là dân tộc kinh nên phải nhận lãnh những bất công 

không sao lường hết, tạo nên nghèo nàn lạc hậu. Và, bi kịch này sẽ là thảm kịch 

dẫn tới các xung đột giữa các dân tộc ít người và dân tộc Kinh, khi hệ thống bạo 

quyền trung ương qua các nhóm lợi ích đã thông đồng với các tà quyền tham 

quan địa phương, cùng tổ chức cho bọn ma quyền lâm tặc chặt cây, phá đồi để 

buôn gỗ, bán rừng, hủy môi trường, diệt môi sinh của các dân tộc anh em của 

các vùng xa, vùng sâu. Một chính quyền có nhận thức về công lý chính trị bằng 

hệ lương (lương thiện trong hành động vì có lương tâm trong lãnh đạo làm nên 

lương tri cho chính sách) thì không bao giờ hành xử như ĐCSVN hiện nay. 

Công lợi chính trị là phạm trù của quyền lực chính trị quản lý công sản của 

quốc gia, tài sản của dân tộc, và luôn đặt công sản và tài sản này lên trên mọi tư 
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lợi của giai cấp, nhất là giai cấp thống trị. Vì khi đặt quyền lợi của giai cấp 

thống trị lên trên quyền lợi của quốc gia và dân tộc thì sẽ trực tiếp tạo ra bất bình 

đẳng, tức khắc tạo ra bất công; chính bất bình đẳng và bất công là gốc rễ cội 

nguồn của mọi xung đột xã hội, dẫn tới bạo động ngay trong xã hội. Đây lại là 

thảm họa mà ĐCSVN đang trấn, áp, đè, đặt lên vai, lên lưng, lên đầu Việt tộc 

khi độc đảng được độc quyền qua đặc lợi; khi độc tài dùng độc trị để có đặc ân, 

của một thiểu số bất chính dẫm lên mọi ý thức về công sản quốc gia.  

Sự bất chính này sẽ nhân đôi khi bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma 

quyền sân sau dùng hệ tham (tham quyền, tham ô, tham nhũng) để làm giàu, đã 

giàu rồi lại muốn giàu hơn, đã có nhiều rồi lại muốn có nhiều hơn. Và cuối cùng, 

khi đã có đặc quyền, đặc ân, đặc lợi thì sự bất chính sẽ tăng lên gấp ba, rồi gấp 

bội, vì tà quyền này sẽ bám cho bằng được qua hệ độc (độc đảng, độc tài, độc 

trị, độc tôn) để có độc quyền mà trục lợi cho tư lợi, chúng chặn các tiến bộ xã 

hội, chúng ngăn thăng tiến giáo dục, chúng nghiền cấp tiến kinh tế, để lấp công 

bằng, để vùi công lý. 

Bi kịch của bọn bám quyền chỉ vì tư lợi ích kỷ mà không có một nhận thức nào 

về công sản chính trị chính là thảm kịch của Việt tộc hiện nay, với ĐCSVN lãnh 

đạo đã nạo bán tài nguyên đất nước để bỏ túi bằng con đường tham nhũng, rồi 

chuồn tẩu tiền của qua tham ô của chúng qua phương Tây. Chính tư lợi qua 

tham nhũng với não trạng ích kỷ vô luân, ẩn sâu trong lòng tham không đáy, nên 

chúng mới tổ chức các đường dây xuất khẩu lao động để đàn ông Việt làm lao 

nô, phụ nữ Việt làm tiện tỳ cho các quốc gia láng giềng. Sự bất chính này sẽ 

không có giới hạn khi tư lợi chỉ thấy độc lợi trong độc đạo của nó, và chúng sẵn 

sàng đi từ phản dân hại nước tới buôn dân bán nước cho Tàu tặc! 

Đạo lý chính trị là hành trình của chính giới và chính khách dùng chính quyền 

để thực thi các chính sách, để đi tìm các điều hay, đẹp, tốt, lành cho quốc gia, 

cùng lúc bảo vệ văn hóa, bảo đảm văn minh, bảo tồn văn hiến cho dân tộc. Trên 

con đường đạo lý chính trị chính trị này, lịch sử chính trị thế giới vạch rõ cho ta 

một chân lý là chính quyền của trong các thể chế độc tài qua độc đảng là chính 

quyền của giai cấp thống trị, nhưng thực chất là của các nhóm lợi ích chóp bu có 

tổ chức như những tập đoàn tội phạm kiểu mafia, tức là khi chúng không lấy, 

giành, đoạt, chiếm được thì chúng sẽ trộm, cắp, cướp, giật.  

Loại chính quyền này hoàn toàn khác với chính quyền của đa số quần chúng qua 

đầu phiếu trong các cơ chế dân chủ, lấy cải tổ xã hội thay cách mạng sắc máu, 

lấy cải cách xã hội để xóa đói giảm nghèo, qua các chính sách lấy công bằng 

của công pháp để giới hạn bất bình đẳng trong xã hội; lấy công lý qua công luật 

để ngăn chặn bất công trong xã hội. Nhân loại cũng đã đi và đã có kinh nghiệm 

qua các con đường từ tập thể hóa tới quốc hữu hóa các phương tiện sản suất để 

giới hạn, để ngăn chặn chuyện người bóc lột người, để ngăn bất bình đẳng, để 

chặn bất công. Nhưng con đường này có giới hạn của nó, mà hiện nay các quốc 

gia càng dân chủ, các dân tộc càng văn minh thì phải tìm thêm các con đường 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   679 

 

mới, nơi mà nhân vị được bảo đảm bởi nhân quyền trong công bằng và tự do, 

mà không quên bác ái. 

Đạo lý chính trị còn phải đi xa hơn nữa trong vai trò trọng tài để cai quản và 

canh giữ chính quyền! Tại sao vậy?  Vì từ triết học chính trị tới chính trị học, từ 

xã hội học chính trị tới nhân học chính trị, tất cả các chuyên ngành này đều 

công nhận một chân lý là khi một cá nhân, một tập thể, một đảng phái: có quyền 

rồi thì sẽ lạm quyền. Sự thật chính trị nắm quyền rồi lạm quyền, chân lý chính trị 

lạm quyền vì tham quyền tạo ra ung thư chính trị qua phương trình có quyền-lạm 

quyền-nắm quyền-tham quyền. Loại hoạn bịnh chính trị này bất chấp lẽ phải của 

luân lý chính trị, bất kể đạo đức chính trị làm nên nhân đức của một chính thể, vì 

vậy nên đạo lý chính trị phải bảo đảm hằng ngày vai trò trọng tài để cai quản và 

canh giữ chính quyền. Vì mọi công dân liêm chính đều có quyền nghi ngờ và 

nghi ngại loại hoạn bịnh chính trị: có quyền-lạm quyền-nắm quyền-tham quyền 

này! 

Rất nhiều lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay không biết những lời trăn trối trong 

hối lỗi của hai lãnh tụ cộng sản hàng đầu của họ, thứ nhất là Lénin trối trăn rằng: 

«khi lấy độc đảng để bảo vệ chuyên chính, thì bi kịch đã xẩy ra là chuyên chính 

đã sinh ra độc tài cá nhân!». Và kẻ thứ hai là Mao Trạch Đông, trong những 

ngày cuối của cõi lâm chung, khi đàn em quây quần chung quanh hỏi lão ta: 

«Chúng ta đấu tranh chống tư sản trong xã hội, vậy chúng đang ở đâu?» Mao 

trả lời: «Chúng đang ở ngay trong đảng ta!». 

Kết luận: Tại sao khi tôi là công dân mà lại đặt câu hỏi này: chính trị là gì? Tôi 

đặt câu hỏi này nhưng chính tôi phải tự tìm câu trả lời: Tôi đặt câu hỏi này tại vì 

tôi không muốn bị lừa bởi chính trị!  
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Cuộc sống đúng, đúng với trọn ý nghĩa làm người, tức là sống trúng theo định 

nghĩa của chủ thể, biết bổn phận nhưng có sáng kiến để làm cuộc đời hay hơn, 

biết trách nhiệm nhưng có sáng tạo để làm cuộc sống đẹp hơn. Như vậy, chủ thể 

đi xa hơn vì nhìn cao hơn ý niệm công dân, suy tư rộng hơn vì lý luận sâu hơn 

định nghĩa về công dân, để có cuộc sống đúng, để thực hiện cho bằng được sống 

trúng, trúng với nhân phẩm, trúng với nhân bản, trúng với nhân vị. Vì thế sống 

trúng sẻ cao, sâu, xa, rộng hơn sống thật. Nhưng sống trúng luôn phải dựa lên 

sống thật, tức là không nhượng bộ bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma 

quyền hối lộ, cụ thể là không nhượng bộ cái thâm, độc, ác, hiểm làm ra cái xấu, 

tồi, tục, dở đang đầu độc cuộc sống đúng.  

Chủ thể sáng tạo 

Nếu chủ thể biết lấy bổn phận, trách nhiệm để song hành cùng sáng kiến, sáng 

tạo, thì công dân Việt sẻ khai phá ra chủ thể Việt như một tác nhân chủ động 

khám phá ra là mình có tiềm năng thay đổi cuộc sống, có khả năng thăng hoa 

cuộc đời. Từ đó, chủ thể sẻ khám phá ra sung lực của tư duy, hùng lực của hành 

động, tức là khám phá ra là mình có thể làm được những việc, những chuyện mà 

mình không ngờ nổi để thăng hoa cuộc sống của mình, của đồng loại. Tại đây, 

chủ thể dùng tự do của mình để sáng tạo, dùng tự chủ để hành động, dùng tự tin 

để bảo vệ nhân quyền, dùng tự trọng để bảo trì nhân cách. Chủ thể sống trúng để 

có cuộc sống đúng làm công dân có suy nghĩ đúng về đạo lý cao, sâu, xa, rộng, 

để loại ra cái ích kỷ trong nhà tù của tư lợi, có hành động đúng hay, đẹp, tốt, 

lành cho mình và cho tha nhân, cho đồng bào và cho đồng loại. 

Chủ thể gạt vị kỷ để đón vị tha, xóa cái tôi ở trên đẩy thiên hạ ở dưới, để được 

đồng hành cùng đồng loại, khử bất công chọn công bằng để nâng nui nhân 

phẩm ; khi chủ thể tự hỏi : Tôi là ai ? có thể làm được gì ? Mà câu trả lời là tôi 

sống không chỉ vì tôi mà tôi biết sống vì người. Và, câu trả lời đúng nhất vẩn là 

câu trả lời : có một cuộc sống đúng là cuộc sống có tôi và tha nhân, mà tôi biết 

song hành cùng người khác tôi. Chủ thể xây dựng không gian sống vững, thời 

gian sống bền. Chủ thể xây dựng cuộc sống từ đàng hoàn tới tử tế, hơn thế nữa 

chủ thể đi từ khả thi của tự do tới xóa đi cái gọi là bất khả thi qua tuyên truyền 

của bạo quyền độc tài, mọi giọng điệu bất khả thi đều tới từ độc tài lại bất tài, nó 

che lấp sự bất tài của nó cùng lúc vô hiệu hóa các sáng tạo của đa tài, đa trí biết 

phục vụ đồng bào bằng đa lực, biết công hiến cho đất nước bằng đa năng qua đa 

nguyên. Bạo quyền độc tài lại bất tài luôn sự dụng luận điệu « lực bất tòng tâm » 

trong loại lưởi gổ « cái khó bó cái khôn », nên câu chuyện bất khả thi trong 

tuyên truyền một chiều của nó không những giới hạn sự sáng tạo tới từ tự do của 
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chủ thể, mà nó chóng chầy sẻ bào chửa cho bất bình đẳng để biện minh cho bất 

công do chính nó gây ra. Chưa hết, nó dùng tà quyền của tham quan để hợp thức 

hóa tham nhũng, nó chính thức hóa tham ô để nuôi nấng ma quyền hối lộ của 

nó ; chủ thể Việt sẻ xuất hiện với hai quyết tâm trong tư duy, quyết đoán trong 

hành động là dẹp hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn), để xóa 

luôn hệ tham (tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền). Độc đảng tạo độc tài 

nhưng lại bất tài sinh ra ung thư độc trị mà không biết quản trị, vì thế chủ thể 

Việt phải là chủ thể của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) đây chính 

là cơ sở của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) làm nên bản chất của chủ 

thể. 

Chủ thể nhân quyền 

Chủ thể Việt tìm mọi cách để nới rộng không gian sống đúng, trực tiếp đẩy lùi 

để loại, gạt, xóa, bỏ các vùng cấm của bạo quyền với giọng điệu của nó là bất 

khả thi, chủ thể biết chế tác ra một không gian tự do cao, sâu, xa, rộng, từ đó 

xem, xét, phán, xử các đặc quyền, đặc lợi, đặc khu của bạo quyền độc tài, mà 

bản chất là tà quyền lảnh đạo biến dân tộc thành công cụ, biến đất nước thành tài 

sản riêng để phục vụ tư lợi của nó. Trở thành chủ thể Việt là thực hiện quyền 

công dân không những trong cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái) ; không những 

trong dân chủ vì nhân quyền, mà còn trong sáng tạo không ngừng, để khi có tự 

do rồi thì phải có tự do hơn, để khi có công bằng rồi thì phải có công bằng hơn, 

để khi có bác ái rồi thì phải có bác ái hơn. Chỉ có cách này chủ thể Việt mới bảo 

vệ được văn hóa quốc gia, văn hiến của tổ tiên, văn minh trong tiến bộ, chỉ có 

cách này chủ thể Việt mới tự giải phóng mình và dân tộc mình từ chính trị tới 

kinh tế, từ văn hóa tới giáo dục, từ an ninh tới quốc phòng… Hãy ngừng trông, 

chờ, mong, cậy vào độc tài lại bất tài, độc trị lại dốt quản trị. Hãy đi tới với hùng 

lực của chủ thể có nội lực của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức), có 

sung lực của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) để đưa Việt tộc ra khỏi 

cảnh nheo nhóc trong lạc hậu, để đưa đất nước Việt ra khỏi cảnh nhem nhuốt 

trong tàn tạ hiện nay. 

Chủ thể Việt trưởng thành qua đấu tranh khi song hành cùng xã hội dân sự, trải 

nghiệm với các kiến thức hàng ngày, hàng giờ được trao truyền qua mạng xã 

hội, quốc nội và quốc ngoại, trong bối cảnh toàn cầu hóa của tin tức trực quan, 

dử kiện trực diện, chứng từ trực tuyến. Chủ thể này sống để đón nhận các kinh 

nghiệm hay, đẹp, tốt, lành của nhân loại, dựa trên hệ nhân : nhân tri, nhân trí 

hướng dẩn nhân sinh, nhân thế ; có nhân tính, nhân đạo làm nền nhân bản, nhân 

văn, biết dựa trên nhân từ, nhân nghĩa để xây dựng nhân vị vững để bền. Chủ 
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thể đi tìm và phải tìm cho ra các điều kiện thuận lợi để thực hiện các ước vọng 

của mình lấy vị tha để đẩy lùi vị kỷ ; lấy điều kiện thuận duyên để hành tác với 

các hy vọng của mình là lấy tự do để xây dựng công bằng, đây là một trong các 

định nghĩa đúng thế nào để hiểu thế nào là một cuộc sống đúng.  

Nếu định nghĩa chính trị là sinh hoạt tranh giành quyền lực, dùng chính quyền 

để thể hiện quyền lực, thì chủ thể là lực đối trọng với quyền lực để bảo vệ tự do, 

đối trọng với chính quyền để thực hiện công bằng ; đối trọng bằng trực diện qua 

công luật vì công lý, đối trọng bằng trực lý qua công pháp dựa trên pháp quyền. 

Như vậy, chủ thể là công dân trọn vẹn của dân chủ, khi ta định nghĩa dân chủ là 

quyền lực của dân, dân làm chủ tức là dân chọn chính quyền để thể hiện quyền 

lực của dân, để thực hiện cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái) và dân chủ để bảo 

vệ nhân quyền. Dân chủ không cần đầu môi chót lưởi : « đảng và chính phủ là 

đầy tớ của dân », nhưng thực chất là đánh lận con đen với một tập đoàn lảnh 

đạo trong tội phạm dùng công an trị để trừng trị, bóc lột, tù đày dân chúng, nơi 

mà dân tộc khám phá ra mình là dân tớ chớ không hề là dân chủ. 

Chủ thể quyết đoán  

Cụ thể chủ thể Việt không chấp nhận : một bộ trưởng bộ giáo dục không biết gì 

về giáo dục ngày ngày lủng đoạn để tha hóa hệ thống giáo dục ; không chấp 

nhận một bộ trưởng bộ y tế thông đồng với ma quyền buôn mạng người bằng 

cách bán thuốc ung thư giả ; không chấp nhận một bộ trưởng bộ giao thông vân 

tải nơi mà các lộ trình đều có thể trở thành tử lộ với con số tử vong của một 

quốc gia đang có chiến tranh, cùng lúc lập ra các trạm thâu phí để biển thủ cùng 

bọn ma quyền buôn đường qua thâu phí trái phép ; không chấp nhận một bộ 

trưởng bộ kế hoạt đầu tư để bọn Tàu tặc xâm lược đất nước ta qua đường đầu 

độc môi trường, hủy diệt môi sinh.... Tựu trung chủ thể Việt không chấp nhận 

một chính phủ vổ ngực là « kiến tạo » mà không có một tư tưởng kiến tạo, một 

công trình kiến tạo, một tác phẩm kiến tạo nào cả ! Với một thủ tướng không có 

bản lỉnh nhân tri, không có tầm vóc nhân tính, không có nội công nhân bản, 

song hành cùng một tổng bí thư kim chủ tịch nước mê sản trong mê lộ của 

chuyên chính bằng bạo quyền, bất chấp nhân tâm của gióng nòi trước Tàu họa, 

bất tuân nhân bản trước tiền đồ của tổ tiên, và hoàn toàn bất ngôn trước nhân 

nghĩa với đồng bào của mình. Chủ thể Việt quyết đoán để quyết định rồi quyết 

tâm trong hành động năm việc sau : 

 Loại hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), để xóa hệ 

tham (tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền) vừa là tiền nạn, vừa là hậu 

nạn của phản dân hại nước. 
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 Khử bạo quyền độc tài để bứng tà quyền tham quan, phải đi cùng với 

hành tác trừ ma quyền buôn bằng bán chức, là thượng nguồn của mua chức 

bán quyền, mà hạ nguồn của chúng là buôn dân bán nước. 

 Loại, xóa, khử, trừ mọi đặc quyền, đặc lợi (sinh ra đặc khu) chỉ có trong 

chuyên chính, chỉ tồn tại trong độc quyền của độc đảng, vào đảng để thăng 

quan tiến chức, để nhận bổng lộc cùng lúc vơ vét tiền của đồng bào, tài 

nguyên đất nước, và khi có biến loạn thì cao bay xa chạy với tiền tài của 

nhân dân. 

 Chấm dứt tuyên truyền mà tham ý là duy trì ngu dân, chấm dứt xảo ngôn 

để nâng nịnh đảng, chấm dứt loạn ngôn để mỵ dân trong hoang tưởng về một 

chủ nghĩa hư ảo ; lấy cuộc sống thật của dân tộc làm nền để xây dựng cuộc 

sống đúng cho mọi công dân Việt. 

 Không tập trung quyền lực của chính quyền bằng chính phủ, mà tìm mọi 

cách để quyền lực được thực sự lan tỏa tới xã hội dân sự, tới tập thể, tới cộng 

đồng, để chuyện công thực sự là chuyện công, chớ không để số phận Việt tộc 

bị giam trong lao tù tư hữu đảng theo kiểu mật nghị Thành Đô mà ĐCSVN 

đã ký với ĐCSTQ. 

Chủ thể Việt phải dứt khoát từ tư duy tới hành động để loại năm hiểm họa 

này ra khỏi số kiếp của Việt tộc, chỉ vì năm tai biến này, năm hoạn nạn này, 

năm bi kịch này không thể chấp nhận được nửa ! 

Chủ thể bản thiện 

Rousseau cả quyết con người tự nhiên với bản thiện, cái tốt là lỏi của con 

người ; có tư lợi nhưng cũng có bản lỉnh lấy tự lợi để phục vụ tha nhân ; Jung 

đề nghị xem con người như sinh thể phiến diện (nhìn gần, quên xa) nhưng 

sống động từ tư duy tới hành động vì biết dùng tư lợi để phục vụ cho thân 

thuộc, vì cộng đồng. Từ đây chúng ta có thể tìm ra một luận điểm là con 

người có thể rời cái ích kỷ của tự lợi để khởi xướng, để thăng hoa trong quá 

trình sống cùng và sống chung với nhân sinh. Nên khi định nghĩa thế nào là 

chủ thể, chúng ta không quên hai chỉ bảo khởi xướng trong tự do, thăng hoa 

vì tha nhân, tại đây không những không có kỳ thị giai cấp, không có phân 

biệt đối xử, mà hơn thế nửa chủ thể luôn đứng về phía nạn nhân để chống bất 

công, trực diện để đối kháng với bạo quyền để chống áp bức. Chủ thể đứng 

về phía nước mắt !  

Khi dân oan khóc chủ thể thấm thấu được nước mặt của họ ; khi dân đen lầm 

than trong đói khổ chủ thể thấy chính nhân phẩm mình bị xúc phạm ; khi dân 

chúng nheo nhóc trong cùng cực, chủ thể thấy nhân vị mình đang bị sói mòn. 

Chủ thể thấy, hiểu, nhận, thấu nổi khổ niềm đau của đồng bào, vì chủ thể 

thấm đậm vận nước, kiếp dân, như ca từ của Phạm Duy : « khóc cười theo 

vận nước nổi trôi ».  Vì chủ thể biết rỏ thế nào là công bằng để xây dựng 
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hạnh phúc trong cuộc sống đúng, mà ca từ của Trịnh Công Sơn đã nói thật 

sâu trước các biến loạn của đất nước mà Việt tộc phải cam nhận bao điêu 

linh : « Xin cho tôi quên phận tù đày… Xin cho tôi xin lại cuộc đời… Xin cho 

tôi đến tận nụ cười… ». 

Từ đây chủ thể sẻ không đơn độc, mà luôn hành động với ba nhân tố vĩ mô 

của một dân tộc, của một quốc gia : 

 Chủ thể hành tác cùng phong trào quần chúng có mục tiêu của cộng hòa 

(công bằng, tự do, bác ái), có mục đích của dân chủ vì nhân quyền. 

 Chủ thể tác động qua cơ chế pháp quyền để kiểm tra ngay trong quyền lực 

của chính quyền, vì có chủ thể biết rỏ là kẻ có quyền luôn có khuynh hướng 

lạm quyền. 

 Chủ thể hành động cùng xã hội dân sự đấu tranh chống áp bức tới từ bạo 

quyền lảnh đạo, từ tà quyền tham quan, từ ma quyền buôn đất bán người, 

nguyên nhân của mọi bất công. 

Như vậy, chủ thể không chờ đợi có một thể chế dân chủ mới có chủ thể, mà 

chính chủ thể tạo ra dân chủ, chính chủ thể chế tác ra cộng hòa, chính chủ thể 

hành động bằng lương tâm của mình trước họa xâm lược như Quốc Công 

Trần Hưng Đạo, đau đáu ngày không ăn, đêm không ngũ ; bằng lương tri của 

mình như Ức Trai Nguyễn Trãi : « Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí 

nhân thay cường bạo ». Chính nghĩa làm nên chủ thể, chủ thể làm nên chính 

thể cộng hòa trong dân chủ, nơi mà chủ thể vận động phong trào quần chúng, 

cơ chế pháp quyền, xã hội dân sự, để cấm đoán : 

 Mọi bạo quyền gây ra nội chiến huynh đệ tương tàn, mà ngược lại phải có 

chính trị với chính quyền tập hợp được toàn dân trong hòa hợp và hòa giãi để 

xóa đi mọi tị hiềm, mọi mê chấp. 

 Mọi tà quyền tạo ra đặc quyền, đặc lợi cùng lúc vơ vét tài nguyên của đất 

nước, tiền tài của dân tộc, mượn vô sản để trực lợi, mượn cộng sản để tư lợi. 

 Mọi ma quyền với tư bản đỏ chung chia ùng bạo quyền và tà quyền để 

bòn rút mọi sinh lực của đồng bào, mọi sinh khí của xã hội. 

Chủ thể nhân bản 

Ba cấm đoán trên là kim chỉ nam của chủ thể Việt, tạo ra từ tổng thể của 

nhân trí và nhân tri dựa trên nhân tính và nhân bản ; đến từ nhân quyền và 

nhân vị có đường đi nẻo về của nhân đạo và nhân nghĩa, của « sống lâu mới 

biết lòng người có nhân », biết sống đúng và sống trúng vì hiểu chữ nhân ! 

Chính chủ thể sẻ cụ thể yêu cầu, đấu tranh qua công pháp bằng phương pháp 

dân chủ hóa hiến pháp : 
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 ĐCSVN- Đảng cộng sản việt nam, không thể nào vỉnh viển là lượng lực 

độc nhất lảnh đạo dân tộc Việt. 

 Tất cả công dân hiện nay không đồng đồng ý với ĐCSVN đều được sống 

yên, sống đúng trên lảnh thổ Việt. 

 Tất cả dân tộc Việt được quyền yêu cầu đa nguyên để phát huy đa tài, đa 

trí, đa năng, đa hiệu để đưa xã hội vào tiến bộ, đưa dân tộc vào văn minh. 

Chủ thể Việt đã có mặt và đã hành động ngay trong xã hội Việt vì tiền đồ dân 

tộc: 

 Có đồng bào miền bắc đã tưởng niệm các chiến sỉ của Việt Nam cộng hòa 

đã tử thủ vì Hoàng Sa năm 1974. 

 Có đồng bào miền nam đã tưởng niệm các chiến sỉ đã tử thủ vì Mạc Ga 

năm 1988. 

 Có các chiến sĩ của hai miền, có đồng bào hải ngoại đang viết-rỏ-để-viết-

sử là chính quyền đảng trị khi đàn áp các cuộc tưởng niệm nầy chỉ là một 

chính quyền gián tiếp hay trực tiếp đóng vai trò hán nô. 

Chủ thể thương đồng bào, quý đồng loại, trọng tha nhân, vì chủ thể chấp nhận 

kẻ khác có mặt trong cuộc đời chung với mình, để cùng nhau xây dựng cuộc 

sống đúng. Chủ thể chấp nhận thử thách tự có trong sự khác biệt giữ cái tôi và 

tha nhân, chủ thể chấp nhận luôn sự thăng trầm trong kiếp người để chuyển hóa 

kiếp người, để tìm ra một định nghĩa thông minh về số kiếp của một người chính 

là tự do của người đó : tự do trong nhân quyền có nền là nhân phẩm. 

Chủ thể xây dựng cuộc sống đúng trong sự thăng hoa nhân tính, dựa vào nhân lý 

và nhân tri để bảo vệ nhân vị, để tạo dựng một nhân loại biết sống trúng vì cuộc 

sống đúng. Từ đó, chủ thể trực diện để đối kháng chống bất bình đẳng để trực 

luận chống bất công ; chủ thể đối kháng trong không gian bạo quyền để đối diện 

với tà quyền theo chiều dài của thời gian, bất luận thời hạn. Chủ thể đứng về 

phía ánh sáng để soi rọi bóng đêm của tà quyền, nơi chui rút những âm binh 

phản dân, hại nước, đứng về phía ánh sáng để vừa bảo vệ sự thật, vừa bảo vệ 

chân lý, vừa bảo vệ phải. Chính phương trình sự thật-chân lý-lẻ phải là phương 

châm của bốn công đoạn để hình thành chủ thể : đề nghị-đối thoại-quyết định-

hành động đây chính là bản chất của dân chủ ; ngược hẳn với độc tài trong độc 

đảng là chuyên chính-áp đặt-khống chế-bạo quyết. 

Chủ thể lương tri 
Chủ thể luôn là nổi lo của bạo quyền độc tài, nổi sợ của tà quyền tham quan, nổi 

« mất ăn, mất ngũ » của ma quyền buôn dân bán nước, chính vì vậy chúng ta rất 

dể nhận ra các chủ thể, từng cá nhân một với lý lịch, diện mạo, danh tánh, đó 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   687 

 

chính là : các tù nhân lương tâm, đang chịu vào lao lý của một cơ chế âm binh. 

Khi chúng ta nhận ra các tù nhân lương tâm chính là các chủ thể thì chúng ta đã 

thấy được lương tâm chúng ta, đã có lương tri ngay trong chủ thể Việt. 

Năm 1848, Toqueville nhắn nhủ giới lảnh đạo hay say ngũ trước tình hình của 

chính đất nước mình rằng : « Các người không thấy nguy cơ đến với các người, 

vì ngoài xã hội không có biến loạn, tôi báo cho ccs người biết là : các ngừơi lầm 

to ! » và chỉ vài ngày sau, là cuộc biến loạn đã tới, với mức độ và cường độ mà 

kẻ nắm chính quyền thấy như đang trực diện trước ác mộng. Bài học này dạy 

rằng kẻ nắm chính quyền hay ngũ mê ngay trong chính cơ chế của quyền lực mà 

họ tạo ta, để dần dà quên đi là xã hội bên ngoài đã chọn lối đi riêng, để có tổ 

chức riêng, rồi đứng lên để lật đổ chính cơ chế mà kẻ nắm quyền lực sẻ tự thấy 

mình bất-lực-vì-đã-bất-tài, khi lìa xa và bỏ rơi xã hội dân sự. Toqueville phân 

tích rỏ hiện tượng có chính quyền để nắm quyền lực, nhưng khi cso quyền lực 

thì quên dân tộc, thì kẻ cầm quyền như đang bị bịnh chậm nảo : thấy chậm, nghe 

lãng, nói bừa, hiểu sai… để chính thực tế chính trị vật ngã bạo quyền bằng các 

hùng lực của xã hội, như những đợt sóng ngầm giờ đây đã thành bảo táp.  

Tình hình hiện nay của Việt Nam, năm 2019, thì bảo táp đã dầy sung lực, lại có 

có thêm động đất ngay dưới chân của chính quyền độc đảng trong độc tài tuyệt 

đối nhưng bất tài trong toàn diện, từ kinh tế tới thương mại, từ sản xuất tới tiêu 

thụ, từ văn hóa tới giáo dục, từ an ninh tới quốc phòng … Tất cả các điều kiện 

để tạo nên sóng thần và địa chấn đã có mặt đầy đủ với một thể chế độc trị nhưng 

không biết quản trị, bi kịch của một độc đảng đang kiềm kẹp một dân tộc mà 

không đề nghị được một đạo lý hay, đẹp, tốt, lành nào cho dân tôc, cho xã hội. 

Mà còn làm ngược lại để các tệ nạn của tham quan, tham nhũng, tham ô làn tràn 

như ung thư hằng ngày biến tính, đe dọa nhân tính Việt, sói mòn nhân phẩm Việt 

với lối sống của bản năng tranh, đoạt, giành, giật, với sự vị kỷ song hành cùng 

vô cảm. Biến quan hệ đồng bào, cùng cha cùng mẹ trong cùng một bào thai từ 

thửa lập quốc thành người dưng nước lã, trong quy luật vô nhân ai chết mặc ai ! 

Toàn cảnh quốc nội được dự báo sẻ có sóng thần cùng địa chấn đột biến lồng 

vào bối cảnh quốc ngoại với vận nước ở thế chỉ mành treo chuông với Tàu tặc 

đã chiếm đất, đảo, biển ngay trên lảnh thổ Việt ; với Tàu họa thao túng hằng 

ngày kinh tế, thương mại, công nghiệp, lao động ; với Tàu hoạn bức tử môi 

trường Việt bằng ô nhiểm, tạo tử dân Việt với thực phẩm độc ; với Tàu nạn thao 

túng, giật dây giới lảnh đạo của ĐCSVN đã chịu khuất phục với thái độ cúi đầu-

khoan tay-quỳ gối trước bọn lảnh đạo Tàu tà của ĐCSTQ. 
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Bi nạn của ĐCSVN là không muốn nhận ra là thế giới đã tiến quá xa trong thực 

tiển toàn cầu hóa, nơi mà dân chủ là trụ cột của lương tri để bảo vệ nhân quyền, 

là chổ dựa của nhân vị, bảo đảm nhân văn và nhân bản trên cơ sở của nhân đạo, 

bảo trì nhân tính bằng nhân tri và nhân trí, nơi mà nhân phẩm là lỏi của mọi 

cuộc đấu tranh đòi tự đo, đòi công bằng. Tất cả hệ nhân này hiện đang nằm 

trong qủy đạo của toàn cầu hóa, nơi mà mạng xã hội là mạng truyền thông toàn 

diện với tin tức trực tiếp, với dử kiện khách quan trực tuyến, với chứng từ có nội 

dung công pháp quốc tế ở dạng trực luận. Chính tại đây, chủ thể có chức năng, 

có vài trò, có thế xã hội quốc nội, có tính quốc tế của truyền thông sẻ có tiếng 

nói để đấu tranh cho quyền lợi của mình và của đồng loại ; và tại đây lương tâm 

dân tộc Việt muốn được sống trong công bằng-tự do-bác ái, được bảo vệ bởi 

lương tri của nhân loại qua vô vàn mạng truyền thông. Như vậy hãy định nghĩa 

chủ thể Việt là ai ? Chính là các công dân trao truyền được thực tế của đất nước 

tới tri thức của thế giới, để lương tâm không còn là chuyện cục bộ của một dan 

tộc, của một quốc gia mà là chuyện tri thức chung trong lương tâm của nhân 

loại, đây chính là định nghĩa xác thực thế nào là : lương tri !  

Chủ thể dân chủ 
Chủ thể dân chủ có gốc, rể, cội, nguồn trong chủ thể công dân, đây là thử thách 

tức khắc và lâu dài cho Việt tộc, vì người ta không sinh ra là đã thành công dân, 

mà muốn thành công dân phải qua giáo dục, trong đó giáo lý công dân chính là 

các điều hay lẻ phải của công bằng-tự do-bác ái. Và, Việt tộc đừng trông chờ gì 

ở ĐCSVN để có chủ thể công dân, vì nó đã và đang áp đặt một cách toàn diện 

và tuyệt đối một quy trình phản dân chủ, để diệt chủ thể công dân bằng hệ độc 

(độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn) bằng cái độc hại của hệ quyền do 

nó chế tác ra : bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. 

Trong giáo dục công dân, tư lợi của công dân song hành cùng công lợi của xã 

hội, trong đó quyền lợi của dân tộc và vận mệnh của quốc gia là ưu tiên hằng 

đầu của một chính quyền có quyền lực để bảo đảm và bảo trì tự lợi lẩn công lợi. 

Ngay khi trao quyền lực cho chính quyền, chủ thể dân chủ không nhắm mắt 

buôn xuôi để chính quyền đó muốn làm gì thì làm, mà vừa kiểm tra, vừa tham 

gia qua ba sinh hoạt dân chủ : 

 Dân chủ đầu phiếu, qua bầu cử có định kỳ, trực tiếp thay thế chính quyền 

bất tài bằng chính quyền hữu dụng. 

 Dân chủ trực tiếp, bằng đề nghị tự tuyên bố trực tiếp tới đấu tranh trực 

diện tới từ các phong trào xã hội. 

 Dân chủ tham chính, tham gia vào các quá trình xây dựng công luật cho 

xã hội, tham dự vào các công trình từ vi mô tới vĩ mô để bảo vệ an sinh xã 

hội, bảo đảm một nhà nước pháp quyền, có một xã hội dân sự thật sự 

tham chính qua sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội. 
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Dân chủ đầu phiếu sẻ là cuộc đấu tranh thường xuyên, hằng ngày như để bảo vệ 

nhân vị công dân trong một cơ chế độc đảng chỉ muốn độc trị với tất cả các hậu 

quả độc hại của nó, mà hiện nay nó đang đang đi vào con đường độc hiểm trong 

mê lộ phản dân hại nước, chỉ để giử độc quyền cho nó, ngày ngày tiến dần tới 

ma lộ buôn dân bán nước trước bi kịch Tàu tặc-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu nạn. 

Nhưng dân chủ trực tiếp đã xuất hiện với các phong trào chống các BOT, các 

trạm thu phí trái phép, tự cho phép ma quyền từ gian lận tới biển lận tiền của 

dân chúng. Và, dân chủ tham chính đã có mặt dù còn ít ỏi qua sự hình thành xã 

hội dân sự, với các đóng góp lớn của các nhà đấu tranh vì dân chủ, luôn thường 

xuyên bị đe dọa, khủng bố, vu cáo, bắp bớ, tù đày… Nhưng dân chủ luôn là 

chuyện lạ và hay là bạo quyền không hề dập tắt được các cuộc đấu tranh dân 

chủ, vì lẻ phải dân chủ luôn là ánh sáng làm nên lửa để đốt rụi mọi hành động 

của tà quyền âm binh. Đây là quy luật của cuộc sống luôn đi tìm công bằng 

trong văn minh để tồn tại, chính tại đây ba chủ thể mới đã ra đời và sẻ song hành 

cùng nhau trong những ngày tháng tới để có một chân trời chung vì một cuộc 

sống đúng :  

 Các nhà đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đã chấp nhận vòng 

lao lý khi họ đã trở thành các tù nhân lương tâm của bạo quyền độc đảng, 

chính họ đã chính minh Việt tộc là một minh tộc, đủ thông minh để thoát 

kiếp làm nạn nhân cho tà quyền. 

 Hàng triệu dân oan là nạn nhận trực tiếp của chuyện một cổ ba tròng : bạo 

quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, giờ đã chịu cảnh 

màng trời chiếu đất rồi đầu đường xó chợ, với mong cầu trở thành chủ thể 

dân chủ là độc đạo để tự cứu mình. 

 Hàng triệu triệu dân đen ngày ngày lao động trong túng quẩn, ăn ở trong 

thiếu thốn, gia đình nheo nhóc, với hoàn cảnh xã hội là thực phẩm độc hại 

với ô nhiểm môi sinh thường trực đe dọa trực tiếp mạng sống của họ và 

tương lai con cái của họ, chỉ còn độc lộ làm chủ thể dân chủ, để đấu tranh vì 

dân chủ sẻ là lối thoát cho nhân kiếp của họ. 

Ba lực lượng này sẻ gặp gở để cùng hội tụ với nhau trong một chân trời mới, 

nơi đó dân chủ của đa nguyên có đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu, đủ hùng lực 

để xóa bỏ mà vất đi độc tài mà bất tài như hiện nay. Nơi chân trời đó, nhân 

quyền với trọn vẹn nhân lý trong nhân đạo, sẻ dọn dẹp sạch sẻ bạo quyền độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Cũng ngay chân trời đó, ba 

lực lượng này sẻ làm được chuyện góp gió thành bão để thực hiện cho bằng 

được chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa dân tộc, vinh danh đất 

nước, để minh chứng rằng Việt tộc tự bao đời nay là một dũng tộc ! 

Chủ thể lập hiến  
Habermas, khi nghiên cứu về chủ thể dân chủ còn đi xa hơn nữa, tư tưởng gia 

này đề nghị đặt tên chủ thể dân chủ là chủ thể lập hiến, nơi mà hiến pháp 

phải tuyệt đối bảo vệ chủ thể, bằng luật pháp bảo vệ cá nhân, bằng công pháp 

bảo vệ công dân, nơi mà hiến pháp bảo vệ chủ thể bằng quyền tra xét, phê 
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bình và kiện cáo của chủ thể trước bất cứ một chính quyền nào, khi chính 

quyền đó trộm, cắp, cướp, giật tư lợi của mình (hãy nhớ kỷ những bất công 

mà dân oan đang gánh chịu hiện nay tại Việt nam). Từ chủ thể lập hiến nơi 

mà mỗi công dân mang một giá trị lập hiến để cử ra lập pháp, để có hành 

pháp và tư pháp, thì chủ thể lập hiến này luôn có mặt trong không gian và 

thời gian trong cả cuộc sống dài của một công dân ; trong khi đó thì các 

chính phủ chỉ có định kỳ, chính quyền phải bị định hạn, và quyền lực thì hạn 

hẹp qua định kỳ và định hạn này. Hằng ngày trong mong cầu cuộc sống đúng 

để được sống trúng với ý nguyện của mình, thì hiến pháp phải bảo vệ nhiều 

quyền lực của chủ thể : 

 Tự do ngôn luận 

 Tự do lập hội 

 Tự do kiến nghị tham chính 

 Tự do quyết định tương lai 

 Tự do chọn lựa chính quyền... 

Chủ thể dân chủ khi được xác chứng như chủ thể lập hiến với trọn vẹn giá trị 

lập hiến, thì lập hiến đã nhập nội vào khu vực của công pháp nơi mà pháp 

quyền phải bảo vệ cho bằng được nhân quyền. Từ đây, chủ thể dân chủ 

không còn là một cá nhân riêng rẻ, mà đã trở thành một công dân phổ quát 

với tất cả các giá trị lập hiến phổ biến. Khi Chủ thể dân chủ được bảo chứng 

như chủ thể lập hiến, thì đây là một quá trinh tiến hóa của nhân loại đã đi qua 

bốn đoạn đường của nhân quyền trong quỷ đạo của văn minh : 

 Đoạn đường chính trị, của chính khách liêm chính trong chính giới liêm sỉ 

biết đặt công bằng làm trung tâm cho tự do, nơi vừa có tư lợi vừa có công 

ích. 

 Đoạn đường lịch sử, nơi mà các tiến bộ chính trị luôn song hành cùng các 

tiến bộ xã hội, có cá nhân không quên tập thể, có cộng đồng không bỏ dân 

tộc, có nhân phẩm riêng từng người làm rỏ, làm giầu cho nhân vị của nhân 

loại. 

 Đoạn đường công pháp, có pháp luật bảo vệ cá nhân sánh đôi cùng công 

luật bảo vệ dân tộc và quốc gia, cả hai cùng tuân thủ công pháp quốc tế về 

nhân quyền như một giá trị vỉnh hằng và phổ quát cho nhân loại. 

 Đoạn đường xã hội, tại đây nhân quyền vừa là gốc, rể, cội, nguồn của đời 

sống xã hội, sinh hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội trong đó không ai là nạn 

nhân của ai ; và tất cả từ cá nhân tới tập thể, từ cộng đồng địa phương tới 

toàn dân của một quốc gia, cùng có chung một thỏa thuận: một cuộc sống 

đúng (đúng nghĩa vì có ý nghĩa). 

Khi đi trọn được bốn đoạn đường này, thì tư tưởng gia Gauchet xem như là 

dân chủ đã « trọn duyên » với nhân quyền, và thành công về nhân quyền là 

cuộc cách mạng cao, sâu, xa, rộng vào loại hàng đầu của nhân loại. Riêng, 

triết gia Ricoeur thì phân tích rỏ là dân chủ vẩn chưa « dứt duyên » với nhân 
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quyền, chỉ vì lý tưởng nhân quyền không ở sau lưng chúng ta, mà luôn ở 

trước mắt chúng ta, vì bạo quyền vẩn hằng ngày đe dọa, khủng bố, truy hiếp 

nhân quyền, trên các quốc gia chưa có dân chủ, như Việt Nam hiện nay. 

Chủ thể nhận thức 
Chủ thể nhận thức là chủ thể nắm vững hệ thức: biết lấy kiến thức để xây 

dựng tri thức, biết nhận ý thức để định vị nhận thức, không ngây thơ trong xã 

hội để không ngây ngô trong chính trị, vì chủ thể nhận thức biết phân biệt 

xảo ngôn tuyên truyền để phân loại xảo thuật chính trị. Chủ thể nhận thức 

cẩn trọng trước mọi cấu trúc trộn lẩn để hòa đồng, thí dụ như xảo ngữ « ý 

đảng lòng dân », mọi ý đồ trọn lẩn đều mang thâm ý không chế, nới đó có kẻ 

chính « làm cha » người phụ, kẻ trên đi trên lưng, trên vai, trên đầu người 

dưới ; tại đây không hề có không có công bằng, mà chỉ có lợi dụng để lạm 

dụng ; loại xảo ngôn này thì « ý đảng » lảnh đạo nên làm chủ, còn « lòng 

dân » đóng vai tớ chịu sự lảnh đạo. Ngược lai, khi chủ thể thực sự dân chủ, 

vì không muốn làm nạn nhân tôi tớ cho độc tài thì cứ đổi lại « ý dân » làm 

chủ, để được dân chủ bó buột « lòng đảng » là phải tận tâm, tận lòng phục 

dịch cho « ý dân ». Chính đây, là khai lộ để có chủ thể Việt làm nên dân chủ 

Việt nơi mà « ý dân » được thực hiện qua bốn giai đoạn dân chủ: 

 Ý muốn của dân có công bằng xã hội song hành cùng tự do cá nhân. 

 Ý định của dân là khử độc tài để xây dựng có dân chủ trong nhân quyền. 

 Ý nguyện của dân có tiến bộ xã hội trong văn minh của tiến hóa. 

 Ý chí của dân trong độc lập dân tộc với toàn vẹn lảnh thổ. 

Khi phương trình Việt đã có đáp số này rồi:  

Chủ thể Việt + dân chủ Việt = ý dân (ý muốn+ ý định+ ý nguyện+ ý chí) 

thì không một bạo quyền độc tài nào có thể làm mất nhân phẩm việt, thì không 

một tà quyền tham quan nào có thể làm mất nhân vị việt, thì không một ma 

quyền tham tiền nào có thể làm mất nhân cách việt được cả!  
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Yêu nước thương nòi chắc chắn không là môt lời nói suông, nhất là trong tình 

huống hiện nay, với giặc nội xâm là bạo quyền độc tài thong dong đi từ phản 

dân hại nước tới buôn dân bán nước, song hành cùng giặc ngoại xâm đi thư thái 

từ Tàu tặc cướp đất, biển, đảo của chúng ta, tới Tàu họa gây ô nhiễm môi trường 

để diệt môi sinh của Việt tộc, tới Tàu hoạn đưa chất độc vào thực phẩm hàng 

ngày của chúng ta. Yêu nước thương nòi hằng ngày đã đi từ nỗi lo đau đáu cho 

đồng bào Việt tới nỗi đau khôn xiết về số phận giống nòi Việt, tạo nên sự căng 

thẳng hàng giờ trong tư duy, lẳng lặng không nói được thành lời, nhưng như các 

đợt sống ngầm bị-và-được nuôi dưỡng bởi một lực đẩy vô song trong tâm hồn 

mỗi người Việt: một ý lực sống, vì chúng ta được quyền sống với đầy đủ nhân 

phẩm ngay trên quê hương chúng ta, vì chúng ta có trách nhiệm với tiền đồ của 

tổ tiên, vì chúng ta có bổn phận với con cháu chúng ta, vì chúng ta là người Việt, 

yêu nước Việt thương nòi Việt. 

Nhân vị Việt 
Khi chúng ta nghe một ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy: «Tôi yêu nước tôi tự khi 

mới ra đời, người ơi», một hình tượng đã khắc sâu vào tâm khảm chúng ta, nó 

như một ý lực tới từ lý luận biến ý muốn yêu nước thương nòi thành ý định cụ 

thể là tìm mọi cách để bảo vệ đất nước Việt, giống nòi Việt. Và chúng ta vừa 

mong muốn vừa yêu cầu mọi lực lượng chính trị muốn lãnh đạo, muốn có quyền 

lực để phục vụ dân tộc Việt phải như chúng ta lấy yêu nước thương nòi là ưu 

tiên hàng đầu trong mọi chính sách. Chúng ta từ chối và phải gạt bỏ bọn đầu nậu 

buôn nước bán dân, chúng ta loại ra và tống đi các loại lãnh đạo phản nước Việt, 

phản giống nòi Việt. Một người xa lạ có thể sống trên đất nước Việt nhưng 

không cần yêu nước thương nòi Việt, nhưng một người Việt bình thường dù 

sống trong nước hay ngoài nước biết quý yêu nhân vị Việt của mình thì không 

sao chấp nhận một lực lượng chính trị cầm quyền không xem chuyện yêu nước 

thương nòi Việt là con ngươi của chính mình để nhìn ra mọi hiểm nguy đang vây 

bủa dân tộc Việt. 

Khi chúng ta đọc một bài thơ của Nguyễn Bính, đọc một đoản văn của văn sĩ Võ 

Phiến, một họa phẩm của họa sư Nguyễn Gia Trí, nghe một ca khúc của nhạc sĩ 

Trịnh Công Sơn, cùng với nhiều tác giả làm nên nghệ thuật Việt với tình cảm 

yêu nước thương nòi của họ, thì biểu cảm nghệ thuật đã tạo cho ta một lý luận 

bền bỉ trong tư duy. Một tư duy không những yêu thương đồng bào, nâng niu đất 

nước, mà chúng ta còn yêu tất cả những gì đang sống, đang vui, đang khổ… trên 

mảnh đất Việt. Vì vậy, nên chúng ta yêu tự con trâu tới lũy tre, thương mọi sinh 

vật, động vật, thức vật đang dựa trên đất nước đó để sinh tồn, chúng ta còn có 

luôn sự sáng suốt trong tỉnh táo để yêu cả đất, đá, các vật bị xem là vô tri: «Làm 

sao em biết bia đá không đau?» (Diễm Xưa, Trịnh Công Sơn). Nên chúng yêu 

bắt buột chính quyền và các lãnh đạo của chính quyền đó phải yêu thương và 
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bảo vệ cho bằng được từ môi trường tới môi sinh, để mọi sự sống trên mảnh đất 

Việt được sống yên để yên sống, được sống vui để vui sống. Không có xúc cảm 

về nghệ thuật Việt chúng ta sẽ bị hụt hẫng ngay trong tâm linh Việt; không có 

nghiêm túc trong lý luận Việt chúng ta sẽ bị què quặt ngay trong tư duy Việt; 

không có sự nghiêm khắc trong chính trị Việt chúng ta sẽ bị chột điếc khi nhận 

định chính quyền đang quản lý đất nước Việt. 

Sự thực Việt trong tình cảm Việt 
Sự thực Việt không hề mơ hồ, nó chính là thực cảnh hàng ngày của dân tộc Việt, 

có lắm dân đen không đủ cơm, không đủ áo từ thành phố tới các miền sâu, miền 

xa. Sự thực Việt không hề trừu tượng nó chính là thực trạng hiện nay của xã hội 

Việt, có lắm dân oan không nhà, không đất, ngay giữa lòng thành phố từ Thủ 

Thiêm tới Lộc Hưng của Sài Gòn, còn nữa Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng… Sự 

thực Việt không hề lý thuyết, nó chính là thực tế hiện nay của nạn kiếp Việt, có 

trai tráng cúi đầu đi làm kiếp lao nô cho các nước láng giềng, có phụ nữ ngậm 

nước mắt chịu phận nô tỳ cho đám đàn ông lạ giống, xa lòng trong các châu lục 

xa xăm. 

Chúng ta đừng chối bỏ để «vờ quên» hệ thực (thực cảnh, thực trạng, thực tế) 

này để nhìn thẳng vào sự thực Việt rồi cùng đồng bào Việt đấu tranh để vượt 

thoát các nỗi khổ niềm đau này, để vượt thắng cái nhục kiếp hèn phận này, tới từ 

một tập đoàn độc tài nhưng bất tài, độc trị làm ra bao độc hại ngay trong tình 

cảm Việt. Cùng lúc chúng ta không quên sự thật Việt trong quá khứ Việt tộc là 

một dũng tộc biết yêu nước và biết giữ nước, không có bọn ngoại xâm nào có 

tuổi thọ bền ngay trên đất nước Việt. 

Chính cái thực làm nên cái thức, vì sự thực không trên trời rơi xuống, không 

dưới đất trồi lên, nó gắn chặt với số kiếp của đồng loại mình, nó gắn liền với số 

phận của đồng bào mình, nó tạo ra sức nội kết giữa hệ thực (thực cảnh, thực 

trạng, thực tế) và hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức) làm nên nhận thức. Một 

nhận thức rất cụ thể về một quê hương nơi mà cảm nhận yêu nước thương nòi là 

cảm nhận rõ ràng về một «mùa xuân đầu tiên»: «Ôi giờ phút yêu quê hương làm 

sao» (Văn cao), có lẽ một đời người mùa xuân đầu tiên trên quê hương vừa đẹp, 

lại vừa dai dẳng đến triền miên cả một kiếp người. Đây không phải là cảm lụy 

chủ quan, nó chính là sự thông minh khi hai xung lực: thực thức nhập làm một 

sẽ tạo ra hùng lực của cái thật bình thường nhưng vô song trong đời sống tâm 

linh của mỗi người Việt: «Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về… mùa bình thường 

mùa vui nay đã về…». Trên quê hương được ta quý yêu trong nâng niu vì nó 

luôn có mùa bình thường là mùa vui, trong vui sống để sống vui ngay trên nơi 

chôn nhau cắt rốn của mình. Nếu mùa bình thường này mất đi, thì mùa xuân sẽ 

khuất dạng, đừng để một tà quyền buôn dân bán nước, đừng để một ma quyền 

xâm lược Tàu tặc nào cướp đi của chúng ta mùa bình thường-mùa vui. 

Yêu thật, thương thật 
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Chúng ta yêu nước thương nòi không chỉ qua lời nói, vì nói chỉ là nói, chúng ta 

yêu thật đất nước, thương thật đồng bào, nên lời nói của chúng ta là một quá 

trình lấy yêu thương để lập hành trình cho nhân tính vì nhân nghĩa qua bốn giai 

đoạn: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động.  

Chúng ta đưa quá trình đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động tới tất cả đảng 

phái, tất cả lãnh đạo, tất cả công dân lấy yêu nước thương nòi làm mẫu số chung 

để biết hòa hợp, hiểu hòa giải, thấu chuyện sống chung với nhau, không để 

ngoại xâm chia rẻ dân tộc. Sống chung để chung sức quản lý di sản của tổ tiên, 

tài sản của dân tộc, biến chúng thành công sản của đồng bào, đây chính là định 

nghĩa của cơ chế cộng hòa. Công sản ngược hẳn với cộng sản trên đầu môi chót 

lưỡi nhưng vụ lợi để vơ vét làm ra tư lợi như đám lãnh đạo ĐCSVN hiện nay; 

chúng ta cấm bọn tham quan muốn tham nhũng trên công sản, chúng không 

được bán tài nguyên của đất nước, chúng không được tham ô trên tiền tài của 

dân tộc. 

Chúng ta đưa quá trình đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động tới tất cả chính 

quyền, tất cả chính phủ, tất cả chính sách phải lấy yêu nước thương nòi làm 

hằng số trong mọi quan hệ quốc tế. Chúng ta không chấp nhận một đảng cầm 

quyền là ĐCSVN đi đêm về tắt trên lưng, trên vai, trên đầu dân tộc qua mật nghị 

Thành Đô, 1991, với Tàu tặc. Lấy tà lý cứu đảng thay vì cứu nước, cứu dân, vẫn 

tiếp tục dấu diếm nội dung các điều khoản của mật nghị cho tới nay, 2019, và 

đang nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tàu tặc đã và đang chiếm đất, 

chiếm đảo, chiếm biển của Việt tộc. 

Chúng ta giữ cho vững quá trình đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động bằng 

hệ luận: lý luận yêu nước làm nên lập luận thương nòi, giải luận yêu quê hương 

tạo ra diễn luận thương dân tộc, trong tỉnh táo và sáng suốt vì biết dựa trên hệ 

lương: lương tâm yêu nước làm nên lòng lương thiện thương dân, tạo nên lương 

tri biết giữ nước. Chưa đủ! Chính hệ thông: sự thông suốt về tình hình đất nước, 

tạo ra sự thông minh tìm mọi cách để cứu nước, dựa vào sự thông thái của văn 

hiến Việt có tổ tiên không những biết dựng nước mà còn biết rất rõ mọi phương 

pháp để giữ nước. Vẫn chưa hết! Chúng ta phải đưa hệ sáng vào quá trình đề 

nghị-đối thoại-quyết định-hành động, trong đó sáng kiến trong hiện tại tạo ra 

sáng tạo vì tương lai, với mọi vốn của sáng chế, lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh 

nhiều, lấy cái bền chí trong bền gan tự đoản kỳ đến trường kỳ bằng ý lực của 

quyết tâm: cứu nước để giữ nước. 

Như vậy, câu chuyện yêu nước thương nòi không mơ hồ cũng không trừu tượng, 

không viễn vông cũng không lý thuyết, vì câu chuyện yêu nước thương nòi này 

có chỗ dựa sâu xa vào từ: dễ; chúng ta dễ sống trên đất nước của mình, chúng ta 

dễ vui với đồng bào của mình. Vì chúng luôn ta thấy dễ chịu hơn là sống với bạo 

quyền nội xâm buôn dân bán nước; luôn thấy dễ thở hơn là sống với ngoại xâm 

Tàu tặc, tới xâm lược đất nước ta, để đè đầu, đè cổ chúng ta, làm chúng ta khó 
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thở rồi ngộp thở. Chúng ta chọn dễ để tránh cái khốn của cái khó, cái tử đến 

ngay sau cái ngộp! 

 

Cái đẹp của yêu nước, cái cao của thương nòi 
Cái đẹp của yêu nước, cái cao của thương nòi nhiều khi hiện diện rất bình 

thường trong cái bị xem là quê mùa, đừng ngại bị chê là quê mùa, bị chọc là nhà 

quê, bạn à. Nếu cái quê là quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì nơi 

đó có cái trong của bản sắc Việt, có cái sáng của văn hóa Việt làm nên cái đẹp 

của tâm hồn Việt, tạo lên cái cao của tình cảm Việt. Vì gốc, rễ, cội, nguồn của 

cái quê làm nên cái chân quê, chân thật vì chân thành, đây là một chuyện hay 

bạn à: «Thầy me cùng với chúng mình chân quê» (Nguyễn Bính), chúng ta thấy 

cái chân thật nhập nội vào cái chân thành làm nên một tình cảm chân chất -nó 

đẹp vì nó cao- nhờ tính nguyên chất của nó: «Van em, em hãy giữ nguyên quê 

mùa…». 

Đây không phải chỉ là tình cảm trong thi ca về quê hương mà nó là con đường 

vô cùng sáng suốt mà triết học phân tích và chính trị học nhận thức công nhận 

là con đường giúp ta tới với sự thật của đất nước, để đến với chân lý của dân 

tộc, giúp ta gặp và giữ được lẽ phải của tình cảm yêu nước thương nòi. Khi bạn 

quý trọng đất nước Việt, khi bạn kính yêu đồng bào Việt, thì sự thật của đất 

nước, chân lý của dân tộc, lẽ phải của tình cảm yêu nước thương nòi có sức liên 

kết vô song làm nên mãnh lực cứu nước để giữ nước mà không một bạo quyền 

độc tài nào, một tà quyền tham quan nào, một ma quyền xâm lược nào có thể 

bóp chết lòng yêu nước thương nòi của bạn. 

Cái đẹp của yêu nước, cái cao của thương nòi giúp chúng ta nhìn ra được đất 

nước, kề cận được quê cha đất mẹ để cảm nhận được những thăng trầm của một 

đất nước luôn phải gánh chịu những cuộc chiến. Trên mảnh đất này, đồng bào 

mình phải trả những cái giá khốc liệt nhất, chính đây là vốn Việt sử làm nên cái 

vốn cho tình cảm yêu nước thương nòi, khách quan và rõ ràng, ở đây chúng ta 

như chạm vào được sự thật của quê hương trong chiều sâu của nó. Hậu quả 

chiến tranh là một sự thật làm nên tâm hồn Việt của một dân tộc biết yêu quý 

hòa bình luôn muốn bảo vệ cho bằng được sự sống. Chuyện này, có trong thi ca 

Việt ở dạng hiện đại nhất trong thi ca của nhân loại, trong thơ của Thanh Tâm 

Tuyền chúng ta cảm nhận được không khí sinh ly của chiến tranh chực chờ để 

cướp giật sự sống; mặc dầu không có những hình ảnh sắc máu của chiến tranh, 

nhưng trong thơ của ông, ta nhận thấu được sự ngột ngạt của sự sống cứ phật 

phồng trong khắc khoái cạnh cái chết: «Bịnh viện công viên khuất nẻo, người 

nằm đợi chúng tôi». 

Chính sự có mặt của nỗi buồn qua các mất mát do chiến tranh gây nên làm 

chúng luôn nhận thức là nỗi buồn nầy chính là nỗi niềm của dân tộc, hãy đặt tên 

cho nó là cái vốn của sự thật yêu nước thương nòi, luôn là những nỗi lo của mọi 
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người Việt muốn thở cùng một nhịp thở với dân tộc, với đất nước. Nỗi buồn quá 

khứ-nỗi niềm hiện tại-nỗi lo cho tương lai làm nên cái đẹp của người yêu nước, 

làm nên cái cao của kẻ thương nòi. Còn nếu sống trên một mảnh đất chỉ thấy 

chén cơm manh áo mà quên đi quá khứ, chỉ thấy giá áo túi cơm mà gạt đi hiện 

tại, chỉ có đói ăn khát uống theo bản năng, mà không có được sự nội kết nỗi 

buồn-nỗi niềm-nỗi lo thì sẽ bị Cụ Nguyễn Du phán cho một luận: «những 

phường giá áo túi cơm sá gì!».  Sự thật yêu nước thương nòi có gốc, rễ, cội, 

nguồn trong nội kết của nỗi buồn quá khứ-nỗi niệm hiện tại-nỗi lo cho tương lai 

chính là sự thật của mọi sự thật về lòng yêu nước trong mỗi người Việt, đây là 

chỉ báo chính xác nhất nhận ra nhân phẩm Việt. 

Yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn 
Lòng trằn trọc vì dân tộc, vì quê hương trước các hiểm họa diệt vong tới từ các 

tập đoàn buôn dân bán nước đang mở cửa cho bọn xâm lăng Tàu tặc, chúng đã 

tràn lan trên đất Việt: xâm chiếm đất, đảo, biển; xâm lăng kinh tế, thương mại; 

xâm lược chính trị, cơ chế… Các trạng từ giờ được chúng ta thêm vào: vô cùng, 

vô hạn, chính là nội công của ý lực của câu chuyện yêu nước vô cùng, thương 

nòi vô hạn, các trạng từ này không hề là sáo ngữ, không hề là loạn ngôn, nó là 

quyết tâm làm nên quyết đoán để dẫn tới quyết định chung của tất cả chúng ta là 

không để bị: mất nước! Và không làm kiếp nô lệ! 

Mang tâm cảm yêu nước vô cùng, không có thâm cảm thương nòi vô hạn, thì 

không bị giới hạn nào tức là không lo sợ một bạo quyền độc tài nào muốn truy 

hiếp chúng ta; không lùi bước trước một tà quyền phản dân hại nước nào sát hại 

chúng ta; không cúi đầu trước bất cứ ma quyền xâm lược nào muốn đô hộ chúng 

ta. Yêu nước vô cùng là chuẩn bị chấp nhận những hy sinh vô biên, không rào 

cản; thương nòi vô hạn sẽ loại bỏ đi các con tính hữu hạn của ích kỷ trong mỗi 

cá nhân. Chúng ta ngày càng xa lạ với loại bi kịch của ai chết mặc ai, rồi bây 

chết mặc bây, đã làm nên cái vô cảm đang tràn lan trong xã hội Việt hiện nay, 

dưới sự lãnh đạo của một đảng độc tài trong bất tài về đạo lý, không có đề nghị 

được một đề nghị luân lý nào từ khi nó cướp chính quyền, để có thể làm nên một 

giáo lý quốc gia mà đưa dân tộc tới văn minh. 

Tình cảm yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn là một sự thật có trong đời sống 

hằng ngày của chúng ta, dù bận bất cứ sinh hoạt nghề nghiệp nào, dù bị lôi cuốn 

vào bất cứ động cơ vật chất, tài chính, kinh tế nào, thì chúng ta luôn có thì giờ 

nhớ về quê hương, gởi tình thương của ta về đồng bào mình. Khi đó thâm tình 

yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn trỗi dậy như những đợt sóng, có khi những 

đợt sóng này tới lúc giữa khuya, có khi bắt đầu một ngày của phút đầu tiên một 

buổi sáng còn tinh sương. Những đợt sóng dạt dào này, lúc thì chỉ vài phút, lúc 

chúng ở lại với ta hằng giờ, có khi chúng ngự trị giữa nhân sinh quan của ta cả 

ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm một cách vừa hồn nhiên, vừa mãnh liệt. Những 

đợt sóng này trỗi lên giúp ta nhìn cuộc sống chung quanh bằng hùng lực của yêu 

vô cùng, thương vô hạn; đây là sự thật mà bạo quyền bán nước, tà quyền buôn 
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dân, ma quyền xâm lược không sao hiểu thấu tới nơi tới chốn được tình cảm 

này. Những đợt sóng bền bỉ này hiện diện rồi lẳng lặng bồi đắp một công trình 

mà bạn sẽ từ từ khám ra, một công trình tuyệt diệu! Cụ thể là chúng đang xây 

dựng một thế giới quan mới, đang chế tác ra một vũ trụ quan mới, để dâng hiến 

cho những ai yêu nước thương nòi. Những đợt sóng chung thủy này làm cho 

nhân phẩm của ta ngày càng cao, làm cho nhân nghĩa của ta ngày càng lớn. Đó 

là thế giới quan hiểu để thương tất cả các dân tộc biết yêu đất nước của họ, tức 

là vừa sống vừa bảo vệ quê hương họ, dân tộc họ, hãy tạm gọi đây là lòng yêu 

nước. Đó là vũ trụ quan thấu để quý tất cả các dân tộc biết yêu và biết bảo vệ 

môi sinh của họ; cùng lúc biết tôn trọng tất cả môi trường trong và ngoài quốc 

gia của mình trên trái đất này; nơi mà muôn loài có cùng một dòng sinh mệnh. 

Từ đây, cụm từ lực yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn sẽ song hành cùng một 

bạn nối khố mới của mình là yêu trái đất vô cùng, thương muôn loài vô hạn, cả 

hai sẽ đi về cùng đi về một chân trời, nơi đó người ta sống để sống đẹp trong 

sống vui, chớ không phải sống để «bán đứng» nhau. 

Bạn ơi, yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn không chỉ là một tình cảm chủ 

quan, mà nó là một tư tưởng có lý luận qua thực tế của xã hội, có lập luận qua 

thực cảnh của dân tộc, có giải luận qua thực trạng của đồng bào mình. Cụ thể 

hơn nữa tư tưởng này giúp tất cả con dân yêu nước nhận ra sự thật tương lai của 

chính số phận của mình bằng phương pháp diễn luận của vô trương bất tín, thấy 

mới tin, không thấy không tin. Nên chúng ta thấy một cách rất sáng suốt là phản 

dân hại nước sẽ đưa tới buôn dân bán nước, khi tà quyền đi đêm với Tàu tặc qua 

các mật nghị mà dân tộc không biết, nhân dân không được quyền xem thì sự bất 

minh đã thành bất chính. Thí dụ rõ nhất là mật nghị Thành Đô, và hiện nay là 

những thỏa hiệp được giữ tuyệt mật của hai đảng, ĐCSTQ và ĐCSVN, được ký 

và kết bởi hai lãnh tụ Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. Tại sao lại giấu? 

Người ta giấu vì người ta có tư lợi trong chuyện giấu diếm này, đây là bài học 

đầu tiên trong xã hội học quyền lực. Tại sao lại giấu? Người ta giấu vì người ta 

mà đưa ra cho dân chúng xem thì chính nhân dân cũng «không thể tin» vào con 

mắt của mình, vì sự thật bán nước ở ngoài mọi tưởng tượng của những người 

yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn, đây là bài học căn bản vỡ lòng của tâm lý 

học truyền thông. 

Thay đời, đổi kiếp để sống! 
Chuyện thay đời, đổi kiếp là ý muốn tạo ra ý định dựng nên ý nguyện muốn thay 

một cuộc sống xấu thành một cuộc đời tốt; muốn đổi một kiếp tồi thành một 

kiếp tốt, từ đây ý nguyện sẽ thành ý lực làm nên hành động cụ thể, để chống tà 

quyền bán nước, chống ma quyền xâm lược. Mà không cần phải qua bạo động 

sắc máu, không cần phải qua bạo lực sinh ra hệ lụy; mà bằng chính các vốn 

thông minh mà ta đang có từ khi ta biết yêu nước thương nòi: vốn tổ tiên biết 

dựng nước-giữ nước-cứu nước; vốn của nghệ thuật qua mọi thể loại nói lên sâu 

sắc lòng yêu nước; vốn của khoa học mang lại những khám phá làm thăng hoa 
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nhân sinh; vốn của truyền thông nơi mà toàn cầu hóa sánh đôi cùng mạng xã hội 

không biên giới; vốn của giải luận thực tại làm nên lý luận cho tương lai; vốn 

của dân chủ khi mà dân làm chủ thì nhân quyền là nền của nhân phẩm… Tất cả 

các vốn này là vốn tổng hợp làm nên tổng lực cho các công dân yêu nước 

thương nòi, và khi vốn đã thành lực thì ý nghĩa của hành động làm nên chính 

nghĩa của tuyên ngôn: yêu nước thương nòi là chính nghĩa của mọi chính nghĩa 

chính trị, đối với tất cả chính quyền muốn sống bền vững với dân tộc, với đất 

nước. Có nghĩa là có hậu, đây là chân lý lịch sử nói lên lẽ phải của hằng số yêu 

nước thương nòi. Một hằng số của yêu nước thương nòi luôn làm nổi theo hai 

hàm số -khi ẩn, khi hiện- mà con dân yêu nước thương nòi khi yêu cầu nó hiện 

diện, nó sẽ có mặt ngay tức khắc.  

Hàm số thứ nhất là chúng ta được quyền sống yên-sống vui-sống hoài trên đất 

nước yêu dấu của ta, với đồng bào yêu thương của ta, quyền được sống hàng 

ngày và vĩnh viễn trên quê hương vừa là nhân quyền, vừa là dân quyền; mà 

không có một bạo quyền lãnh đạo nào, một tà quyền tham quan nào, một ma 

quyền xâm lược nào buôn dân bán nước của chúng ta được. Bùi Giáng nói rất 

sâu xa về phương trình nhân quyền hàng ngày-dân quyền vĩnh viễn trên chính 

quê hương của mình: «Hỏi rằng người ở quê đâu? Thưa rằng, tôi ở rất lâu quê 

nhà!».  

Hàm số thứ nhì là chúng ta được quyền sống đẹp-sống hay-sống cao trên chính 

quê hương của chúng ta, trong đó sống mà biết miếng ngon ngay trên quê hương 

mình là một hạnh phúc tới từ sự thông minh, thi sĩ Tô Thùy Yên biết làm sáng 

lên hàm số này: «Ta uống giếng thiêng, ăn trái lạ. Lòng ta rồi sẽ mới tinh khôi». 

Sự thông minh được thể hiện qua sự tinh khôi của cây trái nuôi ta hàng ngày, 

làm nên sự tinh anh của tất cả những ai yêu nước thương nòi. Mỗi lần ta thiếu 

đất nước, ta mất quê hương, ta xa đồng bào, thì ta như người chết khát đang 

đứng giữa cơn hạn. Nhờ ta là người yêu nước thương nòi nên sự thông minh có 

trong ký ức, sự tinh khôi có trong kinh nghiệm làm nên sự tinh anh trong nhận 

thức về hiện tại, giúp chúng ta sẽ thoát cơn hạn, thắng cơn khát. Cũng Tô Thùy 

Yên đã làm ngời lên cái tinh hoa của đất nước cho những ai muốn hiểu sống 

đẹp-sống hay-sống cao là gì ? Đó là cảm nhận của một tự tình dân tộc có sức 

mạnh xóa đi cơn hạn, dẹp đi chuyện chết khát vì thiếu quê hương, vì xa đồng 

bào: «Nước giếng quê nhà ngọt lắm thay!». 

Câu chuyện thay đời, đổi kiếp không dính dáng gì tới các cuộc cách mạng sắc 

máu mà Việt tộc đã phải trả giá quá đắt, khi mà lực lượng lãnh đạo tự đặt tên 

cho mình là «cách mạng», nhưng khi cướp được chính quyền rồi thì áp đặt hệ 

độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) xuất hiện một cách rất độc 

hại. Để giờ đây đất nước đang đứng trước họa xâm lăng, để giờ đây dân tộc 

đang đứng trước họa diệt vong. Câu chuyện cụ thể của thay đời, đổi kiếp chỉ là 

một phương trình liêm chính nên rất dễ hiểu của ý muốn-ý định-ý nguyện-ý lực 

của  nội chất yêu nước thương nòi, chỉ vì chúng ta mong muốn vỏn vẹn hai 
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chuyện: sống yên-sống vui-sống hoài để sống đẹp-sống hay-sống cao trên đất 

nước yêu dấu của chúng ta, với đồng bào yêu thương của chúng ta. 

Tổng thể của một 
Câu chuyện yêu nước thương nòi của chúng ta mang một tổng thể rất mạnh, rất 

cao vì rất đẹp, mà cũng rất lạ vì sao? Vì kẻ yêu nước thương nòi và tình cảm yêu 

nước thương nòi chỉ là một, một người và một đời, quấn quít bên nhau rồi quyện 

vào nhau như một tổng thể của một. Nó ngược lại với con tính của toán học: 1+1 

= 2, yêu nước thương nòi, mạnh và lạ, cao và đẹp vì nó chỉ có một cách tính tinh 

khôi là 1+1 = 1! Không những kẻ yêu nước thương nòi và tình cảm yêu nước 

thương nòi là một, mà khi kẻ yêu nước thương nòi này gặp kẻ yêu nước thương 

nòi kia, cả hai cũng chỉ là một, vì họ tâm giao trong đắc khí trong tình yêu đất 

nước thương đồng bào, họ đồng tâm làm nên cái đồng điệu của một. Chữ: đồng 

đây chính là biểu tượng thông thái của một, nhờ có đồng tâm, đồng điệu nên họ 

làm được chuyện đồng lòng, đó chính là nhất trí! Trong một ý chí duy nhất là 

giữ nước cứu dân vì yêu nước thương nòi. 

Tổng thể của một là hùng lực của phương trình đồng tâm-đồng điệu-đồng lòng 

làm nên nhất trí, một sự đoàn kết tuyệt đối của một, của nhất, của đồng: một sức 

mạnh vô song. Sức mạnh này sáng như hải đăng trong Việt sử của một dũng tộc, 

tên gọi là Việt tộc, đã thắng hơn 20 lần các cuộc xâm lược tới từ phương bắc, 

một dũng tộc mà cũng là một minh tộc, có đủ thông minh để hiểu rõ gốc, rễ, cội, 

nguồn của một, của nhất, của đồng. Mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã 

đúc kết thành định đề: rễ sâu, gốc chắc! để dặn dò vua Trần Anh Tông là không 

lo, không sợ quân Nguyên trở lại, nếu chúng trở lại, thì ta lại sử dụng rễ sâu, gốc 

chắc! của lòng đoàn kết tuyệt đối của một, của nhất, của đồng để làm nên một 

sức mạnh vô song mà dẹp chúng. Vậy mà, vừa qua ngày 17 tháng 2 năm 2019 

này, tà quyền độc đảng đã lén lút dời lư hương trước tượng Hưng Đạo Vương 

Trần Quốc Tuấn, mà Việt tộc kính yêu như Đức Thánh, chỉ vì chúng lo sợ là các 

con dân yêu nước thương nòi sẽ ra thắp hương, cúi đầu để tưởng niệm 40 năm, 

ngày các chiến sĩ và đồng bào đã tử vong sau ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Tàu 

tặc xua hơn sáu mươi vạn quân gây ra bao chiến họa trên sáu tỉnh biên giới. 

Tổng thể của một, của nhất, của đồng làm nên chủ thể dân yêu nước thương nòi, 

chủ thể không còn là những cá nhân đơn lẻ, cũng không còn là các công dân đơn 

độc, mà là chủ thể của toàn vẹn lãnh thổ, của độc lập dân tộc làm nên nhân 

phẩm Việt, bất khuất giữ nước-cứu nước cho bằng được. Hãy định nghĩa rõ ràng 

thế nào là chủ thể yêu nước thương nòi? Một chủ thể biết trách nhiệm, hiểu bổn 

phận công dân, và nhất là biết sử dụng các kinh nghiệm thắng giặc của tổ 

tiên; mà cũng biết tránh được các thất bại của cha ông trong lịch sử, để sáng tạo 

ra các chiến lược mới, các sách lược mới mà thắng kẻ xâm lược đang đứng trước 

mắt ta là ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc đang mượn «con đường cộng sản 

anh em» để thao túng, để giật dây, để gài bẫy ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt 
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Nam, để thực hiện hệ xâm : xâm lấn rồi xâm chiếm, xâm lược rồi xâm lăng Việt 

Nam. 

Câu chuyện chủ thể yêu nước thương nòi mang tầm tiên quyết trong quyết tâm 

cứu nước của mỗi chúng ta, vì chỉ chủ thể yêu nước thương nòi mới thật sự là 

chủ thể với đạo lý của trách nhiệm giữ nước, với luân lý của bổn phận cứu nước, 

vì bọn tà quyền phản dân hại nước không phải là chủ thể, vì bọn ma quyền buôn 

dân bán nước không phải là chủ thể, chúng chỉ là tiểu nhân, chúng đã mất nhân 

vị Việt vì chính vị kỷ của chúng! Chủ thể yêu nước thương nòi chính là chủ thể 

của toàn thể đất nước, vì chủ thể yêu nước thương nòi chỉ chấp nhận toàn vẹn 

lãnh thổ, bọn Tàu tặc phải trả lại đất dọc biên giới, từ Bản Giốc tới Ải Nam 

Quan, phải trả lại Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Việt tộc. Chủ thể yêu nước 

thương nòi sống thẳng lưng, nhìn thẳng bọn xâm lược với lương tri của chủ thể 

trên nguyên tắc luân lý của toàn vẹn lãnh thổ, và nếu đã là luân lý quốc gia, đạo 

lý quốc phòng thì không thể bàn cãi vì không thể đổi chác được. 

Chính lương tri của chủ thể yêu nước thương nòi làm rễ sâu, gốc chắc cho nhân 

phẩm Việt, để bảo đảm bản sắc Việt, để bảo trì văn hóa Việt, nơi mà nhân phẩm 

Việt của toàn vẹn lãnh thổ gạt ra được các tiểu nhân ích kỷ, lùa xa được các cá 

nhân vô cảm, xua đi được các bè phải vô luân chỉ muốn đi lại con đường bán 

nước của Trần Ích Tắc, Kiều Công Tiễn, Lê Chiêu Thống. 

Cơ duyên của yêu nước thương nòi 
Yêu nước thương nòi thực sự là một là một cơ duyên tạo nên thâm tình của một 

người Việt khắng khít với quê hương và đồng bào của mình quy luật toán học 

Việt: một duyên, hai nợ, ba tình, nơi mà chữ duyên là kết quả mầu nhiệm làm 

nên hạnh ngộ, nó không phải bị bắt buộc phải yêu nước, bị bó buộc phải thương 

nòi. Nơi mà người Việt yêu nước thương nòi sẽ có một hạnh phúc lớn khi đã có 

hạnh ngộ với đồng bào, với đất nước của mình. Cái duyên làm nên cái nợ muốn 

«trao thân gởi phận» nơi đất Việt, để được «ăn đời ở kiếp» nơi chốn Việt, vì 

«nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây», tự bao giờ đã làm nên cái tình của «tình 

sâu nghĩa nặng». Người yêu nước thương nòi có tâm hồn luôn đẹp hơn kẻ vô 

tâm «ai chết mặc ai», hơn kẻ vô cảm «bây chết mặc bây» ; một tâm hồn đẹp vì 

biết kham đất nước, dân tộc, biết chia sẻ, tức là biết bồng, cõng, gánh, đội những 

thăng trầm mà đất nước đang phải chịu, những trầm luân mà đồng bào phải 

nhận. Động từ kham không hề là khổ luỵ, không phải là nhục hình, mà chỉ là 

chấp nhận có bổn phận với đồng bào, có trách nhiệm với tổ quốc. Kham để chia 

sẻ tới nơi tới chốn nỗi khổ của quê hương, niềm đau của dân tộc. 

Tâm hồn đẹp của người yêu nước thương nòi, tới từ nhân nghĩa Việt sâu trong 

«tình làng nghĩa nước», tới từ nhân từ Việt rộng trong «một con ngựa đau cả tàu 

không ăn cỏ», tới từ nhân tâm Việt cao «bầu ơi thương lấy bí cùng». Tất cả tạo 

nên giá trị hay, đẹp, tốt, lành của tâm hồn Việt luôn yêu nước thương nòi, luôn 

có hai phẩm chất: chung và chia, mà các cá thể của tà quyền bán nước, ma 
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quyền buôn dân không sao có được. Biết bảo vệ các tài sản chung của tổ tiên để 

lại, biết bảo quản môi sinh chung, nâng niu môi trường chung vì đó là đất Mẹ. 

Bọn cầm quyền buôn dân, bọn lãnh đạo bán nước rồi thì chỉ có chạy theo chủ 

Tàu tặc xâm lược, hoặc cúi đầu trong lủi nhủi chạy qua phương Tây, với tiền của 

đã vơ vét của đồng bào, chúng không hề tính chuyện sống chung thì làm sao 

chúng biết chia. Ngược lại, tâm hồn của người yêu nước thương nòi, thì chung 

là để chia, mà chia là để tiếp tục chung. 

Không yêu nước thương nòi: có phải là một cái lỗi? 
Không yêu nước thương nòi, chắc chắn không phải là một cái tội, nhưng có phải 

là một cái lỗi không? Mỗi người Việt phải tự tìm câu trả lời cho chính mình, và 

không ai được «dạy đời» ai, để «ép duyên» kẻ khác, để trả lời câu hỏi này. 

Nhưng trên đường đi nẻo về của lòng yêu nước thương nòi, ta thấy lộ ra ít nhất 

là hai loại người Việt. Loại thứ nhất mong cầu để đòi được thỏa mãn tư lợi của 

mình, loại thứ hai yêu nước thương nòi vô điều kiện và dấn thân chỉ vì một tấm 

lòng yêu nước thương nòi, không trông chờ được thỏa mãn các tư lợi của mình. 

Không có câu trả lời dứt khoát cứng ngắt một chiều: yêu nước thương nòi? hay 

không yêu nước thương nòi? Nhưng cả hai loại người này có một chân trời 

chung, qua sự kết tinh tới từ nhân nghĩa Việt, nhân tâm Việt, nhân cách Việt biết 

chế tác ra quy luật chung-chia, và chúng ta hãy dùng sự thông cảm trong rộng 

lượng để tạo ra một quy luật mới chung-riêng. Nơi mà cái chung trong mọi hành 

động yêu nước thương nòi cũng biết bảo vệ cái riêng trong mọi chọn lựa của tự 

do cá nhân, khi cá nhân đó biết tôn trọng quyền sinh tồn của một dân tộc làm 

nên lực tự tồn trên chính quê hương của mình.  

Nếu bạn yêu nước thương nòi thì bạn cứ đi trọn con đường của bạn, vì nó rất 

đúng, có cái chung đẹp, có cái riêng hay, và đừng buột ai phải giống, phải theo 

bạn, vì Việt tộc đã ngán độc tài, đã chán toàn trị lắm rồi. Nếu bạn không yêu 

nước thương nòi, thì bạn cứ sống trong cỏi riêng của bạn, nhưng nếu một ngày 

kia bạn là nô lệ của Tàu họa, bạn là nô tỳ của Tàu nạn, bạn mất nhân phẩm vì 

Tàu hoạn, bạn mất nhân vị vì Tàu tặc, thì bạn phải nhận mọi hậu quả với một ý 

thức liêm sỉ nhất, cụ thể là bạn không được đổ lỗi cho bất cứ ai, và trước mắt là 

bạn đừng chặn đường các đứa con của Việt tộc vì yêu nước thương nòi mà dấn 

thân.  

Sự tôn trọng lẩn nhau bắt đầu bằng sự tôn trọng người đối diện khác mình, 

không giống mình ; đây là sự thông minh mà Nguyễn Công Trứ đã mô thức hóa 

được ở cung bậc cao giữa chung và riêng: «Kho trời chung mà vô tận của mình 

riêng!». 
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Có lần một người trong nước bắt bẻ một Việt kiều viết tiếng Việt với nhiều lỗi 

chính tả, tôi có đưa ra ba lập luận để trả lời người hay thích bắt bẻ này, đây là lá 

thứ của tôi: «Chuyện lỗi chính tả là chuyện Việt kiều phải chăm lo hằng ngày, 

tôi đọc và sửa thật kỹ lưỡng trước khi đăng, đây là lòng kính trọng của tác giả 

đối với độc giả, mà Việt kiều phải tính chuyên hằng ngày
2
. Chuyện lỗi chính tả 

nên đặt vào bối cảnh của những Việt kiều xa quê hương, xa tiếng Việt
3
, hàng 

ngày phải vật vã bằng ngoại ngữ cho chuyện giá áo, túi cơm ; bạn ơi chuyện 

chén cơm manh áo chưa xong mà vẫn ngồi cặm cụi viết tiếng mẹ đẻ thân thương 

với nhiều lỗi chính tả, thì đây là hình ảnh đẹp lắm bạn ạ! Tôi lưu vong cả nửa 

thế kỷ, tôi rất tâm giao đắc khí với một thi sĩ vĩnh viễn mất quê hương, đó là 

Celan, khi «bị» người xa lạ hỏi: «Khi ông mất quê hương cha sinh mẹ đẻ rồi, 

bây giờ thì quê hương của ông là đâu?», Celan trả lời mà tôi rơi nước 

mắt: «Bạn ơi, quê hương tôi chính là tiếng mẹ đẻ của tôi đó, tôi không bao giờ 

lưu vong, tôi không bao giờ thấy lạc lõng trong tiếng mẹ đẻ của tôi». Hôm đó tôi 

«mít ướt» quá, vừa khóc, vừa nhớ sư phụ của mình là nhạc sĩ Phạm Duy: «Tôi 

yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi!». Chuyện lỗi chính tả trong lời 

dọa của bạn là: “những người trong nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả”, 

nếu tôi rơi nước mắt vì câu trả lời của Celan, thì tôi thấy rất «mắc cười» vì 

«mắc cở» cho những người trong nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả. Tôi 

thấy họ quây quần trong «ao làng» để tra lỗi chính tả, mà ông bà ta gọi là đám 

«ếch ngồi đáy giếng» chỉ truy, tra, xét, xử lỗi chính tả mà họ không để thì giờ đi 

học ngoại ngữ. Tôi “van xin” bạn gặp những “người trong nước khó chấp nhận 

chuyện lỗi chính tả” này, mà khuyên họ nên khoan dung để sống trong khoan 

hồng với chữ nghĩa, bằng cách gởi tới họ câu dặn dò của thi sĩ Goethe: «Bạn 

không thể nào yêu thương sâu xa tiếng mẹ đẻ của bạn được, nếu bạn không biết 

thêm ít nhất một ngoại ngữ!». Bạn thấy câu này hay không? Tôi thấy nó tuyệt 

đẹp!». 

Tiếng mẹ hay lòng mẹ? 
Chúng ta không chỉ nghe, nói, đọc, hát tiếng mẹ đẻ, mà chúng ta thương, yêu, 

quý, trọng tiếng mẹ đẻ của chúng ta! Nhưng có nhiều cách thương trên đời này, 

vì chuyện thương, yêu, mến, mộ cũng là chuyện của trình độ của thức, trong đó 

kiến thức xây tri thức, ý thức dựng nhận thức. Hãy dùng thí dụ của bài Mười 

thương: «một thương tóc xõa đuôi gà…» của miền Bắc, bài này như đã ngấm 

vào não bộ ta rồi theo ta cả đời từ tuổi biết yêu đương cho tới khi “dứt kiếp”; 

trong đó một chàng trai có đủ mọi lý lẽ (cả mười lý trên mười lý) để yêu một 
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người con gái, để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ. Khi người miền Bắc vào miền 

Nam, sống và hít thở ngôn ngữ miền Nam, nhiều người đã yêu mến và trân quý 

bài Mười thương của miền Nam: «Một thương tiếng vịt kêu chiều…»; trân quý 

bài này, vì ngay trong câu đầu một thương đã không còn tụ trên thân thể của một 

người phụ nữ, mà đi cao, sâu, xa, rộng trong thương tiếng vịt kêu chiều. Ngay 

trong câu đầu, không những có một động vật rất gần gũi cõi người, mà vịt còn 

biết kêu cả một vũ trụ (chiều). Câu chuyện ngôn ngữ, cũng như rất nhiều chuyện 

trên đời này vẫn là câu chuyện của trình độ tri thức, trong đó ngôn ngữ nói lên 

chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của nhân sinh quan (nơi mà tầm nhìn nâng tầm 

vóc cho nhân sinh), cho nên có những nhân sinh quan rộng hơn các nhân sinh 

quan khác vì nó mang theo thế giới quan của muôn loài, vũ trụ quan của muôn 

vật, để hỗ trợ cho nhân sinh quan của chính nó. 

Chúng ta vừa đi từ Bắc vào Nam, bây giờ chúng ta đi ngược lại từ Nam ra Bắc, 

khởi hành từ miền Nam với ca khúc Lòng mẹ, của nhạc sĩ Y Vân: “Lòng mẹ bao 

la như biển Thái Bình… Tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào… 

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ… Thương con thao thức bao 

đêm trường… Thương con mẹ hát câu êm đềm… Bao năm nước mắt như suối 

nguồn… Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.”. Những người Việt hát 

ca khúc này (hát to hoặc hát thầm), họ không hát như hát như các ca khúc khác, 

họ hát về mẹ của họ bằng tình cảm thân thương trong trân quý mẹ, không bằng 

kỹ thuật âm nhạc mà bằng cái thân thương giờ đã thành thân kính, khi người đã 

thành nhân, vì người Việt rõ hơn ai hết: “Sống lâu mới biết lòng người có 

nhân”. Đưa được lòng kính trọng của con tới mẹ trong một ca khúc, ca từ thành 

thật trong nhạc điệu trầm lắng, và cứ như vậy mà đi sâu vào lòng người, không 

qua sáo ngữ, đây là thành công lớn của nhạc sĩ. Y Vân là một nhạc sĩ với những 

ca từ lạc quan, với những giai điệu yêu đời, biết sống vui để vui sống, nhưng 

trong ca khúc Lòng mẹ, không như trong các ca khúc khác của ông, ông đã gởi 

được nỗi nhớ, nỗi thương cả nỗi buồn, nỗi tiếc khi mọi người trong chúng ta 

phải sống xa mẹ, rồi mất mẹ. 

Nhưng tiếng mẹ (đẻ) qua lòng mẹ nằm sâu lắng trong cõi rất Việt tộc, chúng ta 

đừng quên bài: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của thi sĩ Nguyễn Duy, đây có lẽ là bài 

thơ về mẹ, đi thật sâu vào lòng mỗi người Việt, ngay khi ta đọc, nghe bài này chỉ 

lần đầu. Nó đi sâu rồi đọng lại thật lâu, nên nghe nó lần đầu chúng ta sẽ cứ trở 

lại với nó để… nghe, đọc, ngâm, hát nó “suốt kiếp”. Khi ta đi lần mò trong 

nghiên cứu, đi dò dẫm trong điều tra, đi gạn lọc trong điền dã kiểu dân tộc học 

văn hóa và nghệ thuật, để có một nhận xét được khách quan hóa qua khảo sát, 

thì đây có lẽ là bài thơ về mẹ loại hay hàng đầu của nhân loại. Vì nó hội tụ được 

nhân sinh quan (làm con để hiểu mẹ bằng cuộc sống); thế giới quan (làm con để 

thương mẹ qua sự sống); vũ trụ quan (làm con để thương mẹ rồi thương muôn 

loài, muôn vật). Hơn thế nữa, cõi rất Việt tộc mà bài thơ này đã tạo được có cái 

đẹp đi cùng cái hay của tiếng mẹ đẻ; một thứ tiếng mẹ đẻ của hệ thuần, nơi mà 
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cái thuần chất Việt làm sáng cái thuần tính Việt, làm ngời cái thuần huyết Việt, 

đây là chuyện khó làm; và là chuyện hiếm trong thi ca và nghệ thuật: 

Bần thần hương huệ thơm đêm 

Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn 

Chân nhang lấm láp tro tàn 

Xâm xâm bóng mẹ trần gian thuở nào… 

Chân dung của mẹ được vẽ lên khi mẹ đã qua đời rồi! Đó là bi kịch của mỗi 

chúng ta chỉ thấy rõ hình ảnh mẹ khi mẹ đã rời cuộc sống này, rời chúng ta: 

Khói nhang đây! Chân nhang đây! Nhưng mẹ không còn nữa! Lạ thay, hình ảnh 

mẹ lại vô cùng sinh động trong não bộ ta: xâm xâm bóng mẹ trần gian thuở nào 

! Câu chuyện nghệ thuật của tiếng mẹ đẻ qua lòng mẹ có trong chúng ta là người 

đã qua đời, đã ra đi rồi, nhưng luôn hiện hữu trong cõi sống của chúng ta, và sự 

hiện hữu lại là sự-sống-của-sự-sống: 

Mẹ ta không có yếm đào 

Nón mê thay nón quai thao đội đầu 

Rối ren tay bí tay bầu 

Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa… 

Hình ảnh mẹ sinh động lạ thường, rõ ràng qua mạch lạc, sáng trong ký ức, rồi 

ngời trong trí tuệ của ta qua hệ lương: chúng ta thấy một hình ảnh mẹ lương 

thiện trong lao động, dày lương tri trong hành tác nuôi con, luôn đầy lương tâm 

với con cái. Mẹ rối ren trong chuyện nuôi gia đình, váy và áo nhuộm cả thời 

gian dằng dặc của bốn mùa, trong không gian nhuộm bùn của con người dãi 

nắng dầm mưa, lao động trong một nắng hai sương, tìm kế sinh nhai vì con bằng 

thức khuya dậy sớm. Qua hình ảnh mẹ là cả một vũ trụ Việt, có động vật và thực 

vật, được lồng vào câu ca mẹ trong lời mẹ ru, làm nên vừa nhân vị, vừa phẩm 

chất của lòng mẹ: 

Cái cò sung chát đào chua 

Câu ca mẹ hát gió đưa về trời 

Ta đi trọn kiếp con người 

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru… 

Khi Ta đi trọn kiếp con người, thì đứa con đã thật sự trải nghiệm với cuộc đời, 

đã đầy kinh nghiệm với cuộc sống, nhưng khi trưởng thành rồi vẫn nhận ra: 

cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Vì trong lời mẹ ru có mang theo hệ đạo, tại 

đây đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) làm nên đạo đức để nâng luân lý hiểu trách 

nhiệm, biết trách nhiệm của mình đối với con cái. Chính hệ đạo này làm nên hệ 

nhân nơi mà nhân đạo của mẹ có đường đi nẻo về của nhân nghĩa trong nhân từ 

làm nên gốc, rễ, cội, nguồn của nhân lý, để chế tác ra nhân tính có trong mỗi 

chúng ta. Tại đây, ta thấy có nhân tri về sự hy sinh của mẹ sẽ làm nên nhân trí 

của ta về cuộc sống, vì mình mà cũng vì ruột rà thân quyến, rồi từ đó ta nhận 

nhân vị giữa đời, biết sống vì mình mà không quên tha nhân, đồng loại vì đã có 

nhân văn trong trong đối nhân, có nhân bản trong xử thế, làm nên nhân cách 
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của mỗi chúng ta qua nhân phẩm của mẹ đã giáo dưỡng ta. Trong vũ trụ sống 

của ta có cõi mẹ hòa nhịp, rồi hoà đồng thành một, ta quý yêu cõi mẹ có trong 

cõi ta, nhà tư tưởng Habermas có một triết luận thật đẹp: fusion des horizons, sự 

hòa nhập để có cùng một chân trời, khi ông tin rằng các niềm tin khi đã trở 

thành tin yêu, sẽ biết mà hẹn với nhau tại một nơi hay, đẹp, tốt, lành, để hòa 

mình cùng nhau mà sống vui để vui sống trong chân trời đó. Bùi Giáng có thi từ 

riêng để kể chuyện “chân trời của chân trời” về hệ hòa này: hòa nhịp rồi hòa 

đồng, rồi hòa chung trong hòa mình, ở đây: “Ba chân trời về chung gục bên 

giông”. Câu chuyện mẹ của Nguyễn Duy vẫn chưa hết nhé: 

Bao giờ cho tới tháng năm 

Mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao 

Ngân hà chảy ngược lên cao 

Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm… 

Trong thời gian của tháng năm có cõi của riêng ta mà mẹ ta đã trải chiếu cho ta 

nằm đếm sao; đây không những là hồi ức làm nên hồi ký trong mỗi chúng ta, mà 

là không gian của ký ức trọn vẹn. Tại đây, kỷ niệm của quá khứ đã trưởng thành 

trong hệ thức, trong đó kiến thức tuổi thơ của ta đã lập nên được tri thức trong 

hiện tại của ta, tạo ra ý thức mỗi chúng ta, để chúng ta sống giữa cõi đời này với 

nhận thức là ta đã được: Mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao. Để ta thấy được cái 

bao la của vũ trụ với Ngân hà chảy ngược lên cao, cùng với huyền thoại mà ta 

đã sống như thực tại: Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm.  

Khi tâm lý học, phân tâm học tìm cách giải luận về hồi ức rồi hồi ký dựng nên ký 

ức vừa chỉnh lý, vừa toàn lý, thì triết học và sử học đã diễn luận rằng quá khứ 

của chủ thể giờ đây đã thành lịch sử cho riêng chủ thể đó, đây là lý lịch của cá 

nhân rất hoàn chỉnh, đã trưởng thành như lịch sử của chủ thể, mà chủ thể sẽ 

dùng để xây đắp tương lai cho chính mình; nơi mà triết gia Ricoeur đặt tên là 

sống đúng trong một không gian đúng. Nếu không có lịch sử chủ thể này, thì ta 

bị cõi đời coi như: “bụi đời”, tức là mồ côi, không mẹ, không cha, không nhà, tứ 

cố vô thân rồi đầu đường xó chợ, để khi rời cõi đời này rồi mà hồn vẫn không 

yên, quanh quẩn bên cõi đời trong bất an, để cõi đời này phải đặt thêm một tên 

nữa là: oan hồn! Khi có mẹ thì ta có đầy đủ: 

Bờ ao đom đóm chập chờn 

Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi  

Mẹ ru cái lẽ ở đời 

Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn… 

Không gian của ta thuở đó có ánh sáng của đom đóm chập chờn, có nước trong 

leo lẻo… nhất là có lời Mẹ ru cái lẽ ở đời, tiếng mẹ ru luôn là đại diện chân 

chính cho tiếng mẹ đẻ đã có trong ta tư khi ta biết nghe, biết nói, biết hát cùng 

mẹ khi mẹ ru ta. Hãy vinh danh về đạo lý làm người vì biết công lao mẹ: “Lên 

non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ”, xứng danh để thẩm 

thấu câu chuyện trao truyền về sự hy sinh cao đẹp qua bao thế hệ bà-mẹ-con: 
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Bà ru mẹ, mẹ ru con 

Liệu ai sau các còn còn nhớ chăng? 

Nhìn về quê mẹ xa xăm 

Lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa 

Không gian của mẹ có con và con luôn được che chở bởi mẹ, trong không gian 

này cái ích kỷ không có chỗ nằm, cái vị kỷ không có chỗ ngồi, cái vô tri, vô giác 

của cá nhân chủ nghĩa làm nên vô tình, vô ân không sao vào được; nên Kant nói 

rõ và nói lớn chuyện này: cái đẹp không bao giờ tách rời cái đạo lý. Một chế độ 

hiện nay độc tài trong vô tri đã đưa cái thờ ơ vào cái vô cảm, để xây thành đắp 

lũy cho cái vô luân, một chế độ như vậy tuổi thọ rất yểu! Thi sĩ Nguyễn Duy 

muốn mọi người trong chúng ta phải vượt thoát để vượt thắng mọi thể loại của 

vô (vô minh, vô tri, vô giác, vô tình, vô ân, vô cảm, vô luân): 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương 

Trọn đời nhớ mẹ ta xưa… 

Cuộc đời dạy ta một quy luật về cái nhớ, để chống lại cái quên, nơi mà ký ức, 

nhật ký, lịch sử chỉ là một trong nhân đạo thông suốt từ quá khứ tới hiện tại rồi 

thẳng tới tương lai là: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa chính là: Trọn đời nhớ mẹ ta 

xưa ! Chỉ một phương trình để làm người, để thành nhân, vậy mà ta tu cả đời mà 

cũng không biết hết, không hiểu hết, không thấu hết… Tiếng mẹ đẻ qua lòng mẹ, 

vừa thân mật trong chiều sâu trong đời sống nội tâm của mỗi người, vừa dắt tay 

ta ra đời để nhìn đời bằng mắt thương, ta nghe, đọc, nói, hát tiếng mẹ đẻ, cũng 

để vượt thoát các thử thách, vượt thắng các thăng trầm, bằng vốn liếng tình 

thương của mẹ. Câu chuyện ban đầu của chúng ta là cấu trúc tiếng mẹ đẻ, mà 

bây giờ đã chuyển sang âm hưởng của tiếng mẹ đẻ, nhưng nó đã tới chúng ta với 

nội công, bản lĩnh, tầm vóc của Ca dao mẹ, một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công 

Sơn, trong đó có một bài học, mới đọc nghe rất bình thường nhưng nó bao la rồi 

bàng bạc cả kiếp người: “Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương”. Bạn ơi, quê 

hương bạn nên là mẹ của bạn trước đã! 

Tiếng mẹ đẻ: tư tưởng tiếp cận 
Chúng ta hãy ngừng xem tiếng mẹ đẻ chỉ là công cụ truyền thông giữa các người 

Việt cùng một lịch sử, có cùng một văn hóa, được hưởng các vốn liếng của tổ 

tiên từ đạo đức tới giáo dục… mà chúng ta hãy nâng tầm vóc của tiếng mẹ đẻ 

lên hàng tư tưởng có hệ thống giá trị riêng của nó, với phương pháp giải luận 

của riêng nó; biết tạo nhân sinh quan riêng cho con cháu nó, qua các quá trình lý 

luận bằng chính các kinh nghiệm sống thật. Các kinh nghiệm này không những 

đã thành kiến thức mà còn trưởng thành như các mô thức sống - sống đúng và 

sống tốt đi cùng với sống đẹp và sống cao. Ngay trong cấu trúc, tiếng mẹ đẻ là 

một loại tư tưởng tiếp cận, vì ở thượng nguồn nó đã biết gạn lọc các giá trị cội rễ 

của cuộc sống (uống nước nhớ nguồn), dưới hạ nguồn nó còn biết biến: ân thành 

nghĩa (ăn trái nhớ kẻ trồng cây). Sức mạnh của tư tưởng tiếp cận này là nó giúp 
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đứa trẻ Việt khi học nói: mẹ ơi ! cha ơi! Tức thì đứa trẻ được học ngay sau đó: 

công cha, nghĩa mẹ, như học một đạo lý rất sáng suốt để vào đời. 

Là tư tưởng tiếp cận, tiếng mẹ đẻ giúp chủ thể tiếp nhận văn hóa của mình 

trong: thờ cha, kính mẹ, để trực tiếp hưởng văn minh của chính tổ tiên mình 

trong giá trị làm thăng hoa cuộc sống: con hơn cha là nhà có phúc, tiếng mẹ đẻ 

luôn mang ý nghĩa của các giá trị mà nó muốn trao truyền từ thế hệ này qua thế 

hệ khác.  Là tư tưởng tiếp cận, tiếng mẹ đẻ trình bày một nhận thức của ở sao 

cho vừa lòng người, để tạo nên sự thông minh tức khắc cho chủ thể nhận diện ra 

nội dung của cuộc sống là phải: ăn ở có hậu, có một mai hậu lành trong một 

tương lai hiền. Là tư tưởng tiếp cận, tiếng mẹ đẻ đưa vào nội lực của chủ thể 

muốn làm người trong đạo đức trong: ăn ở có trên có dưới, để tỉnh táo trong 

sáng suốt qua quy luật luân lý: trên kính dưới nhường. Và, từ tư tưởng tiếp cận 

đó, một thi sĩ sẽ đào sâu thêm đạo lý này để bồi đắp thêm tư tưởng tiếp cận này, 

bằng cách đưa cái khoan dung riêng vào cái khoan hồng chung, đưa rộng lượng 

vào vị tha: Phải dung kẻ dưới mới là lượng trên (Nguyễn Du, Truyện Kiều).  

Để mất tiếng mẹ đẻ là đánh mất cả một hệ thống tư tưởng tiếp cận với tất cả giá 

trị của tổ tiên đã được rèn, luyện, mài, dũa tự bao đời, mất tiếng mẹ đẻ chính là 

mất đi vốn tiếp cận với cuộc sống, vốn hội nhập với cuộc đời, mất đi vốn sống 

của chính mình, nơi mà tiếng mẹ đẻ giúp mọi cá thể trưởng thành đúng, trưởng 

thành đẹp giữa cõi người. Câu chuyện này tưởng như lý thuyết, nhưng nó có 

tính thời sự bức thiết, toàn cầu hóa hiện nay với sức mạnh của Anh ngữ song 

hành cùng lối sống của văn hóa tiêu thụ và giải trí kiểu Mỹ, đã là một cuồng trận 

loại khó để ta phải chú tâm mà bảo vệ tiếng mẹ đẻ. Giờ lại thêm ý đồ xâm chiếm 

lãnh thổ của Tàu tặc, xâm lăng kinh tế của Tàu họa, xâm lược xã hội của Tàu 

nạn; trong bối cảnh này, lại len vào một hai nhân vật tự“vỗ ngực” là các nhà 

ngôn ngữ học, muốn cải tiến tiếng Việt, họ “vỗ ngực” là các nhà cải tổ, nhưng 

họ vô luân với tiếng mẹ đẻ, chỉ vì họ vô tri trước các giá trị nhân văn của Việt 

tộc đã được xây dựng từ bao đời ngay trong Việt ngữ. Đô hộ một dân tộc thường 

bắt đầu bằng đô hộ về ngôn ngữ trong đó có văn hóa, văn minh, văn hiến của 

một dân tộc mạnh đặt, áp, nén, đè lên một dân tộc yếu, hãy thận trọng với bọn 

Việt gian trong ngôn ngữ, vì chúng sẽ rắp tâm làm Hán nô, chúng bắt đầu bằng 

buôn ngôn, bán chữ để sau đó là buôn dân, bán nước. 

Alain Rey, nhà ngôn ngữ hàng đầu của Pháp ngữ, suốt đời tìm đường đi nẻo về 

trong nghiên cứu ngôn ngữ học của mình bằng cách sống thường trực, sống 

cùng để sống chung với các cuốn tự điển của tiếng mẹ đẻ, một sự thủy chung 

dày lý trí, có lý luận chỉnh lý, có lập luận toàn lý, ông có vài nhận định để chúng 

ta suy ngẫm: 

 Ngôn ngữ chịu quy luật lên bổng xuống trầm, qua thử thách và qua thăng 

trầm, có lúc còn bị tha hóa, bị mất gốc… khi tiếng nói của một dân tộc va 

chạm với các ngôn ngữ khác mà nó trong thế yếu. Nhưng thế yếu không phải 

là thế hèn, chúng ta phải biết đề kháng chống ngoại lai tiêu cực như chúng ta 
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kháng chiến vì độc lập dân tộc, vì toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, và cho chính 

nhân phẩm của chúng ta. Hãy ý thức là tiếng mẹ đẻ cũng chịu hiểm nguy như 

một thân thể, như một lãnh thổ, như một quốc gia, như một dân tộc trước họa 

ngoại xâm, nó cũng mang những hiểm nạn như chuyện an ninh, quốc phòng, 

kinh tế, luân lý. 

 Ngôn ngữ luôn cần sự hỗ trợ của tập thể, cộng đồng, dân tộc để sống còn, 

ngôn ngữ rất tùy thuộc vào sự cư xử chính trị của chính quyền, và một chính 

quyền thông minh thì biết thăng hoa tiếng mẹ đẻ; ngược lại chính quyền ngu, 

khờ, dại, ngốc thì sẽ làm tiếng mẹ đẻ chột, què, lảng, ngọng… Tiếng Việt 

hiện nay đã và đang bị thô bạo hóa với các cuộc cải tổ nhưng thực chất là 

biến chất hóa tiếng Việt của một vài nhà ngôn ngữ với tham vọng cá nhân, 

mà hậu quả là bóp cho ngộp thở sinh lực của tiếng mẹ đẻ; kẻ thì đổi cách 

viết, gây ung thư nội tạng cho tiếng Việt; kẻ thì đổi cách đọc, gây ung thư 

não bộ cho tiếng Việt. Một chính quyền không đủ kiến thức trong lý luận, 

không đủ ý thức trong giải luận trước các cuộc tấn công ngôn ngữ của loại vô 

luân vì vô tri này, thì sẽ để các loại ung thư này trở đi trở lại rồi lan tràn trong 

tư duy Việt như một bịnh dịch! 

 Có sự tương quan khắng khít giữa ngữ vựng, văn phạm của tiếng mẹ đẻ 

đối với các chính sách của một chính quyền về kinh tế, thương mại, văn hóa, 

giáo dục, luân lý… Nếu chúng ta công nhận văn hóa thay đổi chậm hơn khoa 

học, giáo dục thay đổi chậm hơn kỹ thuật, thì ngôn ngữ cũng thay đổi chậm 

hơn các chuyển hóa của xã hội; từ đây chúng ta nên có nhận thức để luôn 

được tỉnh thức trước các thử thách ngôn ngữ tới từ bên ngoài. Một nhận thức 

biết đón nhưng cũng biết lọc, biết nhận nhưng cũng biết tra, biết tiếp nhưng 

cũng biết giải (giải thích được là đã giải độc được một phần lớn rồi), trong 

quyết đoán là làm mới tiếng Việt, nhưng không làm hư tiếng Việt. 

 

Hãy lấy một thí dụ: Hàn Lâm Viện Pháp quốc, một hàn lâm viện lâu đời và uy 

tín của nhân loại, với các hàn lâm viện sĩ chỉ tụ họp với nhau để soạn một cuốn 

tự điển không bao giờ dứt, vì không có hạn kỳ để ngừng; không bao giờ dứt chỉ 

vì sự phát triển của một ngôn ngữ không bao giờ định được hạn kỳ hóa cả. Các 

hàn lâm viện sĩ này là những đứa con tin yêu của học thuật Pháp, nhưng khi họ 

làm cuốn “tự điển vô thời hạn” này, họ có một niềm tin vô bờ bến vào sức mạnh 

của tiếng mẹ đẻ của họ, họ luôn chỉnh lý trong lý luận, vì số đông của Hàn Lâm 

Viện là những nhà nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn, ngày ngày 

chia sẻ công việc với các văn sĩ, thi sĩ đam mê ngôn ngữ học để sống-với-và-

sống-vì tiếng mẹ đẻ. Có chuyện lạ là họ không bao giờ dùng tri thức của họ để 

áp đặt bất cứ điều gì trên tiếng mẹ đẻ của họ; như chúng ta đã thấy một hai nhân 

vật đơn thân độc mã muốn cải tổ tiếng Việt, để những kẻ nếu theo học tiếng 

Việt qua cách viết và cách đọc của họ, sẽ tự nhận ra là các nhân vật mang ý đồ 

cải cách tiếng Việt này đang tật nguyền hóa tiếng Việt trong cách đọc, đang ung 

thư hóa tiếng Việt trong cách viết. Ngược lại các hàn lâm viện sĩ Pháp khiêm tốn 

và nhún nhường vì họ chỉ xin làm kẻ song hành với tiếng mẹ đẻ của họ. Họ song 
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hành trong chỉnh lý, vì khi có một chữ mới, một cụm từ lạ xuất hiện trong tiếng 

mẹ đẻ thì họ theo dõi để tìm hiểu, rồi tranh luận để đề nghị, và khi quyết định 

đưa một chữ mới, một cụm từ lạ vào tự điển Hàn Lâm Viện hàng năm, thì họ 

thông báo mạch lạc qua các mạng truyền thông để cả xã hội được biết, mà cũng 

để được lắng nghe trong tranh-luận-để-trao-luận về chuyện biến thiên trong một 

ngôn ngữ. Họ song hành với tiếng mẹ đẻ của họ để cảm nhận rồi đóng góp vào 

sự phát triển của nó, và khi nó thăng hoa trong đời sống nghệ thuật, học thuật, 

văn chương, thi ca… thì họ vinh danh nó bằng những giải luận rất toàn lý. Họ 

không hề muốn đóng vai độc vương, lãnh chúa, nguyên soái về ngôn ngữ để 

“dạy đời thiên hạ”, với ý đồ thay đổi ngôn ngữ qua cải cách như chúng ta đã 

thấy qua một vài nhân vật “đầu khờ, miệng lanh” tại Việt Nam trong vài năm 

qua. Mang ý đồ muốn thay đổi mà thật ra là biến chất tiếng Việt, mà chính họ 

cũng không lường hết các hậu quả mà tiếng mẹ đẻ phải gánh chịu từ văn hóa tới 

giáo dục, từ đạo đức tới đạo lý. 

Tiếng mẹ đẻ: tư tưởng quảng bá 
Vào thế kỷ thứ XVIème, Irak là một quốc gia với văn minh cao, dân tộc trên 

quốc gia này biết sáng lập ra: ngôi nhà minh triết (maisons de la sagesse), tại 

đây các người yêu ngôn ngữ tụ họp lại để dịch ra tiếng mẹ đẻ từ các tác phẩm tới 

từ các ngoại ngữ, và ngày ngày họ sống qua dịch thuật, họ đưa cái hay, đẹp, tốt, 

lành bên ngoài vào tiếng mẹ đẻ của họ, rồi họ giới thiệu cái cao, sâu, xa, rộng 

trong văn minh của họ tới nhân loại qua con đường dịch thuật. Đa ngữ không 

làm họ hoảng sợ, họ tìm hiểu sự đa dạng của ngôn ngữ qua từng châu lục, qua 

từng quốc gia, qua từng sắc tộc, như đi tìm sự đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu 

của nhân loại, để vượt qua sự khác biệt ngay trong ngôn ngữ. Họ thật thông 

minh, vì công việc của họ trong ngôi nhà minh triết này rất đa nguyên trong 

sáng suốt, họ quảng bá các ngôn ngữ như quảng bá các tư tưởng đa chiều, đa 

dạng, đa diện. Họ không kỳ thị với ngôn ngữ này, họ không bài thị các văn hóa 

kia, họ không phân biệt đối xử với dân tộc nọ; ngày ngày họ làm giàu cho tiếng 

mẹ đẻ, tháng tháng rồi năm năm tiếng mẹ đẻ của họ biết mở-lòng-để-sáng lòng 

với nhân tri của nhân loại. Họ tham gia cụ thể trong việc dụng nhân trí trong 

ngôn ngữ để làm sáng nhân tính trong nhân sinh, họ đại diện cho nhân đạo trong 

nhân lý để thăng hoa nhân vị, không những cho họ mà cho cả nhân thế.  

Hãy kể cho tôi nghe bạn đối xử thế nào với tiếng mẹ đẻ của bạn, rồi bạn đối xử 

thế nào với tiếng mẹ đẻ của người khác, tôi sẽ nói cho bạn nghe bạn là loại 

người nào? Nhân sinh quan của bạn là gì? Thế giới quan của bạn vì ai? Vũ trụ 

quan của bạn rộng cỡ nào? 

Câu chuyện ngôi nhà minh triết không bao giờ lỗi thời, hãy đi từ cổ sử, cổ triết 

của Hy Lạp tới sử hiện tại và triết đương đại của thế giới hiện nay, để cùng nhau 

đào sâu câu chuyện nâng niu tiếng mẹ đẻ bằng dịch thuật những thứ tiếng khác 

của nhân loại, mà tôi xin gọi là: ngôi nhà ngôn ngữ dân chủ, với lời khuyên của 

Aristote: “Dân chủ vẫn là một chế độ ít xấu nhất, và cái đáng yêu của dân chủ 
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chính là sinh hoạt picnic, hẹn với nhau để được cùng nhau ăn uống ngoài trời, 

nơi mà mỗi người mang phần ăn của mình lại để được ăn chung với người khác, 

chính sự đa dạng của nhiều món trong cùng bữa ăn chung này làm giàu nhân 

sinh quan cho từng cá nhân”, có cái chung thì con người sẽ có hòa bình trong 

thái hòa, như lời tổ tiên Việt đã dạy con cái Việt: trong ấm ngoài êm, mà tránh 

đi các thảm họa kiểu thế chiến trong thảm cảnh dân tộc này sống để diệt dân tộc 

kia. Trong tác phẩm Chúng tôi dân tỵ nạn, nơi mà tác giả là triết gia Arendt đã 

thấy đồng hương Do Thái của mình bị Đức quốc xã tiêu diệt, bản thân bà phải 

làm kẻ tị nạn, tha phương cùng trời cuối đất, bà đã dặn dò chúng ta: «Hãy cẩn 

trọng, vì trong thế chiến vừa qua lịch sử nhân loại đã cho ra đời hai loại người 

mới: loại thứ nhất là những kẻ đưa kẻ khác vào các trại tập trung để thảm sát 

khi họ coi kẻ khác như tử thù; loại thứ hai là những kẻ bỏ nhốt người thân của 

mình vào các bịnh viện tâm thần, rồi xếp loại người thân của mình là kẻ điên».  

Câu chuyện tiếng mẹ đẻ từ đây sẽ đi theo hai hướng ngược nhau, hãy trở về cổ 

sử của cổ triết Hy Lạp để hiểu chỉ một từ mà làm cả nên hệ thống triết học của 

phương Tây, một từ không sao dịch được ra tiếng Việt: logos, vì cùng một từ mà 

nó vừa là tham luận vừa là lý lẽ, vừa là lời nói vừa là lý luận, nơi mà lời là lý để 

lý được nói nên lời. Nhưng cũng ngay trên đất nước Hy Lạp này có một chữ 

cũng không sao dịch được, đó là: blah- blah- blah, để vừa chọc, vừa để kể là kẻ 

lạ tới từ đâu đó xa lắm và khi kẻ lạ này nói một thứ tiếng mà người Hy Lạp 

không hiểu gì cả ! Và khi người Hy Lạp thuở xưa không hiểu kẻ lạ muốn nói gì, 

thì họ “nhái” là: blah- blah- blah. Và từ đây, họ cho ra đời chữ: barbare (kẻ mọi 

rợ, kẻ man di), kẻ lạ chưa biết văn minh vì chưa có văn hiến… Hãy lấy một thí 

dụ ngược lại trong ngôn ngữ là tiếng Pháp, có chữ: hôte, để chỉ người vừa là kẻ 

tiếp người lạ, vừa là kẻ được ngừơi lạ tiếp, tức là kẻ vừa đón mà cũng là vừa 

được tiếp cùng lúc. Tiếng mẹ đẻ biết tiếp tiếng lạ, để được tiếng lạ tiếp lại mình; 

cái hay của ngôn ngữ làm nên cái khôn trong đối nhân xử thế là biết sống chung 

trong sự tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua sự khác biệt, rồi còn biết dùng 

sự khác biệt để làm giàu cho nhau. 

Đừng đóng khuôn, đừng trói buộc, đừng xây dựng nhà tù ngay trong tiếng mẹ đẻ 

của mình, theo cách nói hẹp hòi: “Chỉ có người Việt mới hiểu hết tiếng Việt”, 

chúng ta biết rõ là có những nhà ngôn ngữ học nghiên cứu xuất sắc về Việt ngữ, 

và khi họ nói tiếng Việt thì họ phát biểu cũng sắc nhọn như các nhà thâm nho 

trong Việt ngữ. Để từ đây ta có được một nhân sinh quan vừa rộng, vửa mở, 

không chỉ có người Việt là sở hữu chủ độc nhất của tiếng Việt, mà tiếng Việt 

còn là tài sản chung của nhân loại, vì người Việt biết đóng góp cho nhân loại 

kho tàng tiếng mẹ đẻ của mình, như lời của Nguyễn Công Trứ: “Kho trời chung 

mà vô tận của mình riêng!”. Cụ thể là ta cứ tiếp tục thương tiếng mẹ đẻ như 

nhạc sĩ Phạm Duy: “Tôi yêu tiếng nước tôi tự khi mới ra đời người ơi”, nhưng ta 

cũng phải thông minh như Bùi Giáng đã dặn: “Đã mở cõi thì đừng có ngăn 

miền”. Hãy bảo vệ tiếng mẹ đẻ trong tỉnh táo để sáng suốt song hành cùng phân 

tích của Bachelard, một nhà khoa học luận uyên bác khi yêu thi ca, sáng suốt khi 
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đưa lập luận để bảo vệ tiếng mẹ đẻ của mình: “Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ biết đi 

tìm cảm xúc, lại biết diễn đạt được cái đang tới và cái sẽ tới; vì thế tiếng mẹ đẻ 

làm nên các chủ thể biết diễn đạt các ý nghĩa của cuộc sống, vì biết thăng hoa 

các kinh nghiệm của tổ tiên mình giữa nhân sinh”. 

Tiếng mẹ đẻ: tri-tưởng-nghệ  

Chomsky, nhà ngôn ngữ học được xem là có các công trình ảnh hưởng sâu rộng 

nhất trong giới học thuật về nguồn gốc của tiếng nói và chữ viết, ông đề nghị với 

chúng ta hai phân tích sau đây khi chúng ta xét nghiệm tiếng mẹ đẻ: 

 Ngôn ngữ mang trật tự của một cấu trúc chỉnh lý, trong đó tiếng mẹ đẻ 

biết thu gọn mọi kinh nghiệm để dồn vào một cơ cấu, từ đó xây dựng câu chữ 

cho truyền thông, giúp các thành viên cùng một tiếng nói các câu chữ này 

được xây dựng trên một cơ cấu trật tự của tự truyện có mặt vừa trong lịch sử, 

vừa trong huyền sử. Đối với Việt tộc, ta thấy rõ ngay trong thượng nguồn lập 

quốc của Việt tộc có Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, đi song 

hành với các lịch-huyền sử khác: Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh… 

 Quan hệ giữa ngôn ngữ, chính trị, xã hội luôn là quan hệ khắng khít, vì 

ngôn ngữ có mặt trong mọi sinh hoạt xã hội, được sử dụng trong nhiều tình 

huống rất khác nhau, như công cụ của tri thức mà cũng giúp điều khiển các 

mục đích của từng cá nhân trong cuộc sống. Chữ nhân được Nguyễn Trãi sử 

dụng theo cách của ngài, trong đó quân sự có gốc của chính nghĩa, chính trị 

có trí tuệ: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo”. 

Khi Chomsky, đưa ra hai phân tích trên, ông đề nghị chúng ta suy nghĩ thêm 

hai định đề khác: 

 Quan hệ giữa ngôn ngữ và ý thức là sự hình thành của cảm nhận như kết 

quả vừa bình thường, vừa huyền hoặc của ngôn ngữ, ông thường lấy thí dụ sự 

hình thành của một hạt tuyết, như một tuyệt tác của khí trời. Một sự hình 

thành có được nhờ các điều kiện của khí hậu, từ chất hơi vô tướng tới một 

hữu thể có tướng, có dạng; và hạt tuyết chỉ xuất hiện trong bối cảnh khi mà 

các điều kiện khí hậu được hội tụ đúng lúc, và hạt tuyết sẽ tan khi các điều 

kiện khí hậu này không còn nữa. Nhận xét trên đúng cho tuyệt tác Truyện 

Kiều, của Nguyễn Du, nơi mà tiếng mẹ đẻ của Việt tộc có sung lực sử dụng 

trạng động từ ở dạng nghệ thuật ngôn ngữ cao và đẹp, thí dụ: sè sè nắm đất 

bên đường; ào ào đổ lộc rung cây; nao nao giòng nước uốn quanh, tà tà 

bóng ngã về tây… Và sau thế kỷ XVIII của Nguyễn Du, thì sè sè, ào ào, nao 

nao, tà tà từ từ mất dạng, vắng diện trong thi ca; đỉnh cao của trạng động từ 

xem chừng đi xuống chớ không đi lên, xem chừng bị tan như tuyết mà ta 

chưa thấy các hạt tuyết mới nào, như chưa ta thấy các tuyệt tác mới được cấu 

trúc từ năng khiếu tiếng mẹ đẻ từ trạng động từ kiểu này. 

 Quan hệ giữa ngôn ngữ và tư tưởng lại là một lỗ hổng lớn, chúng ta có 

nhiều tin tức về ngôn ngữ, nhưng lại ít tin tức về tư tưởng, chúng ta thấy 

ngôn ngữ xuất hiện trong sự hình thành rồi trưởng thành của nó qua truyền 
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thông rồi qua sự trao truyền kiến thức giữa các thế hệ, mà chúng ta không 

thấy được rõ ràng, rành mạch như vậy qua sự hình thành rồi trưởng thành của 

một tư tưởng. Có một khuynh hướng hiện nay trong học thuật tự xem tư 

tưởng và ngôn ngữ chỉ là một; tại đây thì khoa học tri thức, tức là khoa học 

thần kinh và não bộ, cũng chưa cho chúng ta biết gì nhiều về sự quan hệ giữa 

ngôn ngữ và tư tưởng qua ý thức, qua nhận thức. Nhưng chúng ta biết rõ một 

điều là ngôn ngữ không những biết chứa đựng để chuyển tải tư tưởng, mà 

ngôn ngữ còn biết mài, dũa, tôi, luyện tư tưởng. Khi tiếng Việt chuyển tư 

tưởng tình thương của Phật giáo bằng một cấu trúc rất gọn qua bốn từ: từ, bi, 

hỷ, xã, thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dùng nghệ thuật của ngôn ngữ để đi 

thêm một bước nữa, từ đó để tạo ra sự hội tụ giữa tình yêu chỉ của hai người 

đã biết nhập nội vào tình thương với muôn loài của từ, bi, hỷ, xã qua ca từ: 

“Yêu em lòng chợt tự bi bất ngờ”. 

 

Tiếng mẹ đẻ làm được ít nhất ba chuyện: đón nhận ta rồi giúp ta hội nhập vào 

các giá trị văn hóa của tổ tiên qua định vị địa lý ngay trên lý lịch của ta (quê mẹ, 

quê cha, đất tổ, nơi chôn nhau cắt rún…). Từ đó, tiếng mẹ đẻ giúp ta tư duy 

ngay trên kiếp làm người của ta (nắng sớm chiều mưa, sớm nở tối tàn, sống nay 

chết mai…), tư duy về nhân kiếp để trân quý số kiếp. Kế đến, tiếng mẹ đẻ nâng 

niu từng đứa con, dìu dắt các đứa con tùy vào trình độ của mỗi đứa trong sự liên 

kết để kết đoàn (sự khác nhau của: bàn tay có ngón dài ngón ngắn trong cái 

tương trợ: anh em như thể tay chân; sự khác lạ ngay trong: cha mẹ sinh con, trời 

sinh tính, luôn được trợ lực qua không gian hằng ngày của: chị ngã em nâng, 

luôn được trợ duyên trong thời gian dài của kiếp người với: anh em như thể tay 

chân). 

Câu chuyện thăng hoa đôi của tư tưởng và của nghệ thuật qua ngôn ngữ, giúp ta 

nhận ra tiếng mẹ đẻ trao tặng cho ta một tiềm năng biết kể chuyện rất tự nhiên 

bằng các công cụ ngôn ngữ rất dễ-dùng-vì-dễ-hiểu đã có sẵn từ khi mẹ đẻ ra ta. 

Khi chúng ta kể thoái mái câu chuyện: Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra trăm 

trứng, thì chúng ta cũng kể trong thư thái các chuyện: Sơn Tinh Thủy Tinh, 

Thạch Sanh chém chằng, ta kể luôn trong thong dong các chuyện khác như: Tấm 

Cám, Quan Âm Thị Kính. Chúng ta sử dụng tiếng mẹ đẻ như một ngôn ngữ 

không những dễ-dùng-vì-dễ-hiểu, mà tiếng mẹ đẻ còn giúp chúng ta dễ-đối-

nhân-để-dễ-xử-thế trong khả năng dùng ái ngữ có ngay trong ngạn ngữ, ca dao, 

dân ca: “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.Tiếng 

mẹ đẻ có tác dụng tức khắc và lâu dài khi nó dặn ta: giận mất khôn, trong đạo lý 

ở sao cho vừa lòng người, trong không gian rộng và thời gian dài là ăn ở có hậu, 

vì triệt hậu tức là hết đường sống! Chúng ta tránh dùng các từ ngữ khó-dùng-vì-

khó-nghe, và để quan hệ xã hội được xuôi như những dòng chảy để sinh hoạt xã 

hội được thuận buồm xuôi gió; mà cũng để ta không bị kẻ khác xem là: lộng 

ngôn, loạn ngữ, đây là các từ dùng cho những kẻ tâm dại, trí điên. 

Tiếng mẹ đẻ: biểu đồ tri thức 
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Tiếng mẹ đẻ mang hai tiềm lực như hai nội công song hành với chúng ta suốt 

kiếp, vì tiếng nói và chữ viết này có sức tạo hình vừa cụ thể, vừa công phá, cùng 

lúc lại là mô hình của kiến thức, mà Kant gọi tiếng nói mà ta dùng hằng ngày 

với dân tộc ta là biểu đồ biết xếp đặt các kiến thức, được tổ chức như những 

kinh nghiệm của cuộc sống đã được ngôn ngữ định hình. Vừa cụ thể, vừa công 

phá, lại mô hình của kiến thức tạo tri thức cho trí tuệ, cứ lấy một thí dụ: “Lạy 

trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm 

đun bếp”. Quy trình của con người có trong quy luật của thiên nhiên (mưa, 

nước) làm ra sự sống rất cụ thể (ruộng, cơm); và sức công phá có ngay trong lý 

luận khi con người biết dùng tri thức của mình để biến thiên nhiên (mưa, nước) 

thành: rơm đun bếp, biết biến nước thành lửa, để có đầy bát cơm. Hùng lực của 

ca dao nói lên được một biểu đồ tri thức có ngay trong tiếng nói, câu ca, trong 

đó con người chủ động được sự sống vì biết tận dụng tri thức của mình. Sung 

lực của ngạn ngữ, dân ca trong tiếng mẹ đẻ mang trí tuệ của con người biết trả 

lời các thử thách, các thăng trầm của cuộc sống, con người đó biết là có đầu 

sóng ngọn gió, mà cũng biết đứng mũi chịu sào trong sóng to gió lớn, nhưng 

vững tin vào sức của mình nên vững tay chèo. 

Hagège, đứa con tin yêu của ngôn ngữ học hiện đại, biết yêu tiếng người và chữ 

người như yêu những người mà mình yêu quý nhất trên cõi đời này, đưa ra một 

phân tích lạ: hãy cẩn trọng với chuyện độc ngữ là chỉ biết yêu tiếng mẹ đẻ, mà 

không biết các tiếng mẹ đẻ khác, vì chuyện này có dính líu đến chuyện độc tài về 

tư tưởng có trong độc tài vì độc ngữ. Bảo vệ cho bằng được sự đa dạng của 

ngôn ngữ của nhân loại để yêu hơn tiếng mẹ đẻ của mình, cụ thể là đi tìm để yêu 

các tiếng mẹ đẻ khác, để thấy tính tương đồng, để có sự đồng cảm giữa các ngôn 

ngữ. Xa hơn nữa là hãy thấy để nhận ra tính đa trí, đa tài; đa lực, đa hiệu, đa 

năng của các tiếng mẹ đẻ khác, đã đóng góp nhiều không những cho sự giàu có 

ngôn ngữ của nhân loại, mà cũng làm cao tính đa nguyên cho nhân trí. Hagège 

thẳng thắng đề nghị luôn: chống độc tài về tư tưởng là chống độc tài về ngôn 

ngữ, ngôn ngữ độc nhất là ngôn ngữ độc tài, và đa ngữ là công cụ hữu hiệu để 

chống độc tài về tư tưởng. Khi một thế giới chỉ biết tiếng Anh với văn hóa Mỹ, 

thì thế giới này có tư duy rất nghèo nàn, độc ngữ chỉ làm trí tuệ của nhân loại tụt 

hậu về ngôn ngữ, về tư tưởng, về nhân văn. Hagège còn thẳng thừng trong thành 

thật, một sự thành thật rất trong sáng và thông minh khi yêu cầu ta phải biết làm 

giầu cho tính đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu của đa ngữ.  

Nói người hãy nghĩ tới ta! Chính khi người Việt chạy theo văn hóa Mỹ với ngôn 

ngữ Anh độc tài trong toàn cầu hóa hiện nay, tức là ta đang bị điều khiển bởi 

độc tài về tư tưởng có trong độc tài về ngôn ngữ, là ta tự tạo các tai biến trong 

chính ngôn ngữ của mình, để sau đó phải nhận chịu những hậu quả về xáo trộn 

luân lý, hỗn loạn đạo lý… Hiện nay, loại tuổi trẻ nhập cuộc cuồng loạn tức khắc 

với các thể loại nhạc cuồng tri, rồi lấy đó làm tiêu chuẩn để chê trách, khinh rẻ 

ca dao  Việt, rồi bôi bác dân ca Việt là: «khó nghe», «chói tai», vì «quê mùa», vì 

«nhà quê». Chính các bạn trẻ này đang tự dẫm lên chân của mình cho què, chọc 
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vào mắt mình để bị chột, đâm vào tai mình để bị điếc, xiết vào cổ mình để bị 

ngọng ngay trong tiếng mẹ đẻ của mình. Các nhà ngôn ngữ học tri thức xếp loại 

người này vào loại thấy hoa mà không ngửi được hương của hoa. Hãy lấy ngay 

một thí dụ trong thi ca Việt của đứa con vô cùng thông minh là Nguyễn Bính đã 

nói rất hay về chuyện thấy hoa mà không biết hưởng hương của hoa trong bài 

Chân quê:  

Hoa chanh nở giữa vườn chanh  

Thầy me cùng với chúng mình chân quê 

Hôm qua, em ra phố về 

Hương đồng cỏ nội bay đi rất nhiều… 

Để đánh mất đi hương đồng cỏ nội là một thiệt thòi lớn quá về trực giác lẫn tuệ 

giác, hãy rất cẩn trọng khi chê người này «quê mùa», người kia «nhà quê», vì 

chân quê vừa là vốn liếng của tri thức, vừa là vốn sống của nhận thức. Hãy cẩn 

thận để ngọn hải đăng giữa sương mù, bão táp, như Thanh Tâm Tuyền -một đỉnh 

núi cao của thơ hiện đại, một giòng suối lạ của văn xuôi Việt Nam- khi ông nói 

lên những sự mất mát trong kiếp người đã có ngay trong ngôn ngữ: “…Những vì 

sao… những đứa con… những biệt ly rạn nứt lòng đường…”. Tiếng mẹ đẻ như 

những vì sao với vị thế thật cao, sống cả đời người chưa chắc với tới được; 

những đứa con vì ở dưới đất, quá sát đất nên chưa chắc thấy đủ, thấy đúng nội 

lực của những vì sao (nên lai căng mà cứ tưởng là hợp thời trang), tự tạo ra 

những rạn nứt ngay trên lòng đường mà mình đang đi. Mất tiếng mẹ đẻ là mất 

đường đi nẻo về lại quê mẹ, quê cha, đất tổ. Vô minh trong hiện tại nên vô định 

trước tương lai! 

Bài học của tổ tiên -xưa hay nay- vẫn đúng cho tiếng mẹ đẻ: “Người khôn chưa 

đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu” nơi mà tiếng mẹ đẻ đang bị vây 

khốn bởi bao bạo quyền giáo dục của độc-đảng-luôn-độc-tài-lại-bất-tài ngay 

trong giáo dục để một bộ trưởng mà tri thức thì chột, què, ngọng, nên điếc về 

nhận thức giáo dục “bật đen xanh” cho một, hai nhân vật làm chuyện “cải cách 

tiếng Việt”. Một kẻ thì đổi cách viết để thui chột hóa tiếng mẹ đẻ, một kẻ thì đổi 

cách đánh vần để ngọng nghịu hóa cách đọc tiếng mẹ đẻ. Cả đám độc diển mà 

chính phủ không tổ chức được một hội thảo chuyên môn nào để kiểm nghiệm, 

một hội luận toàn quốc nào để thanh tra, một hội đàm nào có quy mô đại chúng 

để thu nhận các ý kiến khách quan. Nên đám này tiếp tục gãi đầu-xoa mặt-vuốt 

mũi như đang đi “bán thuốc bắc ngoài chợ trời”. Chúng ta hãy tự cảnh giác vì 

chúng ta không còn mong chờ gì nữa vào một chính quyền độc trị-nhưng-biết-

quản-trị ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục… gây ra bao độc hại cho tiếng mẹ đẻ. 

Chúng ta hãy vận dụng chính hệ thức của mình: lấy kiến thức trong sáng để lập 

tri thức sáng suốt, lấy ý thức bảo vệ cho bằng được tiếng mẹ đẻ để vững tâm bền 

chí trong nhận thức phải chăm sóc hằng ngày tiếng mẹ đẻ, vì chúng ta tin vào 

tiếng mẹ đẻ vừa chỉnh lý trong trao truyền giáo dục, vừa toàn lý trong giáo huấn 

đạo lý (công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy). Tiếng mẹ đẻ biết gầy dựng tượng hình cụ 

thể để chống bất bình đẳng và vừa đặc sắc để sắc nhọn trong mô tả để chống bất 
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công (cốc mò cò ăn, thừa gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, ăn cỗ đi trước lội 

nước theo sau…). Tiếng mẹ đẻ nói lên ý tưởng yêu nước để làm nên lý tưởng 

thương nòi (thương dân yêu nước, yêu nước thương nòi); lại vừa xác thực trong 

phân tích thực tế và vừa ngày ngày nâng chúng ta cao theo hệ thức (kiến thức, 

tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức), tiếng mẹ đẻ vừa là tư tưởng Việt và vừa là 

nghệ thuật Việt, đã từng thăng hoa chúng ta trong hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, 

sáng tạo). 

Tiếng mẹ đẻ: tâm-cảnh-ngữ 

Khi tâm lý học thăng hoa cùng khoa học não bộ để bồi đắp kiến thức thêm cho 

tri thức luận, thì nhiều nghiên cứu của các ngành này đã đi sâu vào chiều sâu 

tâm linh của một dân tộc nơi mà tiếng mẹ đẻ chính là một kho tàng tư tưởng của 

dân tộc này. Cũng chính các chuyên ngành này dùng cách nghe-đọc-nói-viết 

tiếng mẹ đẻ như một phương pháp mới của tâm lý trị liệu; tên của phương pháp 

này là l'écritothérapie, dùng thượng nguồn của chữ viết để kể chuyện, để viết 

truyện, dùng chữ viết qua hồi ký hoặc qua kịch bản của một câu chuyện để trị 

liệu các bịnh thuộc về tâm lý, tâm thần.  

Hãy bắt đầu bằng tâm sự của nhà tiểu thuyết tài hoa của khoa học giả tưởng hiện 

đại là Bernard Werber (không phải và cũng không có họ hàng gì với Max 

Weber, một trong các sư tổ của ngành xã hội học), khi ông kể về các tâm bịnh 

mà ông phải gánh chịu từ khi ra đời. Từ tuổi thơ tới tuổi thanh niên, ông được 

sống với một người cha, cả đời vì con và sống với đứa con trai là ông qua các 

câu chuyện do chính ông kể. Các truyện mà người cha đã kể cho đứa con trai 

mang tâm bịnh, mà chính Werber công nhận là mình được thừa hưởng tiếng mẹ 

đẻ ở dạng sáng tạo nhất, vừa bằng tri thức, vừa bằng trí tưởng tượng, các truyện 

này làm giầu cho lý luận đứa trẻ, lại tạo cho đứa trẻ một lòng tin mạnh vững vào 

cuộc sống. Các câu chuyện này như những chặng đường giúp đứa con có tự tin 

trong tự do, có tự chủ trong tự trọng… Và Bernard Werber đã thành tài, đã 

thành nhân, bằng một thứ tiếng mẹ để dầy hùng lực của nhân trí, đầy sung lực 

của nhân tính, vì mạnh nội lực của nhân tâm. 

Kể-nghe-đọc-viết tiếng mẹ đẻ như một tâm lý trị liệu, đã có gốc, rễ, cội, nguồn 

từ câu hỏi mà Chomsky cứ lấy ra để xem, xét, tra, nghiệm các công trình của 

mình về ngôn ngữ học là: “Tại sao khi chúng ta tự nói chuyện một mình lại khó 

hơn, với ngữ vựng hỗn loạn, với ngữ văn xáo loạn, với ngữ pháp biến loạn, hơn 

là khi chúng ta nói chuyện với người đối diện qua quan hệ xã hội với truyền 

thông có sẵn trong xã hội?”. Chomsky đặt ra giả thuyết có lẽ khi nói chuyện 

ngay trong quan hệ xã hội, ta đã có trong ý thức đối thoại về ý nghĩa câu chuyện, 

hơn là khi ta độc thoại chăng? Đây là một câu chuyện thật hay! Giúp mọi người 

Việt trong nước tìm hiểu sâu hơn về thể loại tùy bút của văn sĩ Võ Phiến tại Mỹ, 

về các truyện ngắn (nhưng dài) của văn sĩ Kiệt Tấn tại Pháp, như là những tri 

thức độc thoại của các đứa con xa quê hương nhưng luôn biết làm giầu tiếng mẹ 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   718 

 

đẻ của mình. Nghiên cứu về ngôn ngữ học Việt Nam cận và hiện đại mà quên 

văn học Việt Nam hải ngoại là chuyện không chấp nhận được. Vì văn học Việt 

Nam hải ngoại không hề rời văn học quốc nội, vì nền văn học Việt Nam hải 

ngoại luôn có ngôn ngữ thuần Việt của nó, mà không một bạo quyền độc đảng, 

không một tà quyền tuyên huấn nào, không một ma quyền bút nô nào chụp mũ, 

vu khống, vo tròn bóp méo được nó. 

Khi Nguyễn Bính chỉ xa quê của mình có vài trăm cây số mà thi sĩ đã để lại một 

thi tứ với tiếng mẹ đẻ đặc sắc trong giản dị của người Việt nhìn cảnh lúc xa quê: 

“Những cánh bườm nâu cánh buồm”. Chính tâm nhìn cảnh như vậy mà thi sĩ xa 

nhà vì lưu vong Nguyễn Bá Trạc nhìn cảnh quê người, tại Mỹ, với cảnh theo 

tâm, để nhìn trong sự tiếp nối cùng Nguyễn Bính: “Những mái nhà xa mái nhà”. 

Các đứa con xa xứ biết tiếp nối ngay trong di sản tiếng mẹ đẻ, để có cùng một 

tâm-cảnh, rồi tới với nhau trong cùng một tâm-ngữ, bằng một hình ảnh mới nơi 

xa thật xa quê cha đất tổ, nhưng mọi người Việt khi đọc hai cấu trúc của hai thi 

từ trên đều thấy nó rất gần gũi với mình, dễ cùng nhau chia sẻ tâm-cảnh-ngữ với 

nhau.  

Hãy nhìn rộng hơn câu chuyện tâm-cảnh-ngữ cùng nhau này, để nhớ lại chuyện 

ngắn đầu tiên của Mai Thảo, Đêm giã từ Hà Nội, được Thanh Tâm Tuyền tuyển 

đăng ngay, cho báo Sáng Tạo, kể về chuyện di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, 

với một câu đầu thật lạ: “Hàng phượng vĩ ở trên, Hà Nội ở dưới”. Một cấu trúc 

vừa mang ẩn ngữ, lại vừa tiên tri về số phận của Việt tộc với: “Hàng phượng vĩ 

ở trên sẽ nhuộm đỏ số phận của của thủ đô, của cả đất nước, của cả dân tộc bằng 

màu đỏ của cộng sản, của độc đảng trong độc trị, đỏ trong mất mát, đỏ trong 

điêu linh… sau hơn nửa thế kỷ câu này không sai! Mai Thảo có một văn hữu 

thân thiết là Thanh Nam, nơi mà nhân từ là nhân tri làm nên tiên tri cho nhân vị. 

Cụ thể là sau chiến thắng của người cộng sản năm 1975, kẻ chiến thắng tự xưng 

là vô thần, nhưng cũng tự vỗ ngực là họ đã lập nên một chiến công thần thánh. 

Thanh Nam đã độc thoại trong tiên tri, lấy khiêm tốn để giáo dưỡng khiêm 

nhường, cho những kẻ vừa tự xưng là vô thần lại ngược đời cùng lúc vỗ ngực 

đòi làm thánh thần, chỉ qua một thi từ:” Cuộc chiến trần gian dù thắng bại, 

đường về cõi lạnh giống nhau thôi”. Chúng ta nói tiếng Việt và tự dặn lòng là ta 

phải khiêm nhường trong khiêm cẩn trước nhân vị của ta!  

Câu chuyện độc thoại bằng tiếng mẹ đẻ nơi xứ lạ quê người, để thấy tâm hồn 

Việt qua ngôn ngữ Việt, thì ta không nên quên thi sĩ Cao Tần (văn sĩ Lê Tất 

Điều), khi ông lưu vong sau 1975, ông thấy một cảnh rất lạ trong những ngày 

tháng đầu tiên tại Mỹ, trong các nơi công cộng, trên các phương tiện lưu thông 

đại chúng mặt mũi người Mỹ bản xứ xem ra rất “lo”, có khi “buồn”, tới “yểu”, 

quên sống vui để vui sống, rồi quên luôn cả: chào nhau! Thế là ông làm một bài 

thơ độc thoại khi ông tiếc nối chuyện xa quê, xa đồng bào của ông, chúng ta đọc 

bài thơ này, chúng ta vừa cười, lại vừa khóc, và cười khóc xong ta thấy nước 

mắt đã dàn dụa ra đầy ngực, đầy tay ta, đây chính là sức mạnh của tiếng mẹ đẻ: 
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“Tiếc xưa sao không quen cả nước!” để ông được chào mọi người, được chào 

cả nước, Cao Tần tiếc mà nhớ đồng bào mình xiết bao, rồi ông lại đùa ngay (đùa 

cho đỡ tiếc, đùa cho đỡ buồn): “Nếu quen cả nước, ra đường “chào gãy cổ!”. 

Hãy dừng lại ở hình tượng“chào gãy cổ!” để tri thức hóa hiện tượng vừa khóc, 

vừa cười, với nước mắt dàn dụa này của ta bằng chính lập luận của Spinoza, khi 

triết gia này cả quyết rằng: tiếng mẹ đẻ tiếng luôn mang theo hai sung lực, nó 

vừa hình tượng với sức tạo hình vô song, và nó vừa tri thức để ta tổ chức kiến 

thức trong hoàn chỉnh, nơi mà hình tượng là thượng nguồn của kiến thức. 

Câu chuyện tiếng mẹ để cũng chưa cạn (vì chưa xong) với các nghiên cứu của 

nhà phân tâm học Cyrulnik, mà cũng là đứa con xuất sắc của khoa học não bộ, 

trong một tác phẩm mới nhất của ông, trong năm 2019 này: Psychothérapie de 

Dieu, Tâm lý trị liệu của thượng đế. Ở đây, ông không hề kể lể lý lịch, bản lai, 

diện mạo của thượng đế, mà ông chỉ dùng khoa học não bộ để tìm hiểu tại sao 

mỗi lần những người tới nhà thờ cầu nguyện trước thượng đế là: nỗi lo của họ 

tan biến đi, và nỗi buồn của họ cũng “bốc hơi” luôn. Với các phương tiện hiện 

đại được tập trung để quan sát từng chi tiết các diển biến của nảo bộ trong lúc 

con người đang cầu người, thì người ta thấy rỏ là sự thư giản đã tới với kẻ đang 

lo, đang phiền, đang sợ là các vùng nảo đang vị căng thẳng, giờ được vào vị 

nhàn hạ, thế thảnh thơi, sau vài lời câu nguyện. Chỉ vài lời lầm bầm nhưng rất 

nghiêm cẩn là lo âu, phiền não bay biến đi, để thư thái trở lại với nhân cách, để 

thong dong trở về với nhân vị, để ung dung nhập nội vào nhân tâm. Người cầu 

nguyện đâu có thấy thượng đế, nhưng kẻ cầu nguyện gởi niềm tin như chế tác ra 

một tư tưởng trong tự tin bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình để vượt thắng các 

bức xúc, các dồn nén, các sức ép chung quanh, nói theo kiểu của Xuân Diệu, để: 

“cởi hết ưu phiền gởi gió mây!”. 

Ta có nên kết thúc câu chuyện tiếng mẹ đẻ bằng câu cuối cùng trong Truyện 

Kiều của minh sư Việt ngữ Nguyễn Du: “Mua vui cũng được một vài trống 

canh” không? Với sự cẩn trọng trước cụm từ: mua vui, trong cái nửa đùa, nửa 

thật của thâm học nhờ thấu tâm của Tố Như, nói là mua vui nhưng thật ra là 

cách học sống đúng để đối xử đúng với đời, với người, với tiếng mẹ đẻ. Ta lại 

càng phải càng cẩn trọng hơn nửa với cụm tự tiếp theo : một vài trống canh, vì 

một đêm chỉ có năm canh, mà vài trống canh thì đã hết cả đêm rồi! Hết đêm như 

là hết đời, như sống cả đời mà chưa chắc đã thấu cái cao, thấm cái sâu của tiếng 

mẹ đẻ! 
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 Thư gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi, 

tôi là người Việt Nam, tôi từ chối: 

vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư lợi 
Chào bạn, 

Cụm từ vô sản nhưng vụ lợi, bạn cũng có thể đổi lại theo ý bạn là cộng sản 

nhưng tư lợi, đây có lẽ là sự bất đồng của chúng ta trong nhiều năm qua; may 

quá là tình bạn của chúng ta từ bao năm nay đã biết vượt thoát cái thấp của vụ 

lợi và vượt thắng cái hẹp của tư lợi, mong sao tình bạn này luôn thật sự là hạnh 

ngộ giữa cuộc sống này, nhiều trầm luân, lắm thăng trầm.  

Tôi xin thành thật trả lời các câu hỏi, kể cả các chỉ trích của bạn về các bài tôi đã 

đăng, các sách tôi đã xuất bản, phương pháp trả lời của tôi thành thật nên tôi 

dùng chính lý lẽ của bạn để xây dựng hành trình các câu trả lời của tôi. Trong 

ngoại giao, thì các chuyên gia đặt tên cho phương pháp trả lời này là nhân địch 

luận, dùng chính luận điệu của địch thủ để đập ngã địch thủ, chúng ta là bạn nên 

tôi xin đổi lại là nhân hữu luận. Thân hữu là bảo vật mà đời trao tặng bạn à! Nên 

cũng xin cho bạn biết thêm là cả đời tôi sống không có địch thủ, vì không xem ai 

là đối thủ, không có đối phương vì không coi ai là đối nghịch, không có ai là tử 

thù, nên tới cho ngày rời khỏi cuộc đời này tôi cũng sẽ không có kẻ thù. Nhưng 

cũng xin bạn hiểu thêm là trong nhân hữu luận của tôi không những có nhân 

tâm nhận ra bạn là bạn, mà có cả nhân nghĩa biết giữ bạn trong đời mình, không 

những có nhân đạo song hành cùng bạn qua các thử thách mà có cả nhân từ biết 

cưu mang bạn khi bạn gặp hoạn nạn, nên phương pháp luận trả lời của tôi hoàn 

toàn ngược với nhân địch luận, chúng ta hãy đặt tên cho nó là nhân bản luận 

nhé! 

1.Câu trách móc đầu tiên của bạn là: «Anh hay dùng từ "Việt tộc", "Việt học"..., 

tức là chỉ quan tâm đến người Việt (Kinh), trong khi VN còn 53 dân tộc khác 

nữa. Điều đó đã được xác định trong tên gọi ngành "Việt Nam học" đối với giới 

học thuật thế giới… chuyện "Việt tộc" - có vẻ như anh cũng giống những người 

theo "chủ nghĩa Đại Hán": chỉ thấy Hán tộc trong đất nước Trung Hoa mà 

không thấy các dân tộc khác... 

Xin trả lời : 

 «Việt tộc» là ngữ pháp của ngữ văn dân tộc Việt ; còn «Việt học» là 

chuyên ngành về "Việt Nam học", mà chúng tôi dùng giữa các đồng nghiệp 

mà cũng là đồng hương tại Paris có cùng một sở thích và mong muốn được 

nghiên cứu về đồng bào Việt, quê hương Việt,… cụm từ này bác Hoàng 

Xuân Hãn, anh Tạ Trọng Hiệp, anh Nguyễn Khắc Hòe, anh Nguyễn Văn 

Toàn… vẫn thường dùng với tôi, nên tôi dùng nó với phong cách thoải mái 

của đàn em qua nhân cách thư thái của đàn anh… Tôi cũng xin trả lời bằng 

một hành tác khoan dung khác, cụ thể là ai trao «Việt học» tôi cũng nhận, mà 

ai dùng «Việt Nam học» tôi cũng đón, vì theo M.Weber nếu cả hai nghĩa 
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cùng có thể hiểu được vì giải thích được thì ta cứ dùng cả hai; nếu cả hai đều 

giải thích được thì cả hai xem như đã được hiểu rõ rồi. Bùi Giáng nói về 

chuyện này rất cao : «Đã mở cõi thì đừng ngăn miền», bạn có thấy cả Weber 

lẫn Bùi Giáng với thái độ vừa khoan hồng, vừa khoa học này, nó có «dễ 

thương» không? Tôi thấy nó rất « dễ thương » vì nó rất «dễ hiểu», nên ta rất 

«dễ nhận», bạn cứ nhận cả hai nhé. 

 Riêng khẳng định của bạn : «"Việt tộc", tức là chỉ quan tâm đến người 

Việt (Kinh), trong khi VN còn 53 dân tộc khác nữa». Bạn ơi, bạn nên thận 

trọng vì «bút sa gà chết» bạn à, tôi tôn trọng các dân tộc ít người miền núi 

lẫn miền xuôi, nên tôi đã làm một chuyện «động trời» mà các nguời cộng sản 

hiện nay không sao chấp nhận được: tôi yêu cầu mọi chính quyền, tôi kêu gọi 

mọi chính phủ hãy trả lại sự tự chủ cho hơn 50 dân tộc này, nếu có liêm sỉ 

chính trị phải trả lại luôn đất cho họ. Xin bạn xem lại các cuốn sách của tôi 

về vấn đề này
4
. Vì tôi kịch liệt chống bọn bạo quyền lãnh đạo, bọn tà quyền 

tham quan, bọn ma quyền lâm tặc đang chặt hết gỗ, đang đốn hết rừng, đang 

tàn hủy môi trường, đang truy diệt môi sinh của hơn 50 dân tộc này. Đây là 

điểm dị biệt lớn giữa chúng ta, có lần tôi thấy bạn cầu nguyện tại các chùa để 

thỏa mãn được các mong cầu của bạn trong cuộc sống, và ngược lại thì bao 

năm nay bạn không bao giờ thấy tôi chắp tay cầu nguyện vì tư lợi, mượn cửa 

chùa để vụ lợi. Tôi tởm bọn lãnh đạo tham nhũng, chúng xây chùa để «rửa 

tiền», rồi lấy vé du khách thăm chùa, chúng mượn chùa để buôn gian, bán 

lận, chúng buôn thần bán thánh để làm ra tiền, chúng đâu có «vô sản», chúng 

đâu có «cộng sản». Nhưng khi bạn thấy tôi chắp tay, cúi đầu, miệng thì «lầm 

bầm» trong các miếu đền của người Chàm, từ Quy Nhơn tới Nha Trang, từ 

Bình Định tới Phan Thiết, bạn biết tôi đang «lầm bầm» gì không? Tôi đang 

xin lỗi một mình, nghiêm cẩn và sám hối, để xin lỗi về chuyện các dân tộc 

Chiêm Thành, Chân Lạp bị người Việt chiếm đất, rồi xóa tên trên bản đồ thế 

giới. Tôi không hề có một tự hào nào về việc lấy đất của láng giềng, nên tôi 

kịch liệt với bọn lãnh đạo Bắc Kinh đang chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển 

của chúng ta, tôi tự chế tác ra ngữ pháp riêng để gọi chúng là: Tàu tặc, Tàu 

họa, Tàu hoạn, Tàu nạn; mặc dù tôi luôn tôn kính Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh 

Tử, là những minh sư lớn của nhân loại. 

 2- Câu thứ hai bạn vừa chỉ trích, lại vừa chỉ giáo: «Nếu để tuyên truyền, giáo 

hóa về dân chủ, tự do, nhân quyền, nâng cao dân trí, thì các bài viết và diễn 

đạt cần ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp. Những bài anh viết cho giới trẻ 

Việt tộc mà dài dằng dặc như thế thì "tuổi trẻ" nào có đủ thời gian và trải 

nghiệm cuộc đời để đọc từ đầu đến cuối...». 

 Bạn bị sa lầy trong ngộ nhận rồi, tôi không hề có có ý định tuyên truyền, 

nên không hề có ý muốn giáo hóa về dân chủ, tự do, nhân quyền, nâng cao 
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dân trí; chỉ vì tôi được sống nửa thế kỷ trong các xã hội Âu châu, họ có dân 

chủ, tự do, nhân quyền, nên họ đâu có cần phải tuyên truyền, họ xem chuyện 

tuyên truyền mang ý đồ hỗn man của ngu dân pha lẫn với mỵ dân, là một quá 

trình ung thư hóa não bộ của công dân, nên họ tránh tuyên tuyền như «tránh 

tà». 

 Bạn vừa bị sa lầy trong ngộ nhận lại vừa bị sa lưới trong nhận định, tôi chỉ 

phân tích để giải thích những gì tôi hiểu về dân chủ, tự do, nhân quyền, qua 

ba cuốn sách
5
. Cuốn thứ nhất viết về dân chủ, có tựa là Dân luận, có tiểu tựa 

là dân chủ nâng dân sinh, dâng dân trí, trọng dân tộc, tôi phân tích bạo 

quyền đã độc tài vì tư lợi của nó thì đừng mong nó nâng dân sinh, tà quyền 

tham quan đã là «cướp ngày là quan» rồi thì đừng mong chúng dâng dân trí, 

ma quyền ngày đêm cướp đất, cướp của thì đừng mong chúng trọng dân tộc. 

Cuốn thứ nhì viết về tự do, với tựa là Tự luận, qua tính liên kết của phương 

trình tự do, tự chủ, tự tin, tự trọng, tôi đưa ra lập luận là trong một chế độ bạo 

quyền độc đảng, thì công dân mất đi cả một khối bảo vật : tự do-tự chủ-tự 

tin-tự trọng, tức là mất đi chính nhân phẩm của mình. Cuốn thứ ba viết về 

nhân quyền, với tựa là Nhân luận và Nhân Việt, có tiểu tựa Nhân cách giáo lý 

Việt tộc nơi mà nhân tâm, nhân nghĩa, nhân đạo làm nên nhân tính ; nơi mà 

nhân lý, nhân tri, nhân trí làm nên nhân vị ; nơi mà nhân bản, nhân văn, làm 

nên nhân cách để mỗi người sống ngẩng đầu trong nhân sinh, để mỗi người 

sống thẳng lưng trong nhân thế ; để mỗi người sống mà không quỳ gối ngay 

trong nhân kiếp của chính mình. 

  Bạn vừa bị sa lầy, lại sa lưới, giờ lại sa vào mê luận : «…thì các bài viết 

và diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp…», thưa bạn các cuốn 

sách của tôi khi được đăng lên báo, trước đó ban biên tập của báo đó sẽ cắt ra 

từng phần để đăng nhiều kỳ. Các phần này không phải là bài viết đơn lẻ mà 

là các bản thảo được tổ chức theo phần, chương, mục, đề nên nó dài hơn bài 

báo, chỉ vì nó mang nhiều kết quả của một quá trình nghiên cứu, khảo sát, 

điều tra, điền dả… trong nhiều năm ; thì làm sao viết ngắn gọn, súc tích. Nếu 

bạn biết cách giới thiệu đầy đủ các kết quả nghiên cứu này dài hơi bằng các 

bài ngắn gọn, súc tích, xin bạn cứ chỉ giáo, riêng tôi thì nghiên cứu làm ra 

công trình, còn nếu biến công trình thành bài viết ngắn gọn, súc tích thì đó 

cũng là cách «xiếtcổ» nghiên cứu, trong học thuật phương Tây thì người ta 

tối kỵ cách «ám sát» này! 

 Bạn bị sa lầy, sa lưới, sa vào mê luận, giờ sa sâu vào ảo luận, vì bạn đã là 

nạn nhân, phải lãnh nhận tất cả hậu quả mà nền giáo dục tuân theo giáo điều 

của độc đảng bằng độc tài hiện nay tại Việt Nam chỉ cho phép các người 

nghiên cứu là mô tả tin tức rồi kể lể dữ kiện. Đảng trị không cho các bạn có 

tự chủ để phân tích, có tự tin để giải thích, có tự do để phê bình, mà chính sự 

khách quan phê bình là hùng lực của học thuật, hùng lực này không hề được 
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cổ súy trong một chế độ chính trị độc tài (lại bất tài) hiện nay tại Việt Nam. 

Tại các quốc gia có dân chủ, tự do, nhân quyền, nên lãnh đạo dựa vào văn 

hóa, nên có nghiên cứu dựa vào văn minh, nên có học thuật dựa vào văn 

hiến; mà giới trí thức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn còn tự 

cho phép mình khi có tác phẩm riêng thì đi tiếp bước nữa để tự xây sự 

nghiệp riêng, và sự nghiệp này sẽ làm nền cho tư tưởng riêng của tác giả đó, 

mà không bị ý thức hệ độc đoán (vì độc tôn) nào vu cáo, buộc tội, bỏ tù đâu 

bạn ạ. Nếu không có phương trình tác giả riêng-tác phẩm riêng-sự nghiệp 

riêng-tư tưởng riêng thì đừng mong cầu là nền học thuật, chuyện nghiên cứu 

hiện nay của Việt Nam được song hành với các nền học thuật tiến bộ trong 

dân chủ, văn minh trong nhân quyền. Nên ở đây từ : riêng quý báo vô cùng, 

đó là chỉ báo khoa học cho sự nghiệp nghiên cứu, nơi mà tự do riêng của mỗi 

người làm nên nhân cách liêm chính của người đó trong học thuật. 

 Bạn giảng cho tôi trong thế chòng chành vụng chèo khéo chống của bạn, 

đó là câu : «Những bài anh viết cho giới trẻ Việt tộc mà dài dằng dặc như thế 

thì "tuổi trẻ" nào có đủ thời gian và trải nghiệm cuộc đời để đọc từ đầu đến 

cuối...». Đồng ý với bạn là các bạn trẻ hiện nay đa số ít đọc, nhưng cũng có 

các bạn trẻ đọc nhiều và kỹ vì họ chăm chỉ, để đi tìm hệ chuyên, lấy chuyên 

cần để tạo ra tinh chuyên, thực sự chuyên nghiệp để được công nhận là 

chuyên gia trong chuyên môn của mình. Những bài mà bạn đọc trên báo bị 

bạn hiểu lầm rồi kết luận vội là dài dằng dặc, thật sự tới từ ba cuốn sách
6
: 

cuốn thứ nhất Tri Luận, với tiểu tựa tuổi trẻ soi, tuổi trẻ sáng, xây lại nhân 

sinh quan có nhân tính, thế giới quan có nhân loại, vũ trụ quan có muôn loài, 

để tuổi trẻ đủ sung lực mà bứng được vị kỷ, rồi thế vào bằng vị tha, mà cưu 

mang đời. Cuốn thứ hai Mỹ Luận, với tiểu tựa mỹ luận nhập mỹ quan, mỹ 

thuật, mỹ học trong quá trình đi tìm cái đẹp không những trong nghệ thuật 

tạo hình mà cả trong thi ca, không những qua kinh nghiệm của mỹ quan khi 

thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, mà phải hiểu các công đoạn của sáng 

tạo trong nghệ thuật làm nên mỹ thuật, từ đó nắm được mỹ học mà làm đẹp 

cuộc sống. Cuốn thứ ba Duyên Luận, bằng phương pháp của tổ tiên ta là: nhờ 

duyên ta biết quê mình nơi đây, lấy chuyện tầm sư học đạo làm kim chỉ nam 

cho nhân cách cá nhân biết tôn sự trọng đạo; thậm chí khi không gặp được 

minh sư thì cứ chọn thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ làm bạn để được xem họ là 

thầy của mình. Tại đây, tôi đã lập chân dung của Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, 

Thành Tâm Tuyền, Phạm Duy, Đinh Cường, Tô Thùy Yên… đó chính là cơ 

duyên biến sơ ngộ thành hội ngộ làm nên tái ngộ để được hạnh ngộ cho cả 

kiếp người, vì họ là những người bạn-người anh-người cha-người thầy của 

tôi. 
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 Nếu các bạn trẻ hiện nay, đọc nhiều để hiểu nhiều theo lời khuyên của 

Rousseau : «Les hommes soyez humains» (Con người ơi hay giữ nhân tính), 

tôi thấy nhiều chớ không ít qua Facebook, tôi trao đổi mà không biết chán, 

mà không biết mệt với các bạn trẻ về chuyện học, đọc và viết, vì các bạn ấy 

biết tầm sư học đạo, vì hiểu chuyện học làm người qua tôn sự trọng đạo. 

Ngược lại, tôi rất xa lạ với các bạn trẻ không học cũng chẳng đọc, suốt ngày 

tụ họp trong quán nhậu, rồi la cà qua các quán cà phê, trong khi Tàu tặc 

ngoại xâm đang cướp lãnh thổ và lãnh hải của Việt tộc, trong khi giặc nội 

xâm là tà quyền tham nhũng đang bòn rút tận xương tủy tiền của của dân tộc 

và tài nguyên của đất nước. Tôi càng lạ lẫm hơn khi các bạn trẻ thích nhậu, 

thích la cà tán gẩu mang đầy ảo tưởng khi họ tán dóc với nhau là : dân tộc 

Việt rất thông minh, người Việt Nam rất giỏi… mà họ không thấy là chế độ 

độc tài (nhưng bất tài) hiện nay đang vùi tuổi trẻ xuống bùn nhơ, trai thì đi 

làm lao nô, gái thì đi làm tiện tỳ cho các nước làng giềng. 

 Bạn bị sa lầy, sa lưới, sa vào mê luận, sa sâu vào ảo luận, giờ lại bị thêm 

sa cơ trong ngữ pháp, khi bạn viết «…không trùng lặp…». Thưa bạn, khi bạn 

xem lại các tác giả có tác phẩm riêng-sự nghiệp riêng-tư tưởng riêng, bạn sẽ 

thấy một điều là mỗi bài viết là lá, mỗi tác phẩm là cành, mỗi tuyển tập là 

cội, đều dựa trên nền là tư tưởng riêng có rễ chính là tác giả. Tại đây, không 

còn là chuyện trùng lặp khi ta lấy nền để phân tích lá, khi lấy rễ để giải tích 

cội. Một công hai việc, nhân cơ hội này tôi xin được tỏ bày cái riêng nhỏ cho 

cái rễ nhỏ của tôi, để chúng ta thông cảm nhau hơn bạn nhé, trong tất cả 

nghiên cứu của tôi từ bài tới sách, bạn sẽ thấy sự trùng lặp của : 

- Hệ lý, tức là lấy lý luận để lập luận, tìm giải luận để diễn luận, qua hành 

trình đi tìm hệ nhân, tức là lấy nhân tính để đi tìm nhân lý qua nhân tri tạo 

nên nhân trí ; rồi đào nhân tâm, xới nhân từ, vung nhân nghĩa để tạo nhân 

bản, giữ nhân văn, và bảo vệ nhân vị, để vượt thoát các thử thách của nhân 

thế, để vượt thắng các thăng trầm đang đe dọa nhân sinh. 

- Hệ công, đấu tranh vì công bằng, để xã hội có công pháp, dân tộc có công 

luật, giữ vững công tâm để hiểu hệ lương, nơi mà hành động lương thiện tạo 

ra hành tác có lương tri, nơi đây tri thức của thiện luôn có nguồn là lương 

tâm, làm nên cái sạch cho nhân phẩm, làm nên cái trong cho nhân tính, sạch 

và trong chế tác ra cặp đôi «chung lưng đấu cật»: công cạnh lương. 

- Hệ tự, dụng tự do để xây tự chủ, dùng tự tin để giữ tự trọng, lấy tự quyết 

để gạt bạo quyền lảnh đạo buôn chức bán quyền, tà quyền tham quan buôn 

bằng bán cấp, ma quyền buôn thần bán thánh, chính hệ tự này sẽ cho ra đời 

hai đứa con sinh đôi : hệ thông, nơi mà thông minh làm nên thông thái; và hệ 

sáng, nơi mà sáng kiến mở đường cho sáng tạo. 

Bạn ơi, bạn phải thấy rõ hơn tôi vì bạn đang ở quê nhà, nơi mà độc đảng với 

độc đoán của nó đã giết hệ luận ; nơi mà độc trị sinh ra quái thai của nó là 

toàn trị đã giết đi hệ nhân ; nơi mà độc quyền trong lạm quyền đã giết đi hệ 

công; nơi mà độc trị trong độc tôn đã giết đi hệ lương; nơi mà độc tài trong 

bất tài đã giết đi hệ công, rồi tiêu diệt luôn cả ba hệ: tự, thông, sáng đó sao! 
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3- Bạn vẫn không tin là «bút sa gà chết» nên bạn mới viết câu này: «Nếu để 

gửi lời nhắn nhủ đến Bộ Chính trị, các Bộ trưởng, Quốc hội, đảng viên; nếu 

nhằm mục đích đấu tranh đạt được hiệu quả thì (như anh từng dạy môn Nghệ 

thuật đàm phán) phải có sự khách quan và tôn trọng nhất định đối với người 

đối thoại. Anh không nhìn thấy những cố gắng và mặt tích cực của họ, mà 

chỉ toàn bêu riếu những cái xấu, cái yếu của họ thì đọc được một vài dòng họ 

sẽ bỏ qua luôn, nghĩ rằng đây là phần tử quá khích…». 

 Trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam, từ ngày lập ĐCSVN, năm 

1930 cho tới nay có lần nào lãnh đạo đảng này nghe những lời khuyên nhủ 

của trí thức không bạn ? Cụ thể là những báo cáo của bạn thì Bộ Chính trị, 

các Bộ trưởng, Quốc hội họ có nghe bạn không ? Hay công lao của bạn đã là 

công dã tràng ! Bạn biết là họ diệt trí thức như thế nào rồi, bác Trần Đức 

Thảo, bác Nguyễn Mạnh Tường… Còn văn nghệ sĩ, thì danh sách bị họ hãm 

hại rồi truy diệt không kể hết đâu : Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan, Hoàng 

Cầm, Phùng Khoán, Phùng Cung… Lịch sử của ĐCSVN là lịch sử diệt trí 

thức để dẹp tri thức ! 

 Trong xã hội hiện nay, ĐCSVN có nghe quần chúng không bạn ? Nếu họ 

nghe thì họ đâu biến dân chúng, thành dân oan, dân đen ! Nếu họ chân thành 

nghe lời than, tiếng oán trong nhân quần thì họ nên bỏ ngay cái thói cai trị 

dân bằng bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham nhũng, 

mà tổ chức tự do đầu phiếu, họ có thể bắt đầu bằng trưng cầu dân ý và chỉ 

cần hỏi một câu thôi là: «Việt tộc có đồng ý cho ĐCSVN độc quyền lãnh đạo 

dân tộc và đất nước không?», hoặc «Việt tộc muốn có tự do, dân chủ, công 

bằng qua đa nguyên để có đa đảng, để tập hợp được đa tài, đa trí, đa năng, 

đa hiệu… không?». Kết quả đầu phiếu chính là hiệu quả của chân lý, bạn ơi, 

riêng tôi không mong cầu cái độc hại của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc 

trị, độc tôn) rời bỏ cái độc đoán của nó. 

 Trong sinh hoạt trí thức, các lãnh đạo ĐCSVN có lần nào họ thành tâm 

đối thoại với trí thức không bạn ? Làm sao họ dám đối thoại qua đối luận với 

trí thức, vì họ biết rất rõ là họ không có hệ thức (lấy kiến thức để xây tri thức, 

trồng trí thức ; lấy ý thức để dựng nhận thức, để lãnh đạo trong tỉnh thức). 

Tại các quốc gia có tự do trong dân chủ, lấy nhân quyền làm nhân cách, các 

lãnh đạo thường xuyên gặp gỡ và đối thoại với trí thức trên truyền hình, 

truyền thanh, chưa kể qua các hội thảo, hội nghị, hội luận, từ quốc gia tới 

quốc tế, các lãnh đạo này họ không hề thiếu hệ thức, nên họ không né, không 

lách giới trí thức.  

 Loạt bài trên báo mà bạn nêu, chính là kết quả của ba cuốn sách
7
, không 

hề có ý định bêu riếu những cái xấu, cái yếu như bạn viết, vì cuốn thứ nhất 

tựa là Trực luận, với tiểu tựa là trực luận để trao luận, tôi luôn giữ thiện chí 
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đối thoại để sự thật được công nhận như chân lý, rồi nhận chân lý để tìm ra lẽ 

phải cho nhân tính lẫn nhân sinh. Cuốn thứ nhì là Xã luận, lập chân dung cho 

một chuyên ngành mới là xã hội học nhận thức để chúng ta cùng nhau hiểu 

ra là xã hội Việt hiện nay đang bị không những tha hóa nặng nề mà còn bị 

khổ sai hóa, âm binh hóa, Tàu nạn hóa… Cuốn thứ ba, tựa là Oan luận, với 

tiểu tựa dân oan gào công lý, hét công luận, thét công luật, tôi dùng hiện 

tượng luận nhân kết để báo động cho đồng bào tôi biết khi độc đảng dùng 

độc tài để cướp đất, phá nhà dân chúng, thì ai cũng có thể là nạn nhân: kể cả 

bạn! Đang làm cán bộ cao cấp trong cơ chế hiện nay, bạn nên cẩn trọng bạn 

à. Vì vật đổi sao dời ! Vì nắng sớm chiều mưa bạn ạ! Vì không ai giầu ba họ, 

không ai khó ba đời ! Nhưng một ngày kia nếu bạn là nạn nhân trong hiểm 

nạn dân oan bởi độc tài, tôi sẽ có mặt, vì tôi biết bạn không trông chờ gì 

được ở các đồng chí lãnh đạo của bạn, vô sản trong vụ lợi vì họ đã có nhà, có 

của bên Âu châu, có cả thẻ xanh để định cư tại Mỹ, lúc chúng cao bay xa 

chạy, thì chỉ có những người bạn chân chính mới cứu được bạn mà thôi ! 

 Riêng câu : «…nghĩ rằng đây là phần tử quá khích», thì đây là «chuyên 

ngành trong chuyên môn» của ĐCSVN với lưỡi gỗ để vu khống là «các lực 

lượng thù địch», cộng với hệ thống công an trị, đã tìm cách đe dọa tôi tại phi 

trường, rình rập tôi tại các đại học, mà không dám trực diện để trực luận với 

tôi. Họ đợi tôi rời Việt Nam rồi tới các đại học đó đe dọa các ban giám hiệu 

là đừng mời tôi giảng dạy nữa, sau đó là họ đe dọa  đồng nghiệp, bạn bè của 

tôi. Tà kiếp trong điếm nhuc ! Nên tôi mới dùng các từ ngữ: bạo quyền sinh 

ra tà quyền, ma quyền sinh ra âm binh. Mà âm binh của ĐCSVN là bọn bút 

nô, ký nô, văn nô, bọn này từ vu khống tới vu cáo tôi qua các báo của hệ 

thống tuyên truyền chính thống của ĐCSVN, chúng không đưa ra chứng từ 

chỉ có thóa mạ, không luận chứng trên dữ kiện mà chỉ bôi bác, không có 

thiện chí đối thoại để lập xác chứng khi đối luận, tệ hại hơn chúng thấp hèn 

tới độ không dám ký tên thật của chúng, vì vậy tôi mới nghe lời tổ tiên ta mà 

gọi bọn bút nô, ký nô, văn nô này là ma xó, ma bùn, ma trơi… Một loại ký 

sinh trùng trong tà dạng của âm binh ! Mà người đồng hương của quê miền 

Bắc của bạn gọi là «chó cắn trộm»! Và bác Trần Dần nạn nhân của chúng 

sau Nhân Văn Giai Phẩm, đặt tên cho chúng là bọn «chém sau lưng»; tôi 

thương bạn bạn lắm vì ngày ngày phải nhận kiếp sống chung với bọn này. 

4. Khi bạn viết : Anh muốn thay đổi chế độ mà anh bảo là "độc đảng, độc 

tài" này là đúng, nhưng lật đổ Đảng CS rồi, ai sẽ điều hành đất nước? Đã có 

đảng phái nào, lực lượng chính trị nào đủ sức thay thế chưa ? Hay sẽ là một 

cảnh hỗn quân hỗn quan, hỗn loạn như mấy nước Trung Đông và các thế lực 

bên ngoài sẽ nhảy vào chia năm xẻ bảy đất nước ?  

 Bạn lại sắp sa lầy, sa lưới, sa cơ rồi ! Tại sao bạn không nhắc tới thời sự 

tháng này qua cuộc đấu tranh của dân tộc Vénézuéla, dân chúng đứng lên để 

chống độc tài đảng trị vì nó là gốc của nghèo đói, rễ của bất công, cội của 

tham nhũng, nguồn của mọi chuyện mất nhân phẩm giữa cuộc sống. Xã hội 
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Vénézuéla, còn sẽ bị biến động nữa, bất ổn nữa trong các ngày tháng tới, 

nhưng nhận thức về nhân quyền đã có trong tư duy của dân chúng, ý thức về 

tự do giờ đã sáng trong não bộ của họ, nên sự tỉnh thức này sẽ làm nên trận 

cuồng phong quét đi mọi rác rưởi, mà không một bạo quyền, một tà quyền 

nào, một ma quyền nào đứng vững được. 

 Trở lại, câu của bạn: «…lật đổ Đảng CS rồi, ai sẽ điều hành đất nước? 

Đã có đảng phái nào, lực lượng chính trị nào đủ sức thay thế chưa ?» Bạn 

lại quên lịch sử cận đại trong cuối thế kỷ qua, cả khối Đông Âu cộng sản 

đang sống trong ảo-ác mộng là phải chịu cảnh «ăn đời ở kiếp» với bạo quyền 

độc đảng, với tà quyền độc trị cho tới chết, vì không có một lực lượng đối 

kháng nào có mặt trong các quốc gia này. Vậy mà một sớm một chiều trong 

vận tốc chớp nhoáng của sấm sét lịch sử, cả khối cộng sản Đông Âu tiêu sụp 

như lâu đài trên cát! 

 Bạn lại sa vào mê luận : «Hay sẽ là một cảnh hỗn quân hỗn quan, hỗn 

loạn như mấy nước Trung Đông và các thế lực bên ngoài sẽ nhảy vào chia 

năm xẻ bảy đất nước?». Thưa bạn, hàm số các lực lượng cực đoan hiểu đạo 

Hồi một cách quá khích không phải là hằng số của dân chủ, và dân chủ 

không hề là hỗn quân, hỗn quan, hỗn loạn… như bạn kể. Chuyện này tôi đặt 

tên là cuộc đấu tranh đôi của các dân tộc Trung Đông, họ phải vừa phải xóa 

bạo quyền độc tài và phải tẩy luôn bọn cực đoan cuồng giáo. Đây cũng chính 

là số phận của Việt tộc trong các ngày tháng tới với cuộc đấu tranh đôi, phải 

loại nội xâm bạo quyền độc tài, cùng lúc phải truy đuổi ngoại xâm Tàu tặc. 

 Bạn lại sa vận nữa rồi khi bạn viết : «… các thế lực bên ngoài sẽ nhảy vào 

chia năm xẻ bảy đất nước?», tại đây bạn nên phân biệt có hai loại thế lực bên 

ngoài. Loại thứ nhất là các quốc gia dân chủ lấy nhân quyền trong hòa bình 

để lập lại quan hệ quốc tế ; đó là các nước phương Tây đang sống với tự do, 

đang thở với dân chủ vì nhân quyền; họ hoàn toàn chấp nhận các quy định 

trong công pháp quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Còn loại thứ hai là Tàu họa, 

trong khi Việt Nam ta đang có hòa bình mà Tàu tặc đã cướp đất, cướp đảo, 

cướp biển của chúng ta rồi ! Mà Tàu hoạ đã ô nhiễm môi trường, diệt môi 

sinh của chúng ta, cùng lúc đầu độc dân Việt bằng thực phẩm bẩn độc, tạo 

ung thư tràn lan, đang giết dần giết mòn Việt tộc ; tại sao bạn không trao luận 

với tôi về việc này ? Vì đây chính là cuộc sống hằng ngày của bạn tại Hà Nội 

mà ! 

5. Bạn sa đà kéo tôi sa đà theo : Hôm trước do phải tham khảo để viết một 

báo cáo, tôi có đọc lại cuốn "Bàn về tính hiệu quả" của F. Jullien, trong đó 

có bàn về thuyết "vô vi" của Lão Tử. Tôi thấy F.  Jullien quá thông minh. Vô 

vi không phải không làm gì, mà là lựa theo tình thế mà làm. Nếu truyền 

thống phương Tây đề cao sự "táo bạo", dám nghĩ dám làm, "dũng ở chỗ dám 

làm", thì phương Đông chủ trương bớt đi sự can dự, "sắng sở", tiết chế 

những việc "càng làm, càng mất", đủ tỉnh táo để "không dám làm" khiến cho 

"hỏng việc", thất bại, tránh "hữu dũng vô mưu". Không phải lúc nào cũng cứ 

"dấn thân" là tốt. 
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 Bạn lại lấy người vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn chí tình của tôi từ 

hơn 20 năm qua để «tấn công» tôi; bạn ơi mặc dù là một triết gia nằm sáng 

trong khu Bắc Đẩu, một nhà Trung Quốc học sáng ngời trong cõi Nam Tàu 

của Đông phương học, nhưng F. Jullien rất gần gũi với tôi trong tình thâm 

của học thuật, với nhiều «bí mật học thuật» kiểu tri kỷ. Thưa bạn, chắc bạn 

không biết nhiều về nhân vật này mà bạn nhấn thêm : «Tôi thấy F. Jullien 

quá thông minh», như để «vô hiệu hóa» quá trình dấn thân của các đứa con 

tin yêu của Việt tộc, đang ngày ngày trực tiếp đấu tranh với bạo quyền độc 

đảng đang cai trị dân, mà không hề có sáng suốt để lãnh đạo số phận Việt tộc 

đang đứng cạnh vực sâu của nghèo nàn, lạc hậu, cạnh một vực còn sâu hơn là 

Tàu họa qua xâm lược của Tàu tặc. 

 Thưa bạn, phạm trù lý luận vô vi của Lão Giáo, làm ra tác phẩm"Bàn về 

tính hiệu quả", của F. Jullien mà chính tôi là chủ biên khi được dịch ra tiếng 

Việt, cũng như tất cả các tác phẩm khác của F.  Jullien được được lưu hành 

tại Việt Nam. Trong học thuật, chuyện biến thiên tới nhanh lắm bạn ạ ! Tôi 

xin gởi kèm theo thư này, là bài nhận định về tác phẩm mới nhất của tác giả 

này
8
: L’inouï, năm 2019 này, bài nhận định này tôi viết theo yêu cầu của 

chính tác giả. Trong tác phẩm này tác giả phân tích hoàn toàn ngược lại với 

quy trình của vô vi đã làm nên minh triết, mà ngược lại tôn vinh cái chống vô 

vi, để được ngạc nhiên trong sững sờ trước cái đẹp của tự do, cái hay của 

sáng tạo, cái tốt của tha nhân, cái cao của cuộc sống, cái sâu của nhân phẩm, 

cái rộng của nhân loại. Bạn nên thận trọng bạn à! Sau 20 năm, tác giả này 

thay đổi nhiều lắm ! 

 Riêng tôi, thì không cần phải có F.  Jullien để được giảng về vô vi, để hiểu 

chuyện"hữu dũng vô mưu", vì tôi «bị» người khác giảng nhiều về chuyện 

«thời thế tạo anh hùng», rồi «thời bắt thế theo thời phải thế», nên phải cúi 

đầu-cắn răng để chờ thời, để chịu đựng thêm nhiều năm nữa bạo quyền độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham nhũng, để lãnh đạo của ĐCSVN 

rảnh tay mà độc quyền buôn dân bán nước. Những kẻ khuyên tôi kiểu vô vi 

này, tôi thấy họ cố tình hay vô ý đã rơi vào luận thuyết của tôi : vô sản-vụ 

lợi trong cộng sản-tư lợi. Vì tôi thấy rất rõ là họ vỗ ngực là vô sản nhưng 

trong nhà của họ có con hầu, thằng tớ phục vụ cho họ ; họ sống trong «ngập 

sản» chớ họ không vô sản đâu, nếu họ không vụ lợi qua tham nhũng thì họ 

cũng tư lợi qua bổng lộc của chế độ đảng trị hiện nay ban bố cho họ, đang 

«vất thẩy» cho họ những «móc mưa», để họ hãnh diện trong ảo vọng là được 

đứng cùng phía với giá cấp thống trị, mà không phải là nạn nhân bị trị như 

dân chúng, dân đen, dân oan. Tôi xếp họ vào khu cộng sản-tư lợi, vì họ 

không hề cộng sản bằng kiến thức hoặc bằng thâm tâm, họ chỉ mượn hoa 

cúng Phật, mà tổ tiên ta nói huỵch toẹt ra là: «mượn đầu heo nấu cháo». Tức 

là họ mượn danh nghĩa cộng sản nhưng họ từ chối đối thoại với tôi về chủ 

thuyết cộng sản, để làm rõ việc so ra mới biết ngắn dài về kiến thức của họ 
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trên chủ nghĩa này; họ chỉ mượn tổ chức công an trị kiểu chuyên chính đảng 

trị để cai trị Việt tộc, chớ họ không hề có tri thức gì nhiều về chủ thuyết này, 

họ chỉ «mượn gió để bẻ măng», để tạo ra bất công «cốc mò, cò ăn», rồi dựng 

nên bất bình đẳng «kẻ ăn ốc, người đổ vỏ» để trục lợi cho tư lợi của họ. Họ 

ăn hiếp đồng bào mình, nhưng khi gặp các lãnh đạo của các quốc gia giầu 

mạnh phương Tây thì họ cúi đầu-khoanh tay trong hèn thế-yếu vị để mượn 

tiền, để xin viện trợ bạn à. 

 Nên tôi thấy câu "hữu dũng vô mưu", dùng để trách từ bài tới sách của tôi 

rất: vô duyên vì nó vô hậu, những ai đã nhận bổng lộc của tà quyền vì họ chỉ 

«nằm chờ sung rụng», rồi giả vờ làm kẻ chờ thời, tôi xa lạ với loại người 

này, tôi cũng không phải là anh hùng gì cả, tôi suốt đời chỉ muốn làm công 

dân đòi hỏi cho bằng được công bằng, bằng chính công tâm của mình, từ đó 

dùng công pháp mà thực thi công luật, nên trong câu chuyện của chúng ta 

bao năm qua, tôi luôn khẳng định là: «tôi đứng về phía nước mắt». Tức là tôi 

đứng về phía nước mắt của mọi nạn nhân trong mọi chế độ. Cụ thể là nếu có 

một cuộc vật đổi sao dời nào đó mà một sớm một chiều biến bạn thành nạn 

nhân của một bạo quyền mới, thì tức khắc tôi sẽ đứng về phía nước mắt của 

bạn, để song hành cùng bạn mà dẹp tà quyền mới này. Bạn ơi, danh chính 

ngôn thuận làm nên nhân dạng đường đường chính chính để nhân phẩm nói 

lên nhân lý của chuyện «có (sự) thực mới vực được đạo» bạn à! 

 6. Bạn lại sa đà vào chuyện : «Vì anh gửi nên tôi cũng đọc mấy bài liên quan 

đến Mẹ Nấm. May quá là đã hơn 3 tháng trôi qua từ khi cô ấy sang Mỹ, và 

chắc bây giờ cô ấy đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất khó sống ở 

"xứ sở của tự do" ấy. Chưa biết phải gồng mình về chuyện cơm áo, gạo tiền 

thế nào, riêng việc bị những người "đồng chí hướng", "cùng hội cùng 

thuyền" nói xấu, lăng mạ, trách cứ cũng đã đủ phiền lòng rồi. Mà sao đều là 

những tù nhân lương tâm, "chống cộng" sao họ lại quay ra đấu đá, phỉ báng, 

phản bội nhau một cách thô bỉ như vậy, tôi không hiểu? (như Tạ Phong Tần, 

Điếu Cày, Ngô Kỷ... rồi Lê Thu Hà và Nguyễn Văn Đài...)». 

 Trong mọi cộng đồng, trong nước cùng như ngoài nước, luôn có các lực 

lượng cực đoan được kích thích bởi các thành phần quá khích, lấy khủng bố 

bằng vu cáo làm nên hành động xấu, tồi, tục, dở cho tập thể của họ, nhiều lúc 

tới từ các ý đồ thâm, độc, ác, hiểm của các lãnh tụ trong các thiểu số này. Vì 

họ thực sự là thiểu số, nếu một cộng đồng hải ngoại biết tôn vinh nhân 

quyền, biết cổ vũ cho tự do, lại còn biết trân quý dân chủ, thì các bọn quá 

khích, các phái cực đoan tuổi thọ sẽ «yểu» đi. 

 Đa số cộng đồng người Việt hải ngoại đau đáu với đồng bào trong nước 

trước họa nội xâm bạo quyền tham nhũng song hành cùng hoạ Tàu tặc ngoại 

xâm, đồng bào hải ngoại trằn trọc với bao vấn nạn đang tới trong nhân kiếp 

của Việt tộc, họ đâu dễ dàng bị thao túng, bị giật dây bởi các lực lượng xấu 

này. Nói gần nói xa không qua nói thật : hằng bao nhiêu tỷ đô la hằng năm 

mà Việt kiều gởi về đất nước, đã và đang vừa nuôi cán cân kinh tế quốc nội, 
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lại vừa vô tình nuôi chế độ bạo quyền độc đảng hiện nay, đây mới chính là bi 

kịch của Việt tộc. 

 Riêng các tù nhân lương tâm, thì bạn đã biết thâm kiến của tôi rồi, tôi quý 

trọng họ bởi chữ lương tâm, vì họ có lương tri nên họ mới dấn thân, nên mới 

trao tặng cuộc đời của họ cho dân tộc, cho đất nước. Còn chuyện giữa họ có 

chia rẽ, có xung đột với nhau thì đây là chuyện rất người, «rất Việt Nam» khi 

họ chưa nhận ra trọn vẹn nhân vị của họ. Vì nếu họ thật sự lương thiện thì họ 

sẽ nhận lại lương tri của họ, để giữ vững lương tâm vì dân, vì nước của họ. 

Còn họ sa đà vào chuyện lạc lương tâm, mất lương tri, vì thiếu lương thiện 

thì họ đã tự đánh mất danh nghĩa tù nhân lương tâm của họ rồi.    

7. Bạn tiếp tục giảng cho tôi : «Riêng ở mảng Linh luận, vì tên chủ đề là Linh 

luận, nên cái gì anh cũng quy về "tâm linh", song thực ra nhiều chỗ theo nghĩa 

tiếng Việt phải là "tâm hồn". Người ta sẽ nói cô ấy/anh ấy có một tâm hồn đẹp, 

không thể là tâm linh đẹp». Vì quý bạn nên tôi gởi cho bạn vài bài đọc trước, 

còn bản thảo Linh Luận, có tiểu tựa là Chiều sâu tâm linh Việt tộc, có hơn 100 

bài, với hơn 100 chỉ báo để dựng lên hơn 100 định nghĩa về tâm linh, song hành 

cùng 100 tác giả, tư tưởng gia, lý thuyết gia… để có hơn 100 kinh nghiệm về 

tâm linh, không liên quan gì tới mê trận của mê tín, và mê lộ của tín ngưỡng 

hoang tưởng. Trong cấu trúc định luận làm nên kiến trúc định đề cho bản thảo 

về tâm linh, tôi không hề dùng cụm từ tâm linh đẹp, mà chỉ sử dụng chiều sâu, 

chiều cao của cõi tâm linh qua các giá trị tâm linh. Bạn đừng «lo ra» nhé, tôi sẽ 

gởi trọn vẹn bản thảo này tới bạn trong nội tuần tới; nhưng trước mắt, tôi xin 

làm rõ câu chuyện của bạn: «Người ta sẽ nói cô ấy/anh ấy có một tâm hồn đẹp, 

không thể là tâm linh đẹp», thưa bạn có tâm hồn đẹp chưa chắc có nhân từ, nhân 

tâm, nhân nghĩa trong đối nhân xử thế làm nên nhân bản, nhân văn, lại còn biết 

dựa lên nhân tri, nhân trí, để giữ nhân lý, nhân tính, để tìm ra nhân đạo để dựng 

lên cỏi tâm linh bạn à. Ngược với tâm hồn đẹp theo cách hiểu của bạn, bản thảo 

tâm linh của tôi phải nhận cho đủ để trao cho trọn tất cả hệ nhân (nhân từ, nhân 

tâm, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn, nhân tri, nhân trí nhân lý, nhân tính, nhân 

đạo). 

8. Trước khi dứt thư, bạn dạy thêm cho tôi: «Anh cũng nên thận trọng những 

người trong nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả…». Không biết người trong 

nước kiểu bạn đưa ra là loại người nào ? Tôi xin chỉ đưa ra ba lập luận : 

* Chuyện lỗi chính tả là chuyện Việt kiều phải chăm lo hằng ngày, tôi đọc và 

sửa nhưng không đăng tức khắc mà chờ các bạn trong các nhà xuất bản, trong 

các ban biên tập chỉnh sửa thêm, thật kỹ lưỡng trước khi đăng, đây là lòng kính 

trọng của tác giả đối với độc giả, mà chúng tôi phải tinh chuyên hằng ngày
9
. 

                                                     
9 Facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa), tôi có phân tích kinh nghiệm này trong: 

NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique) 

THI LUẬN (l’argumentation poétique) 

TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale) 

 VĂN LUẬN (l’argumentation littéraire). 
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* Chuyện lỗi chính tả nên đặt vào bối cảnh của những Việt kiều xa quê hương, 

xa tiếng Việt
10

, hàng ngày phải vật vã bằng ngoại ngữ cho chuyện giá áo, túi 

cơm ; bạn ơi chuyện chén cơm manh áo chưa xong mà vẫn ngồi cặm cụi viết 

tiếng mẹ đẻ thân thương với nhiều lỗi chính tả, thì đây là hình ảnh đẹp lắm bạn ạ 

! Tôi đi lưu vong cả nữa thế kỷ, tôi rất tâm giao đắc khí với một thi sĩ vĩnh viễn 

mất quê hương, đó là Celan, khi «bị» người xa lạ hỏi: «Khi ông mất quê hương 

cha sinh mẹ đẻ rồi, bây giờ thì quê hương của ông là đâu?», Celan trả lời mà tôi 

rơi nước mắt: «Bạn ơi, quê hương tôi chính là tiếng mẹ đẻ của tôi đó, tôi không 

bao giờ lưu vong, tôi không bao giờ thấy lạc lõng trong tiếng mẹ đẻ của tôi». 

Hôm đó tôi «mít ướt» quá, vừa khóc, vừa nhớ sư phụ của mình là nhạc sĩ Phạm 

Duy: «Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi!». 

* Chuyện lỗi chính tả trong «dọa cảnh» của bạn là: những người trong nước khó 

chấp nhận chuyện lỗi chính tả, nếu tôi rơi nước mắt vì câu trả lời của Celan, thì 

tôi thấy rất «mắc cười» vì «mắc cở» cho những người trong nước khó chấp nhận 

chuyện lỗi chính tả. Tôi thấy họ quây quần trong «ao làng» để tra lỗi chính tả, 

mà ông bà ta gọi là đám «ếch ngồi đáy giếng» chỉ truy, tra, xét, xử, lỗi chính tả 

mà họ không để thì giờ đi học ngoại ngữ. Tôi «van xin» bạn gặp những người 

trong nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả này, mà khuyên họ nên khoan 

dung để sống trong khoan hồng với chữ nghĩa, bằng cách gởi tới họ câu dặn dò 

của thi sĩ Goethe: «Bạn không thể nào yêu thương sâu xa tiếng mẹ đẻ của bạn 

được, nếu bạn không biết thêm ít nhất một ngoại ngữ!». Bạn thấy câu này hay 

không ? Tôi thấy nó tuyệt đẹp ! 

Kính thư trong bằng hữu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
10

 www.facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa), tôi có phân tích hiện tương này trong: 

KHOA HỌC LUẬN (l’argumentation épistémologique) 

LÝ THUYẾT LUẬN (l’argumentation théorique) 

 PHƯƠNG PHÁP LUẬN (l’argumentation méthodologique). 
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Tặng độc giả gần xa của báo TIẾNG DÂN. 
Tặng bè bạn gần xa của trang VÙNG KHẢ LUẬN. 

www.facebook.com/vungkhaluan/ 
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Tâm lực của tôi đẫm nước mắt của đồng bào tôi 

Trí lực của tôi đầm mồ hôi của giống nòi tôi 

Thể lực của tôi đầy máu sôi của tổ tiên tôi. 
(những ngày đấu tranh của Việt tộc tháng 06.2018). 
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Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ 

Thư gởi các ủy viên Bộ chính trị ĐCSVN 

Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN 

Thư gởi các lãnh đạo tương lai của Việt tộc 

Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc 
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Dẫn 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật đang có quyền lực để gánh 

vác vận mệnh dân tộc hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là 

họ có hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) hay 

không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ đừng lãnh đạo nữa! 

 

Nhập 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang nắm chính quyền có 

nghĩa vụ chăm lo cho an sinh xã hội hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn 

họ để biết là họ có hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ) hay không? Nếu họ 

không có thì công dân ta yêu cầu họ phải từ chức! 

 

Đề  
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhà cầm quyền, từ lập pháp tới hành 

rồi qua tư pháp, đang có trách nhiệm pháp triển đất nước, và dùng quyền công 

dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) để 

thăng hoa dân tộc hay không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải 

rút lui càng sớm càng hay, để chỗ của họ cho những công dân có sáng dạ hơn 

họ! 

Bạt  
Trực luận là trực diện để đối thoại với toàn bộ guồng máy của chính quyền hiện 

nay, phải có đa dũng để đưa đất nước ngang tầm văn minh của thế giới, và dùng 

quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ đa (đa tài, đa hiệu, đa năng) 

mà không sợ đa nguyên để không diệt đa đảng, tất cả chỉ vì dân tộc hay không? 

Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải nhường vị thế của họ cho 

những công dân đa trí hơn họ! 
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Chứng 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các cơ quan đầu não của chính quyền hiện 

nay, phải có nhân văn để bảo toàn văn hiến của Việt tộc, và dùng quyền công 

dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ văn (văn hóa, văn minh, văn hiến) hay 

không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải trao quyền của họ ngay 

cho những công dân có văn giáo hơn họ! 

 

Luận 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo của chính quyền hiện nay, 

phải có lý để bảo toàn lý lẽ của Việt tộc trước bọn xâm lăng Tầu tặc, và dùng 

quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ luận (lý luận, lập luận, diễn 

luận, giải luận) để tranh luận và trao luận tới đồng bào ta hay không? Nếu họ 

không có thì công dân ta yêu cầu họ phải tháo lui và trả quyền của họ cho những 

công dân có chỉnh luận hơn họ! 

 

Pháp 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật cầm cương nảy mực của 

ĐCSVN hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ qua hệ đối (đối trọng, 

đối kháng, đối đầu) với ĐCSTQ-Đảng Cộng Sản Trung Quốc hay không, khi đất 

nước ngày đêm bị Tầu tặc đe dọa? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ 

phải rời quyền bỏ chức của họ cho những công dân có đối lực hơn họ! 

 

Biện 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang chịu trách nhiệm về 

tiền đồ của tổ tiên, và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có biết 

hệ nhân (lấy nhân lý, nhân tri, nhân trí, để bảo toàn cho nhân bản, nhân văn, 

nhân đạo, để đưa nhân tình vào nhân tính, nhân thế vào nhân nghĩa) hay không? 

Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải rời quyền cao, vị rộng của họ 

cho những công dân có nhân lực hơn họ! 
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Giải 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật có quyền quyết định tương 

lai của đất nước, hậu thế của đồng bào, và dùng quyền công dân để chất vấn họ 

để biết là họ có biết hệ Tầu (Tầu nạn từ lảnh thổ tới môi trường, sinh ra Tầu họa 

từ kinh tế tới xã hội, đẻ ra Tầu hoạn từ thực phẩm tới tư duy...) hay không? Nếu 

họ không biết thì công dân ta yêu cầu họ phải cúi đầu rút lui ngay để chỗ cho 

những công dân có Việt lực hơn họ! 

 

Tra 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật có quyền thế trong bộ máy 

chính quyền hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ về hệ tham (tham 

quan, tham quyền, tham chức) với thực chất tham ô sinh đôi với tham nhũng hay 

không? Nếu họ không biết thì công dân ta yêu cầu họ phải tháo lui ngay để chỗ 

cho những công dân vô vụ lợi hơn họ! 

 

Vấn 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang nắm chính quyền hiện 

nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ có biết để chống hệ minh (có nội 

lực của minh quân, có bản lĩnh của minh chúa, có tầm vóc của minh chủ) hay 

không?  Trong lúc dân tộc đang chờ đón dân chủ thật, tự do thật, nhân quyền 

thật. Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải từ chức, bỏ quyền ngay 

cho những công dân thông minh hơn họ! 

 

Thẩm 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật có quyền thế trong bộ máy 

chính quyền hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ, để cân, đo, đong, 

đếm để biết xem họ có hệ năng (trí năng, tài năng, hiệu năng) hay không? Đây 

cũng chính là khả năng của họ trong lảnh đạo, nếu họ không có thì công dân ta 

yêu cầu họ phải rời bỏ quyền lực ngay cho những công dân năng động hơn họ! 
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Thư gởi các đại biểu quốc hội 
 

Cúi đầu-bấm nút rồi cúi đầu-quỳ gối  

Thưa các vị đại biểu Quốc Hội, 

Sau gần một nửa thế kỷ thường xuyên được yêu cầu tư vấn cho các dân biểu và 

các thượng nghị sĩ tại các nghị trường được lập hiến bảo đảm, thuộc các đảng 

phái khác nhau trong sinh hoạt dân chủ và đa nguyên tại Âu châu, thì trong 

tháng 6 năm 2018 tôi rất ngạc nhiên về tuyên bố của bà chủ tịch Quốc Hội 

Nguyễn Thị Kim Ngân: «Về Đặc khu… Bộ Chính trị đã quyết rồi… Bây giờ 

Quốc Hội phải bàn để ra luật…». Tôi rất ngạc nhiên là một bà chủ tịch Quốc 

Hội lại không hề có ý thức và trách nhiệm về vai trò của lập pháp, rất rõ trong 

lập hiến của mọi nền Cộng Hòa. Từ ngạc nhiên này cho tới các ngạc nhiên khác 

về cách trả lời cũng vừa vô ý thức và vừa vô trách nhiệm của các đại biểu trước 

báo chí về một vấn đề trầm trọng trên vận mệnh của đất nước: luật đặc khu cho 

Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc, mà Việt tộc đã hùng hồn xuống đường 

phản đối ngày 10 tháng 6 năm 2018. Và, từ ngạc nhiên đã tới bàng hoàng khi tôi 

«bị» chứng kiến qua truyền hình: hình cảnh các đại biểu lạnh lùng cúi đầu-bấm 

nút thông qua luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018, một ngày đớn nhục 

cho quốc thể vì sự đớn hèn của đại đa số đại biểu Quốc hội hiện nay. Tôi xin 

phép được phân tích động tác cúi đầu-bấm nút, vì nó có liên quan trực tiếp tới 

ngôn ngữ hình thể của hành động cúi đầu-khoanh tay và cúi đầu-quỳ gối đã 

được khoa học xã hội và nhân văn nghiên cứu rất kỹ, vì đó là cúi đầu-nhắm mắt, 

cúi đầu-bịt tai, cúi đầu-câm miệng, mà mắt, tai, miệng chính là thể chất của tự 

do, thể lực của dân chủ, thể xác của truyền thông, như vậy kẻ cúi đầu trong mù-

điếc-câm là bại chất của những sinh vật bị bại não:  

 Tâm lý học nhận định kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ 

đã bị khuất phục, mà còn là kẻ đã bị thuần hóa, rời bỏ nhân tính để đi về 

phía thú tính trong thuần phục. 

 Xã hội học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ đã 

bị không chế, còn là kẻ đã bị tha hóa, rời bỏ nhân lý để đi về phía bản 

năng đã bị điều kiện hóa. 

 Chính trị học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ 

đã bị công cụ hóa, còn là kẻ đã bị phương tiện hóa, rời bỏ nhân tri để đi về 

phía phản nhân trí. 

 Sử học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ đã bị 

mất nhân cách, còn là kẻ đã bị xóa tư cách, rời bỏ nhân đạo để đi về phía 

ngược nhân tính. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   741 

 

 Nhân học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ đã 

bị mất nhân phẩm, còn là kẻ đã bị mất nhân tâm, rời bỏ nhân nghĩa để đi 

về phía chống nhân sinh. 

 Tri thức học tổng kết được cả hai khoa học não bộ và khoa học thần kinh 

đã phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối là kẻ đã bị vô hiệu hóa não 

bộ, còn là kẻ đã bị tê liệt hóa thần kinh, không có độc lập suy nghĩ để có 

tự chủ tư duy, để có tự tin trong quyết định làm nên tự trọng trong hành 

động; như vậy kẻ này còn thua xa các rô bốt (robot) hiện nay là biết phân 

tích bối cảnh để có hành vi hợp lý, biết lý giải thực tế để có hành tác chỉnh 

lý. 

Câu chuyện cúi đầu-bấm nút của đại đa số đại biểu hiện nay đúng thật là quốc 

nhục cho quốc thể, thật là điếm nhục cho nhân cách đại biểu Quốc hội (và không 

có nhân cách thì đừng hòng có phong cách chính trị và tư cách đạo lý trước cử 

tri). Hãy rút ra một kết luận trong hằng trăm kết luận cho tháng 6 năm 2018 

này qua hai giả thuyết về cầu nối lập pháp giữa Quốc hội và nhân dân, mà nhân 

dân đã có đầy đủ nhân phẩm xuống đường, biểu tình để phản đối không những 

ĐCSVN- Đảng cộng sản Việt Nam, mà cả Quốc hội, họ xác chứng là cúi đầu-

nhắm mắt, cúi đầu-bịt tai, cúi đầu-câm miệng, chính là cúi đầu-mù-điếc-câm 

một cách bất chính trong quyết định, bất lương trong quyết đoán, bất tài trong 

hành động. Một là cầu nối đã hoàn toàn sập đổ vì sự bất tín của nhân dân đối với 

các đại biểu. Hai là cầu nối này chưa bao giờ có trong một chế độ đảng cử, dân 

bầu dựa trên hệ độc (độc đảng để có độc quyền thao túng lập pháp, độc trị đối 

với hành pháp, độc tài để o ép tư pháp). 

Tôi mong mỏi được đối thoại -trực tiếp và trực diện- với quý vị đại biểu về 

lương tri của lập hiến dựa trên lương tâm của đại biểu, đại diện vừa cho nhân 

dân, vừa cho lập pháp, thượng đỉnh của tất cả các định chế trong một quốc gia, 

mà không có một đảng cầm quyền náo có thể tay sai hóa hoặc công cụ hóa nó 

được! Tôi muốn đối thoại trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, vì tôi vẫn (chưa) 

đồng ý là trong nghị trường hiện nay của Quốc hội: «Đại biểu toàn là nghị gật! 

Đại đa số là đảng viên, công cụ «bấm nút» của ĐCSVN». Nội dung của cuộc đối 

thoại này phải dựa vào hệ thức (kiến thức của đại biểu bảo vệ tri thức của lập 

hiến, bảo trì ý thức của lập pháp, bảo toàn nhận thức của nhân dân), không có 

hệ thức này thì Quốc hội đúng là: ngủ rồi gật, bù nhìn rồi mù lòa vì không thấy 

cử tri mà mình đại diện. Tôi xin được bắt đầu bằng đạo lý của Quốc hội phải dựa 

trên luân lý về bổn phận và trách nhiệm của từng đại biểu: 

 Chính hiến, các đại biểu Quốc Hội là môi trường của mà lý luận chính hiến, 

luôn ở dạng chỉnh lý, vì có nội lực của lập hiến chỉnh chu, tạo cơ sở tư duy 

cho các đại biểu sinh hoạt để đề ra những đạo luật vì lợi ích của nhân dân và 

đất nước, nó nằm ngoài mọi tư lợi chỉ của một đảng phái. Lý luận chính hiến 

chính là chính pháp (theo nghĩa phương pháp luận của lý) của chính hiến! 

Mặc dù Việt Nam chưa đón được dân chủ, nên chưa nhận được nhân quyền, 

vì chưa có đa nguyên để đa đảng trong đa trí để đa năng. Nhưng ngay trên 

thượng nguồn lý luận chính hiến chính là kiến thức chính trị của đại biểu, 
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làm nền chính kiến của quốc hội đủ nội công và bản lĩnh loại đi các tà kiến, 

từ đây tạo nên tri thức lập pháp, làm gốc cho ý thức bảo vệ nhân dân. Vì thế 

lý luận chính hiến của các đại biểu dựa trên lịch sử của độc lập dân tộc vì 

toàn vẹn lãnh thổ qua thực tế của một đất nước đang bị Tàu tặc đe dọa với 

Tàu nạn về môi trường và thực phẩm, Tàu họa về lãnh thổ, biển đảo, và Tàu 

hoại về kinh tế, thương mại, nông nghiệp… (tôi quý trọng văn hóa và nhân 

dân Trung Quốc, nhưng tôi xin phép được gọi bọn lãnh đạo bành trướng và 

bá quyền của Bắc Kinh qua phương trình khống chế của hệ Tàu: Tàu tặc-

Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại). 

 Nhân Việt, Quốc hội khi đã đại diện cho nhân dân, thì các đại biểu phải đại 

diện cho nhân phẩm của Việt tộc, nhân nghĩa của tổ tiên, nhân văn của văn 

hóa, nhân bản của đồng bào, bằng nhân lý của lập hiến, nhân tri của lập 

pháp, nhân trí của dân tộc. Tiêu chuẩn chọn các đại biểu của phương Tây có 

văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, thì tại đây chính nhân lý, 

nhân tri, nhân trí bảo đảm cho nhân phẩm, nhân nghĩa, nhân văn, nhân bản 

làm nên hệ nhân tới từ hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm 

thức) không có hệ thức thì đừng làm đại biểu, vì làm thì chỉ khổ dân, hại 

nước! Có một ngạn ngữ tại Âu châu giành cho các đại biểu, cho các lãnh đạo 

không có hệ thức: «Nếu áo (hệ thức) quá rộng cho mình, thì mình đừng mặc, 

mà để cho người khác xứng đáng hơn mặc nó!». Đây chính là ý thức của ý 

thức, ý thức muốn làm lãnh đạo thì phải mài thật sắc hệ nhân, dũa thật nhọn 

hệ thức, nếu không làm được thì để người khác giỏi hơn làm thay cho 

mình. Đây cũng chính là quá trình nhân nhập nhân (vì nhân dân có trong 

mỗi đại biểu) lấy nhân tính của dân tộc để nhập nội vào nhân tình ngay trong 

xã hội mà nhân dân đang sống, đang làm, đang ăn, đang ở, để thấy và hiểu 

các trầm luân hằng ngày của nhân sinh. Làm đại biểu mà không thấy dân 

đen nhọc nhằn như thế nào, không hiểu dân oan hằng triệu người lang thang, 

lưu vong ngay trên chính đất nước Việt bị tủi nhục ra sao thì đừng làm đại 

biểu! Thomas Mann nói rõ: «Nếu nhìn mà không thấy thì có lỗi», còn làm 

đại biểu nhìn mà không thấy thì chắc chắn là có tội! Đây chính là ý thức 

chính hiến để có nhận thức chính pháp trong lập pháp. 

 Quốc nạn, các đại biểu của Quốc hội có bản lĩnh của hệ nhân, có nội công 

của hệ thức, mà quốc trường của Quốc hội qua quá trình nhân nhập nhân, thì 

các đại biểu này sẽ có tầm vóc của chính hiến lấy nhân nghĩa để nhập sâu 

vào nhân thế ngay trong đau đáu “chén cơm manh áo” của nhân dân, ngay 

trong trằn trọc“cơm áo gạo tiền” của nhân tình, để thấy thật rõ các thiếu 

thốn hằng ngày trước các lo toan “ăn bữa sáng lo bữa tối”, rồi từ đó mài dũa 

thêm ý thức chính hiến cho thật bén, thật sắc để phục vụ cho nhận thức lập 

pháp thật sâu, thật rộng. Nhân nhập nhân là lấy nhân tâm của đại biểu để 

nhập cho thấm nhân sinh của xã hội, qua thành tâm của đại biểu phải sống 

với dân để hiểu dân. Đây là chuyện không khó làm, ta đã thấy nhiều lần 

trong Việt sử, và có không biết bao nhiêu chuyện trong sử của thế giới là 

vua, quan, tướng“giả dân” để “đi vào dân”, để “chia sẻ cùng dân”. Chuyện 
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đại biểu không đồng tình, xuống đường, biểu tình để phải đối âm mưu bán 

nước qua luật đặc khu ngày 10 tháng 6 năm 2018, có thể là chuyện «bình 

thường» của chế độ độc tài vì độc đảng hiện nay tại Việt Nam, nhưng nó 

hoàn toàn bất thường trong một đất nước có văn minh của dân chủ, có văn 

hiến của nhân quyền. Sự vắng mặt của các đại biểu Quốc hội trong các 

phong trào quần chúng đấu tranh cho đất Việt thuộc về nhân phẩm Việt hiện 

nay mang hệ lụy của tặc-nạn-họa-hoại, và vì sự vắng mặt này -gần xa hay ít 

nhiều- mà Quốc hội sẽ rơi bẫy-lọt hầm-sa lưới của Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu 

họa-Tàu hoại, mà sau đó là quá trình bị tròng cổ-xỏ mũi-kéo tai, đi dần tới 

cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối nhận kiếp nô lệ của kẻ bị xâm lăng-đô hộ-đồng 

hóa. 

 Dân tộc, các đại biểu Quốc hội phải biết nhân phẩm Việt vì hiểu phương 

trình ý thức chính hiến-nhận thức chính pháp, để thấu chính nhân dân đưa 

đường dẫn lối cho chính sách, chính dân chúng soi sáng chính nghĩa của lập 

pháp. Luân lý chính hiến vừa là đi vào nhân tình, vừa đi tìm nhân sinh để 

hiểu rõ hơn nhân tính của dân tộc, cùng lúc thấu sâu hơn tính đa dạng của 

nhân thế. Đây là nội lực đi vào nhân lý, chính là sung lực đi tìm nhân tri của 

các đại biểu, có nhân lý, nhân tri, nhân trí để phục vụ cho nhân tình, nhân 

thế, nhân sinh, để đưa nhân quần đi vào quỹ đạo của nhân nghĩa, nhân văn, 

nhân bản. Chính lý tưởng lập pháp tạo ra đường lối chính thống cho mọi sinh 

hoạt của Quốc Hội, chế tác ra các quá trình tuyển chọn các dự luật, làm ra 

các đạo luật trúng với nhân phẩm, đúng với nhân tâm. Và, nếu đại biểu liêm 

chính thì các dự luật, các đạo luật sẽ liêm minh, và lý tưởng lập hiến sẽ làm 

hùng lực cho lập pháp, để giữ liêm sỉ của tư pháp, để giữ liêm chính của 

hành pháp. Chính các đại biểu phải đứng về phía dân tộc, như đứng về phía 

nạn nhân, như đứng về phía nước mắt của Việt tộc, để yêu cầu ĐCSVN phải 

có trưng cầu dân ý về luật đặc khu, để vô hiệu hóa độc quyền, để cô lập hóa 

độc tài, để giáo dục hóa độc đảng. 

 Quốc trường, với các đại biểu Quốc hội có lý tưởng lập hiến làm gốc cho tư 

tưởng lập pháp, dựa trên kiến thức chính hiến vừa là bàn đạp, vừa là dàn 

phóng cho mọi dự luật, mọi đạo luật trong đạo lý của Quốc hội, luôn có trao 

đổi với cử tri, phải có chất vấn hành pháp, có kiểm tra qua tư pháp, thì không 

một đảng nào có thể thuần hóa được Quốc hội ! Chính lý tưởng lập hiến 

chỉnh chu qua lập luận quốc thái dân an thì các đại biểu đã được hỗ trợ bởi 

kiến thức chính hiến vì dân giầu nước mạnh, đây không hề là chuyện mơ 

tưởng của Quốc hội, mơ hồ của các đại biểu, đó là những mô hình sáng, luôn 

được lau chùi ngay tại quốc trường để ngày càng sáng hơn, qua hành động 

cụ thể của lập pháp. Muốn làm đại biểu thì đừng chọn cách đi đường mòn 

trên cái xấu, cái dở để lập lại cái tồi, cái hèn, mà chọn cái sáng suốt để đi 

cùng dân tộc, với cái tỉnh táo của đại biểu có lý tưởng song hành cùng nhân 

dân vì có quyết tâm thăng hoa cùng dân tộc. Quốc Hội có lương tâm vì các 

đại biểu lương tri, các vị đã có tri thức của lương tâm chưa? Nếu có lương tri 

này, xin quý vị hãy lấy toàn bộ nội dung của mật nghị Thành Đô tháng 9 
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năm 1990 ra mà chất vấn tất cả các lãnh đạo của ĐCSVN hiện còn sống, 

cùng lúc mang tất cả các mật ước khác đã được ký kết bởi tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng trước tên Tàu tặc Tập Cận Bình trong những năm qua, để 

xem ĐCSVN đã «nợ nần», đã ký kết những gì với ĐCSTQ-Đảng cộng sản 

Trung Quốc, mà sao hiện nay Việt tộc phải mang bao cái tròng trên cổ của 

mình vậy? Làm trong sạch hóa sinh hoạt của Quốc hội chính là manh bạch 

hóa hành vi của các đại biểu có luân lý (có trách nhiệm và bổn phận với nhân 

dân), có đạo lý (biết bảo vệ các giá trị hay, đẹp, tốt, lành của Việt tộc), có 

đạo đức (với tổ tiên, với dân tộc, với đất nước). 

 Trọn lý, Quốc hội với các đại biểu mà không trọn lý thì đừng mong trọn tình 

trong lãnh đạo lập pháp trước nhân dân; những xảo thuật trong thuật ngữ: 

đảng cử dân bầu, theo kiểu đảng đã quyết… đã biến thành tà ngữ của vô luật 

vì vô tri, nếu các đại biểu không nhận ra nội chất của công pháp chính là nội 

lực của lập pháp, trong đó kết quả của dự luật được đo lường qua hiệu quả 

của các đạo luật. Tại đây phải học công pháp cho kỹ để hành tác trong lập 

pháp cho đúng, đó là sinh hoạt bình thường nhất của một Quốc hội, trong đó 

quá trình hành động lập pháp được xếp đặt có thứ tự trong quá tình xây dựng 

luật: nắm trọn vẹn cứu cánh trong lý giải các dự luật, thấu rõ mục đích chính 

phục vụ nhân dân sẽ lý giải mọi mục tiêu trong thực tế của đất nước, ở đó 

chuyện ích nước-lợi dân là chính, lấy công ích đặt trên tư lợi. Nắm đầy đủ 

phương tiện của dân tộc để giải thích về các giai đoạn đầu tư, từ đây có tự 

lực để có tự cường, lấy tự chủ để vận động liên minh, kể cả viện trợ quốc tế. 

Nắm rõ lợi ích trong lý giải các thành quả, bằng kết quả hay cho giống nòi, 

tốt cho dân tộc, đẹp cho văn hóa, lành cho xã hội. Các lợi ích luôn có tính 

hữu hiệu đẩy lùi được các chuyện xấu, tồi, tục, dở trong xã hội, trong quần 

chúng; các công ích luôn mang tính hiệu quả đẩy lùi được các chuyện thâm, 

độc, ác, hiểm của ngoại xâm. Thưa quý vị, trong các nước có văn minh của 

dân chủ, có văn hiến của nhân quyền thì quá trình dự thảo luật có ích nhất 

các công đoạn sau đây của hệ đối (đối thoại với cử tri, đối diện với truyền 

thông, đối chất với hành pháp) không những qua thăm dò, phỏng vấn, chất 

vấn mà qua cả hội nghị, hội thảo, hội luận với các tiêu chuẩn khoa học, với 

các tiêu chí tri thức, với các chuẩn mực của đạo đức mà phương Tây có dân 

chủ vì có nhân quyền gọi là: giao khoa chính sách! Tại sao quý vị lại không 

làm mà tránh né một công việc này phải được xem là bổn phận và trách 

nhiệm của quý vị? 

 Trí lực, với các đại biểu Quốc hội có nhân lý và nhân tri thì không chấp 

nhận hiện cảnh bị thao túng, bị o ép, bị giật dây của của Bộ Chính trị 

ĐCSVN, mà trong đó đã có kẻ đang mang dã tâm bán nước cho Tàu tặc, có 

kẻ bao năm nay được dân chúng xếp loại «cướp ngày là quan», chúng biến 

đồng bào mình một sớm một chiều thành dân đen, dân oan. Đã là đại biểu 

thì không chấp nhận bọn «đục nước béo cò», buôn bất động sản kiếm lời 

ngay trên quê cha đất tổ của chúng ta; thì không tha thứ bọn «sâu dân, mọt 

nước» mượn đặc khu để sau này rửa tiền bất chính của chúng. Đã là đại biểu 
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thì không lùi bước trước bọn «thừa gió bẻ măng» đưa đồi trụy, nhập trác 

táng, buôn lậu nhân cách rồi gây những điều điếm nhục cho đồng bào ta 

ngay trên quê hương ta. Đã là đại biểu thì không khoan nhượng bọn «mượn 

đầu heo nấu cháo» xem tử thù là bạn tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt… 

Chúng là bọn «mua quyền bán chức» vì đã quen thói «buôn thần, bán 

thánh», rẻ rúm hóa tiền đồ của tổ tiên, hèn nhục hóa các giá trị thiêng liêng 

của Việt tộc trong đó độc lập dân tộc phải song hành cùng toàn vẹn lãnh thổ. 

Quốc hội với các đại biểu có nhân văn trong nhân bản không chấp nhận thực 

trạng tới từ bọn «đem voi dày mồ tổ», không được nhắm mắt trước bọn 

«cõng rắn cắn gà nhà», không được quay lưng đối với bọn «buôn nước bán 

dân». Chúng ta không chấp nhận chúng vì chúng chỉ thấy chúng, chỉ thấy cái 

ích kỷ của chúng, sẽ đưa tới chuyện «ai chết mặc ai», nếu chúng còn nắm 

các chức lãnh đạo thì chúng sẽ làm chuyện bỏ đồng bào, quên đất nước, theo 

thói của chúng «bây chết mặc bây»! Quý vị đại biểu hãy hiểu nhân phẩm 

Việt để bảo vệ nhân đạo Việt: đồng bào là tâm lực của các vị! Đất nước là 

thể lực của các vị! Việt sử bất khuất của tổ tiên từ Ngô Quyền xóa sạch đô 

hộ tới Quang Trung đuổi sạch quân xâm lược hãy lấy bất khuất làm nên trí 

lực cho qúy vị! 

 Cứu oan, các đại biểu Quốc hội hãy làm việc theo hai từ sống còn mang ba 

chỉ báo xấu trong xã hội Việt hiện nay: sống trong lo âu (ăn bữa sáng lo bữa 

tối), sống như nạn nhân (trên dao, dưới búa), sống trong sự đe dọa (sống 

nay, chết mai), khi ba chỉ báo này đã rõ trong tư duy của quý vị thì quý vị sẽ 

thương quý dân đen, dân oan, ngày ngày gia tăng trong thường dân. Quý vị 

hãy như dân thường cũng “mất ăn, mất ngủ” vì Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-

Tàu hoại. Trong đó trẻ con trên miền cao miền xa “ăn lá để sống”, kẻ già 

trong thành thị “bới rác để sinh nhai” vì lãnh đạo chính trị của ĐCSVN đã 

bị thất bại nặng nề. Thất bại này rất thảm hại, vì nó sinh ra oan khiên trong 

cả cuộc đời đại biểu của quý vị! Tại đây, oan khiên đã biến thành chỉ báo 

khách quan qua hành vi của Quốc Hội cúi đầu-bấm nút. Nếu còn liêm sỉ 

trong liêm chính thì phải đứng vì phía nhân dân và chống lại tất cả các mưu 

đồ bán nước của một số lảnh đạo đang làm tay sai cho giặc, bắt buộc chúng 

phải thay đổi triệt để chính sách quản lý xã hội, và nếu là đại biểu thấy 

không thực hiện nổi quyết tâm chống oan khiên này, thì phải từ chức ngay để 

dân tộc tự cứu oan! 

 Lương tri, các đại biểu Quốc hội phải biết, hiểu, thấu nhân lý mục đích để 

làm nhân luận phương tiện, ngữ pháp này không liên quan gì tới loại khẩu 

lệnh «lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện», sống sượng trong diễn luận, 

mù quáng trong giải luận, vì loại khẩu lệnh này không có một cứu cánh nào 

của nhân lý, nhân tri, nhân tâm, nếu phương tiện của nó không tôn trọng 

nhân bản, nhân bản, nhân tính. Ngược lại, nếu lấy nhân lý mục đích để làm 

nhân luận phương tiện thì luôn được hỗ trợ bởi nhận thức của hệ lương 

(lương thiện-lương tâm-lương tri), không chấp nhận để bị o ép bởi các mưu 

đồ chính trị lãnh đạo bất chính buôn dân bán nước. Và khi đất nước có biến 
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động thì bọn này sẽ cao bay xa chạy qua phương Tây văn minh (mà chúng 

không biết là phương Tây văn minh có tầm vóc công pháp, có bản lĩnh công 

lý để tịch thu tất cả tài sản bất chính của chúng để trả lại cho dân lành đã là 

nạn nhân của chúng bao năm qua). Đã là đại biểu thì không thể vô cảm vì vô 

tri để trở thành vô nhân trước đồng bào và đất nước vì đã đánh mất lương tri 

của chính mình. 

 Lẽ phải, các đại biểu Quốc hội có quyền lực cao nhất và trùm phủ toàn sinh 

hoạt xã hội, có vai trò trong an sinh song hành cùng quốc phòng, dụng giáo 

dục để bảo vệ đạo đức, lấy đạo đức để thi hành công lý qua pháp luật. Một 

Quốc hội thông minh với các đại biểu sáng suốt không bao giờ nằm ngoài hệ 

nhân: lấy nhân tính để dìu nhân tình, lấy nhân tri để dắt nhân thế, lấy nhân 

trí để dẫn nhân dân, đưa tất cả vào nhân đạo, để nhân dân sống có nhân bản, 

đối xử có nhân văn, trong quan hệ xã hội có nhân nghĩa. Ước mơ một quốc 

hội thật sự có tự do, trong một xã hội biết tôn trọng nhân quyền đã có ngay 

những ngày sơ thai của dân chủ Hy Lạp, mà Platon đặt tên là cộng đồng lý 

tưởng. Quốc hội phải bảo đảm các định chế xã hội, được ghi trong hiến 

pháp, bảo hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, từ hành chính tới giáo dục, 

bảo trì từ ngân sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... Quốc Hội phải có 

bản lĩnh bảo đảm, có tầm vóc bảo trì, có nội công bảo hành các sinh hoạt xã 

hội! Trong các quốc gia có dân chủ, chính đầu phiếu qua bầu cử sẽ quyết 

định câu trả lời qua các chính sách, của các đảng phái trên nguyên tắc của đa 

nguyên, trong quyền chọn lựa lãnh đạo dựa trên tự do bầu cử của người dân, 

chính đây là câu trả lời thông minh của dân chủ mà hiện nay không có câu 

trả lời nào thông minh hơn. Bi kịch của Việt tộc là ĐCSVN không bao giờ 

được Việt tộc bầu lên để lãnh đạo! Các đại biểu của Quốc hội phải bảo đảm 

việc dân bầu như bảo vệ con ngươi của chính mình, chính đây là sự thật của 

dân chủ làm nên chân lý của nhân quyền để thực hiện lẽ phải của tự do. 

 Có hậu, các đại biểu Quốc hội phải đại diện cho tri thức của nhân dân để 

kiểm tra quá trình lãnh đạo của hành pháp, tri thức này dựa trên quần chúng 

với cuộc sống hiện nay ngày càng nheo nhóc của họ, mà các đại biểu có ý 

thức, có nhận thức để biết biến nó thành tâm thức trong hành động và trong 

sinh hoạt của Quốc hội. Weber yêu cầu định nghĩa “chính quyền như một 

tập thể nhân tri sống động có quyền lực trên một lãnh thổ, nhưng phải thực 

thi quyền lực đó qua các giá trị của nhân tính”. Mà nhân tính Việt chính là 

nhân nghĩa Việt (bầu ơi thương lấy bí cùng), chính là nhân bản Việt (một 

con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ), chính là nhân đạo Việt (máu chảy, ruột 

mềm), chính là nhân văn Việt (máu chảy tới đâu, ruột đau tới đó). Tại đây, 

một Quốc hội có nhân tri Việt phải hướng dẫn xã hội, phải bảo vệ nhân dân, 

qua hai từ có trong lương tri của mỗi đại biểu: có hậu! có hậu với tổ tiên, với 

con cháu, với tiền đồ, với dân tộc, vì “ăn ở có hậu” mới có lối ra, để thoát ra 

khỏi ngõ cụt của Quốc hội hiện nay là vô trách nhiệm trước Việt tộc, ngày 

ngày theo lối đi đường mòn bấm nút của vô hậu! 
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 Trí tuệ, các đại biểu Quốc Hội phải bắt đầu nhận trách nhiệm bằng trực diện 

để trực quan với các cơ quan có những toà nhà đắt tiền, rộng lớn, cũng từ 

tiền thuế của dân mà ra; chính các cơ quan đó, từ địa điểm của các hội đoàn 

tới các địa danh của của chính quyền, thì tất cả cửa nẻo đóng im ỉm ngay 

trong các ngày hành chính bình thường, nơi mà chung quanh dân oan đứng, 

ngồi, nằm la liệt, họ đang đi ăn xin công lý đấy! Và dân oan chính là dân ta, 

họ đang trực tuyến để trực diện với một chính quyền vô nhân trước công 

pháp đấy! Họ có kinh nghiệm với một chính quyền đi bắt cóc các nhà vận 

động dân chủ; tuyên bố xử các công dân yêu nước công khai nhưng chặn 

nhân dân đi dự các phiên tòa ngay trước các cổng toà; bỏ tù các nhà vận 

động dân chủ nhưng khi thả họ ra thì không có chứng thư giam giữ và phóng 

thích; cùng lúc chối leo lẻo trước quốc tế là Việt Nam không có tù nhân 

lương tâm. Một ĐCSVN cầm quyền bắt cóc dân-xử đóng cửa tòa-nhốt bừa 

bãi-tra tấn ác đó là một chính quyền vô nhân đã bị nhúng chàm quá lâu. 

Thực quyền của Quốc hội có công thức là công lý, có pháp quyền là pháp 

luật, hãy đưa mô thức công tâm này mà áp dụng vào thực tế, nếu không ứng 

dụng vào xã hội, thì chính nhân dân sẻ tạo ra phản hồi như phản lực để 

chống lại áp chế, khống chế, để chống lại bạo quyền trên nhiều mức độ, với 

nhiều trình độ, bằng trực diện để phản biện với tà quyền. Đây là thực chất 

những ngày trong tháng 6 năm 2018, của cuộc đấu tranh, xuống đường, biểu 

tình để phản đối tất cả các hành vi độc tài, trước các hành động bán nước, 

đây chính là khúc quanh về bản lỉnh của một dân tộc, về tầm vóc của các con 

dân yêu nước, về nội công của Việt tộc bất khuất đi trên lưng, trên vai, trên 

đầu mọi mưu đồ xâm lược của Tàu tặc. Thưa các vị đại biểu, các vị hãy lấy 

tháng 6 năm 2018 để làm điểm vừa cao, vừa sáng cao trong cuộc đời làm đại 

biểu của quý vị, vì nó là thời điểm chuyển hướng của Việt tộc hiện nay đã 

không chịu đựng được nữa chuyện tà quyền dùng bạo quyền để bạo hành 

với đồng bào, bạo ngược với tiền đồ của dân tộc. 

 Lòng tin, các đại biểu Quốc hội phải tìm lại công lý tỉnh-công pháp thức làm 

được chuyện giải luận đồng hội-đồng thuyền vì biết thương đồng bào, thấu 

đồng cam-đồng khổ để bảo vệ nhân dân, làm được cầu nối với để nhân dân 

qua nhân lý-nhân tri-nhân trí. Đây là lòng tin dân chủ khi mà các đại biểu có 

lập pháp trong tay, đây chính là lòng tin vào nhân phẩm, nhân đạo, nhân 

nghĩa, làm nên nhân bản, nhân văn để bảo vệ nhân tính, nhân lý bằng nhân 

tri và nhân trí. Chính lòng tin này bảo đảm tuổi thọ cho một đại biểu, tuổi 

trọng cho một quốc hội, tuổi dầy cho công lý đúng, cho công pháp trúng. 

Tỉnh thức vì thông minh để hiểu thấu được cái cao, sâu, xa, rộng của lòng 

tin, cái hay, đẹp, tốt, lành của dân chủ. Chính lòng tin dân chủ là một chỉ báo 

để nhận định chế độ độc (độc đảng, độc quyền, độc trị, độc tài, độc trị) hiện 

nay của ĐCSVN đang áp đặt lên số phận của Việt tộc một quốc thể quái thai 

sinh ra từ tà quyền. Cụ thể là hành vi “đảng cử, dân bầu”, để dân chỉ có thể 

bầu cho đảng viên, với đại đa số dân biểu quốc hội đều là đảng viên, cùng 

lúc tổ chức mọi định chế và cơ chế từ hàng dọc tới hàng ngang đều là đảng 
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viên, chia quyền để chia lợi lẫn nhau, lấy chia chác để giết luật pháp lẫn lập 

pháp qua độc quyền-lạm quyền-buôn quyền, qua ma đạo của tham quyền-

tham nhũng-tham ô. Chế độ quái thai sẽ sinh ra các ung thư liên đới giữa lập 

pháp, hành pháp và tư pháp; ung thư này ăn mòn chất xám trong hệ của hệ 

thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) các ngyên khí của quốc 

gia phải bỏ nước ra đi, sau đó nó gây hoạn bịnh cho hệ sáng (sáng kiến, sáng 

tạo), để cuối cùng là nạo rỗng hệ phát (phát minh, phát tiển). Quái thai loạn 

quyền song hành cùng nhiều ung thư loạn luật (luật đặc khu, luật an ninh 

mạng…), số phận của Việt tộc thật bi đát! Thưa quý vị đại biểu, quý vị có 

thấy là số kiếp Việt tộc thật bi quan không? 

 Chủ thể, mỗi đại biểu Quốc Hội phải là một chủ thể lập pháp, có trách 

nhiệm với cử tri, có bổn phận với nhân dân, có đạo đức của công pháp để 

bảo vệ lập pháp, tham gia trực tiếp ngay thượng nguồn qua kiểm định các 

chính sách, qua kiểm tra các quốc sách, qua kiểm soát các đầu tư của hành 

pháp. Không để mất chủ quyền, luôn đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ với ít 

nhất ba quyết tâm Việt được tổ tiên ta dặn dò rất kỹ: “cơm no, áo ấm”, 

“trong ấm ngoài yên”, dân giầu nước mạnh”, như ba đòi hỏi rất tối thiểu vì 

nhân dân. Chính tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng tự chủ, làm nên tầm vóc, bản 

lĩnh, nội công của chủ thể tạo ra tự cường, trong đó có quyết tâm thật mới và 

thật mạnh là bỏ thói quen xin viện trợ, gạt thói xấu đi ăn xin quốc ngoại, giữ 

tự trọng để khi vào các đàm phán quốc tế không cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, 

mà ngược lại phải thẳng lưng-ngẩng đầu-mạnh bước. Đừng tự hào mình cần 

cù, thông minh, cùng lúc cứ ngửa tay đi xin của người, các đàn anh lãnh đạo 

hãy làm gương cho đàn con, đàn cháu, đàn em sẽ lãnh đạo đất nước này là 

bỏ xin xỏ để cực lực lao động, làm để tự lực, tự lực để nắm tự chủ, để giữ tự 

lập, vì biết tự trọng! Hãy học người chứ đừng xin người, học để bằng người, 

xin người chỉ để người khinh! Để bắt đầu chuyện này, các đại biểu phải có 

một ưu tiên hiện nay là thật sự lao tâm-lao trí-lao lực để chống thù trong-

giặc ngoài. 

 Tự chủ, mỗi đại biểu Quốc Hội phải có ít nhất là sáu nguyện lực khi bỏ 

phiếu về các đạo luật: tự chủ về sáng kiến, tự chủ về quyết định, tự chủ về 

phương tiện, tự chủ về mục đích, tự chủ về hành động, tự chủ về cách ứng 

dụng vào thực tế. Tại đây, viện trợ quốc tế về khoa học kỹ thuật để tăng sức 

tự chủ, viện trợ quốc ngoại về chất xám, về tư vấn để nâng lực tự lập, ta 

không từ chối vì một chính sách đứng đắn luôn tạo ra tự cường mà không lạc 

lối vào lệ thuộc, vì lệ thuộc bắt kẻ ăn xin phải đi ăn xin suốt kiếp! Tự lập 

mang theo ít nhất là hai nội lực khi chế tác ra chính sách: sáng kiến và sáng 

tạo, đây là chuyện rất cụ thể sáng kiến trong đề nghị và sáng tạo ra công 

luật của Quốc hội, làm nên năng suất xã hội, hiệu suất nhân dân để phát 

triển. Tại đây, kinh nghiệm quốc tế, tài năng của các nước văn minh, tiên 

tiến được vận dụng tích cực một cách có ý thức vào thực tế của xã hội nước 

nhà, vào thực tại của dân tộc, không viễn vông để bị lạc lối, cũng không bừa 

bãi để bị “rút ruột” trong đầu tư bởi bọn tham ô. Tự cường khai thác tính chủ 
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động tương tác của tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng tự chủ. Trong đó tự chủ về 

phương tiện phải đi đôi với tự chủ với thích ứng, cùng lúc tự lập về công cụ 

phải song hành với tự lập về sáng kiến, để nhân dân luôn đóng vai trò tích 

cực trong qua sáng tạo thường xuyên vì dân tộc, vì đất nước, vượt qua khó 

khăn! Sẽ không có tự chủ và tự lập để tự cường, thì sẽ đánh mất tự tin, từ 

đấy sẽ không còn là đại biểu mà chỉ là cúi đầu để bấm nút cho tà quyền hành 

pháp. 

 Đồng bào, tiếng gọi thiêng liêng giữa người Việt với nhau, luôn mang theo 

tâm thức của một dân tộc sinh ra trong cùng một bào thai, đây cũng là hằng 

số cơ may của các đại biểu, chỉ vì nó có hùng lực tập hợp tức khắc khối đại 

đoàn kết dân tộc mỗi khi đất nước bị ngoại xâm đe dọa, mỗi khi tiền đồ tổ 

tiên bị xâm phạm từ lãnh thổ tới văn hóa. Trong khi đó, các lãnh đạo Tàu thì 

gọi nhân dân họ là: thiên hạ, bá tánh... vừa xa lạ, vừa thờ ơ, vừa lãnh đạm so 

với từ đồng bào của Việt tộc.  Chuyện chính ở đây từ đồng bào là gân cốt 

của đồng cảm, chính là vai vóc thường xuyên của các đại biểu chân chính, 

trước các thử thách của độc tài, trước các thăng trầm trong thời cuộc, nơi mà 

đồng bào nếu có lòng tin với Quốc hội sẽ có sự đồng tâm với các đại biểu. 

Và, nếu các đại biểu nầy có công tâm để bảo vệ sự liêm chính của họ, có 

công lý để bảo trì sự liêm sỉ của họ trong các dự thảo luật thì họ sẽ đồng giao 

với cử tri của họ, để có biến niềm tin của nhân dân thành tâm giao ngay 

trong Quốc hội, nếu các đại biểu biết yêu nước-thương dân, làm việc và hy 

sinh vì nước-vì dân. Đây là thất bại xem như lớn nhất của ĐCSVN trong gần 

một thế kỷ qua với hành vi độc đoán vì độc tài, độc tôn vì độc đảng, dùng 

chuyên chính để chuyên quyền, từ đó bạo lực đi đôi với tham ô, bạo quyền 

song hành cùng tham nhũng. Đồng lòng khi vận nước lâm nguy, lấy đồng 

tâm giữa nhân dân và các đại biểu để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, 

đây là tinh thể của Quốc hội, mà Việt sử kể đã chỉ dẫn rõ qua Hội Nghị Diên 

Hồng, vì nó bất chấp mọi kẻ thù dù lớn, dù mạnh cỡ nào. Nơi đây, Việt tộc 

đã có các câu châm ngôn luân lý, các ngạn ngữ đạo lý để sẵn sàng hành 

động: “cả nước một lòng”, ngữ pháp của sung lực-nội công-bản lĩnh Việt tộc 

có thể đẩy lùi, đánh văng mọi ngoại xâm. Đồng hội, đồng thuyền với đồng 

bào, nơi mà Quốc hội đại diện cho chính nghĩa trong các chính sách cứu 

nước, giữ nước để làm thăng hoa dân tộc. Tình hình hiện nay của các lãnh 

đạo ĐCSVN, qua hối lộ đã vơ vét tiền của của nhân dân, một số đã có thẻ 

xanh, quốc tịch ngoại, sẵn sàng “cao chạy xa bay” thì chắc chắn sẽ không có 

chuyện đồng hội, đồng thuyền, nơi mà Nguyễn Du đã có lần dặn con cháu 

nên cẩn trọng: “Trong khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẻ rúng đã dành 

một bên”. Dân tộc rất mong các đại biểu ý thức để có nhận thức đầy đủ về 

chuyện này. 

 Giáo thoại, phải là phản xạ bình thường của Quốc hội, với các đại biểu có đủ 

tỉnh táo để sáng suốt về số phận dân tộc mình, bằng cách cùng nhân dân làm 

chủ vận mệnh đất nước mình, làm chủ trong lao động, làm chủ luôn trong 

sáng kiến để biến sáng kiến thành sáng tạo, dụng sáng tạo để thay đời đổi 
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kiếp mình, phải làm chủ số kiếp của mình. Các láng giềng gần xa, cùng một 

nôi văn hóa, văn minh trong tam giáo đồng nguyên với Việt tộc, như Đài 

Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã thành công. Chúng ta tại sao 

không thành công? Tại sao ta không làm được? Trong đó câu trả lời có trong 

vị thế của Quốc hội, phải thúc đẩy hành pháp có đủ tầm, đủ vóc để thực hiện 

phát triển! Chức năng của các đại biểu phải được xem là thiết yếu trong quá 

trình vận động tài năng lãnh đạo chính trị của hành pháp. Giáo thoại là giáo 

dục bằng đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, trên đạo lý của công 

bằng giữa quyền lực của kẻ lãnh đạo và quyền lợi của người chấp nhận 

người khác lãnh đạo mình. Đối thoại này dựa trên giáo khoa của Lập pháp: 

“nói có luật, mách có tâm”, từ dữ kiện qua chứng từ, từ lý luận qua lập luận, 

làm ra giáo khoa của Quốc Hội có giáo án vì “ích nước, lợi dân”, có giáo 

trình hoàn chỉnh “đầu xuôi, đuôi lọt”, mà đại biểu phải là“người khôn chưa 

đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”. Giáo thoại là lộ trình thông 

minh của mọi đại biểu, trong đó mọi công đoạn của dự luật được tổ chức 

theo quy trình giáo khoa-giáo án-giáo trình của giáo thoại, để quần chúng 

thấy rõ mức độ của chính sách qua trình độ của các đại biểu. Chính thực tế 

mức độ-trình độ này xác nhận khả năng lãnh đạo của kẻ đang lãnh đạo, 

không có chuyện “lấy vải thưa che mắt thánh”, mắt thánh đây là mắt của tổ 

tiên, mắt của dân tộc. Hành vi độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn) 

với phản xạ “cả vú lập miệng em”, chỉ là chuyện trống mức độ và thiếu trình 

độ; ngược lại giáo thoại lập pháp tôn trọng phương trình tiềm năng-khả 

năng-kỹ năng của dân tộc, mà quần chúng rất rõ khi phán đoán các đại 

biểu:“so ra mới biết ngắn dài”. 

 Đối trọng, nhiệm vụ thường trực của Quốc Hội cùng các đại biểu có lý luận 

trên thực tế, có lập luận qua chứng từ, có giải luận bằng luật pháp, nhân dân 

sẽ nhận ra các đại biểu khôn là luôn nghe, luôn nhận, luôn tiếp, luôn đón đối 

trọng như chào, nhận, đón, tiếp các phản biện khách quan, các phản đề có 

trách nhiệm vì có cùng một công lợi. Các đại biểu thông minh biết nhận luôn 

cả đối kháng, sẽ có mặt trước, cùng lúc và sau khi ban hành một đạo luật, 

chia sẻ cùng nhân dân theo năm tháng để ra chân lý: “có thực mới vực được 

đạo”, trong đó thực vừa là thực phẩm, vừa là sự thực. Vì có sự thật mới có 

có chân lý để có lẽ phải! Các đại biểu có trí tuệ luôn tìm ra được các đối tác, 

khác hẳn với đối phương vì đối tác khai minh, ít nhất là hai cái minh mà đại 

biểu phải biết để nắm, phải nắm để hành động: liên minh tạo được đồng minh 

rộng trong không gian, dài theo thời gian để phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp 

cho các đạo luật của Quốc Hội. Đối thoại, chính là thực hành thông minh 

trong đối trọng, nó tổng kết thông minh của đối kháng, đối lập để mở cửa 

cho các phương hướng dự thảo mới, cởi mở hơn vì cao, sâu, xa, rộng hơn ý 

định-ý muốn-ý đồ ban đầu của hành pháp. Đối thoại chấp nhận đối đầu để 

nhận diện đối trọng, để hiểu thêm về đối kháng có trong xã hội, có trong 

nhân dân. Đối thoại để xem lại bản lĩnh, tầm vóc chính trị của các lãnh đạo 

hành pháp, đủ sung lực để hóa giải các tà quyền có trong các tà án của chính 
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sách. Đối thoại để xem lại tiềm năng, tiềm lực của lãnh đạo hành pháp có đủ 

sức khai thác tối đa đối trọng, đối tác trong các quan hệ quốc tế. Thưa quý vị 

đại biểu, quý vị đã làm đầy đủ các việc này chưa? 

 Phản hồi, không những là khả năng trực diện với quần chúng đang bức xúc 

về chính sách hoặc đường lối của lãnh đạo chính trị, mà phải là năng lực của 

các đại biểu biết phản hồi ngay trong một phản ứng nhanh nhẹn, bén nhạy 

trên chính sách của hành pháp. Nếu phản hồi tổng kết được tất cả các phản 

kháng, thống hợp được tất cả các phản bác một cách tích cực sẽ tạo ra bản 

lĩnh thuyết minh, sẽ nâng lên tầm vóc thuyết phục của đại biểu. Muốn làm 

đại biểu mà không biết, không tạo ra được phản hồi, cứ để mặc các hồ sơ 

chất đống, cứ bỏ qua các vụ oan án, cứ “cúi đầu-bấm nút”, gạt bỏ đi các đề 

nghị hoàn thiện của các chuyên gia, của quần chúng thì đừng làm đại biểu! 

Vì tránh né phản hồi thì chỉ “hao tiền, tốn của” của dân, chóng chầy trở 

thành “sâu dân, mọt nước”, một loại ký sinh trùng lập pháp trong “ăn đậu, 

ở nhờ” trong sinh hoạt chính trị của tà quyền. Nếu nhận ra mình là như loại 

“ăn trên, ngồi trốc” để “ăn bám, ăn hại” thì nên rút lui càng sớm càng hay, 

để chỗ cho người khác có lý lịch liêm chính hơn thay thế mình! Phản biện 

luôn tích cực nếu nó khách quan, khoa học, hợp lý, trọn tình, nó lại càng tích 

cực khi nó nêu được khuyết điểm, nhược điểm, nhất là khuyết tật của lãnh 

đạo chính trị, nó lại càng có ích khi chính kiến của nó thực sự hiệu quả 

chống lại tà kiến, được che phủ bởi tà ngữ của tà đạo (không dám nói thẳng 

trong dự luật đặc khu là bán nước cho Tàu, mà lại viết trong xảo ngữ là cho 

láng giềng có biên giới chung là Quảng Ninh với ta), tà ngữ xen vào dự luật 

để đánh lận con đen, để tráo, lừa, phỉnh, gạt nhân dân, tức là đang qua mặt 

Quốc hội, đang che mắt các đại biểu! Biết nhận, đón, tiếp, nghe tất cả các 

phản biện luôn là đức Quốc hội có ngay trong chức đại biểu, chính là lập của 

pháp, vì biết nghe nên biết lập, tạo ra phản tỉnh, cũng là nhu cầu tư duy của 

đại biểu biết sửa sai, biết chỉnh cái xấu, tồi, tục, dở, để đưa cái hay, đẹp, tốt, 

lành vào các dự luật để làm ra các đạo luật (vì dân-vì nước), cùng lúc loại, 

khử, trừ, bỏ mọi cái thâm, độc, ác, hiểm của ngoại xâm luôn tạo chiến 

trường đôi để làm ta sớm suy kiệt vì “thù trong, giặc ngoài”. Không giành 

thời gian đầy đủ cho phản tỉnh để tỉnh thức, lấy thức (kiến thức, tri thức, ý 

thức, nhận thức) để thao thức vì dân, thì đừng làm đại biểu! Thao thức là 

đau đáu qua việc nước-việc dân. Nếu không biết phản tỉnh-tỉnh thức-thao 

thức thì nên chọn nghề khác mà làm, vì đại biểu vượt lên chuyện nghề, nó là 

nghệ của thương dân-yêu nước, nó là nghiệp của vì dân-vì nước! 

Trong lịch sử của nhân loại, Quốc hội phải là quốc trường của hùng lực dân tộc, 

của sung lực giống nòi, của nội lực tổ tiên, xin quý vị xem lại lịch sử cổ, cận, 

hiện đại của các quốc hội của nhân loại, trong đó nghị quyền của lập pháp chính 

là lương tri của lẽ phải: 

 Dân chủ nghị trường Hy Lạp trước cả công nguyên là nơi lẽ phải được lý 

luận của sự thật cổ vũ, được lập luận của chân lý cổ súy, nơi mà hùng lực đã 
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thành mãnh lực để tư tưởng, triết học đã là mặt trời chang chang để dẹp bỏ tà 

quyền của âm binh phản nước hại dân. 

 Dân chủ nghị trường của phương Tây, từ Âu châu qua Bắc Mỹ là nơi lập 

pháp hằng ngày, hằng giờ chất vấn hành pháp, cũng cố liêm chính cho tư 

pháp, để luôn là lương tâm cho xã hội, cho dân tộc. 

 Dân chủ nghị trường hiện nay của nhiều quốc gia tại Nam Mỹ, tại châu Phi 

với một nền cộng hòa mong manh, với một vốn dân chủ mỏng manh, đã cho 

xuất hiện bao đại biểu Quốc hội kiên cường trong nhân lý, xuất sắc trong 

nhân tri, sắc nhọn trong nhân trí… 

Tại sao tại đất Việt hiện nay, nơi mà ĐCSVN đã bị mang điếm danh: «Hèn với 

giặc, ác với dân», và trong những ngày tới nếu các đại biểu không thức tỉnh 

nhân tâm để có phản tỉnh nhân lý, thì quý vị sẽ phải mang một nhục danh: «cúi 

đầu-bấm nút cho đảng để cúi đầu-quỳ gối trước giặc!». Muốn chém đứt cả hai 

điếm danh và nhục danh, thì cứ tâm niệm câu thần chú lập pháp của các nước đã 

có văn minh của dân chủ, đã có văn hiến của nhân quyền: «Lập pháp con dao 

chính nghĩa chém đứt bạo quyền, Lập pháp con dao chính trực chém vụng tà 

quyền». 

Xin được kính chào quý vị đại biểu và kính mong được thấy quí vị ngẩng 

đầu-sáng mắt- thẳng lưng-mạnh bước vì nhân phẩm của Việt tộc. 
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Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ 

Chạy chức hay chạy dân? 
Chào các Bộ trưởng, 

Là người Việt thiết tha với vận mệnh của giống nòi, tiền đồ của tổ tiên, hoang 

mang trước viễn cảnh đen tối của Việt tộc, tôi xin được có quyền yêu nước-

thương dân như các Bộ trưởng thực sự liêm chính, làm việc vì dân-vì nước, để 

được đối thoại với các Bộ trưởng trong chính phủ hiện nay. Nội dung đối thoại 

này càng đúng cho các vị đang là phó thủ tướng và thủ tướng, tất cả cùng một 

chính phủ, mà lại là lãnh đạo của các Bộ trưởng nên chắc chắn có trách nhiệm 

nặng nề hơn các Bộ trưởng. 

Và nếu có Bộ trưởng nào tự thấy mình không có hệ liêm: liêm chính trong 

nhiệm vụ, thấy qua liêm sỉ trong công tác, làm nên liêm khiết trong nhân cách 

Bộ trưởng, thì không nên có mặt trong đối thoại này. Chính vì không có 

hệ liêm nên ngay thượng nguồn đã lấm lét, xum xoe chạy chức để chạy quyền, 

để được làm Bộ trưởng, mà hậu quả với hệ lụy là chạy việc (vì không có có tri 

thức thực sự và không biết làm việc đúng vai trò của Bộ trưởng) dẫn tới tư cách 

như âm binh là chạy dân (không dám đối diện để đối thoại với nhân dân trước 

ánh sáng của công sự, công lý, công pháp). 

Cuộc thoại này phải sạch từ trong ra ngoài! Sạch ra sao? Xin được đề nghị: 

 Một không gian sạch có hệ thức: có kiến thức làm chất liệu cho tri 

thức, có tri thức làm nền cho trí thức, có trí thức làm gốc cho ý thức, có 

ý thức làm tụ điểm cho nhận thức, có nhận thức làm trụ cột cho tâm 

thức. 

 Một không gian sạch có cội rễ của đạo: lấy đạo lý hay, đẹp, tốt, lành 

của tổ tiên, của giống nòi, của văn hiến Việt làm nên đạo đức trong bổn 

phận công dân, có trách nhiệm trước dân tộc. 

 Một không gian sạch cũng phải có nguồn của sự thật, phải có trụ 

của chân lý để nhận ra lẽ phải trong đời sống qua cách đối nhân xử thế 

của chính phủ với nhân dân. 

Tại đây, cách ứng xử của một Bộ trưởng không những đại diện cho cá nhân Bộ 

trưởng đó, mà đại diện cho quốc thể của một quốc gia, trong đó các Bộ trưởng 

vừa trực tiếp, vừa cụ thể đại diện cho trình độ của một chính phủ. Trình độ từ 

kiến thức tới luân lý! Nếu không rõ chuyện này thì một sớm một chiều sẽ 

biến quốc thể thành quốc nhục, trong đó một Bộ trưởng gây ra quốc nhục sẽ 

mang dấu chàm điếm nhục cả cuộc đời mình, cùng lúc còn gây họa cho dân, gây 

nạn cho nước, đây chính là lõi của cuộc đối thoại này. 

Tôi xin được bắt đầu cuộc đối thoại này qua 3 chuyên nhành của khoa học xã 

hội và nhân văn: 
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 Triết học chính trị, trong đó tư duy chính trị quyết định hành động 

chính trị, nơi mà đạo đức chính trị và hành tác chính trị chỉ là một. Tại 

đây mỵ dân trong phát ngôn, cũng như đạo đức giả trong ngôn từ chỉ là 

bèo bọt nổi trên mặt nước, vì không có nội dung nên không có hiệu quả 

chính trị. 

 Chính trị học tri thức, tại đây từ quyết định chính sách tới quyết đoán 

hành động chính trị chế tác ra phong cách lãnh đạo của chủ thể chính 

trị, nơi mà trình độ (từ kiến thức tới tri thức) quyết định hiệu quả chính 

trị. 

 Xã hội học chính trị, nơi đây mọi động tác chính trị đều bị điều kiện 

hóa ngay thượng nguồn bởi các chính sách tới từ lãnh đạo chính trị, có 

tác động trực tiếp và gián tiếp vào đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội và 

quan hệ xã hội của người dân. 

Nếu là giáo sư đại học và cùng lúc là giám đốc một trung tâm nghiên cứu 

thường được các chính phủ mời làm tư vấn với tư cách là chuyên gia, qua 

chuyên môn của mình, bằng chuyên ngành được thực chứng qua các công trình 

nghiên cứu, chúng tôi thường dặn dò nhau phải thêm vào ít nhất 3 phân tích về 

nội dung hành động chính trị khi làm việc với các chính khách: 

 Phân tích tùy thuộc-tương tác dựa trên cấu trúc luận trong hành vi 

chính trị, trong đó phát biểu-hành động-mục đích là một tổng thể có 

tính tương tác trực tiếp qua lại với nhau vì lệ thuộc lẫn nhau, như một 

câu nói hay câu viết phải có: chủ từ, động từ và túc từ, nếu để mất một 

trong ba, thì câu sẽ trở nên vô nghĩa. 

 Phân tích xung khắc-xung đột dựa trên chủ thuyết hành động, dựa trên 

các chiến thuật bảo vệ quyền lực, để tránh xung khắc biến 

thành xung đột, được cụ thể hóa qua mô thức: khi A xuất hiện thì B 

không xuất hiện, và ngược lại nếu B xuất hiện thì A không xuất hiện. 

Tại đây, quá trình biết có xung khắc nhưng vẫn tránh được xung đột là 

để bảo đảm được thành quả của các chính sách trong quyền lực của 

mình, cùng lúc tôn trọng các quy luật của cộng hòa và dân chủ được 

đại diện bởi lập pháp và tư pháp. 

 Phân tích ý đồ-quyền lợi là quá trình xuất hiện vô thức ngay trong hành 

động ý thức của chủ thể chính trị, cụ thể là không ai có thể giấu được ý 

muốn, ý định, ý đồ của mình khi phát ngôn hoặc khi hành động, vì 

phương án tâm lý ý muốn-ý định-ý đồ chính là phương trình quyền lực-

quyền lợi để bảo vệ tự lợi, nếu nó không xuất hiện trên thượng nguồn 

của phát ngôn, thì nó cũng ló đầu lộ mặt qua hành động trong hạ 

nguồn. 

Từ đây, 3 chuyên nghành trên nhập nội vào 3 phân tích này tạo dựng ra một 

phương pháp luận vừa tổng hợp, vừa đối chiếu, để so sánh giữa các hành vi lãnh 

đạo, và phương pháp luận này sẽ làm cơ sở cho đối thoại, trong đó có đối chất từ 
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dữ kiện tới chứng từ, có đối trọng từ lý luận tới giải luận, qua 3 không gian 

trong chính phủ: 

 Nghiên cứu, điều tra, điền dã về hiện tượng chạy chức của các Bộ 

trưởng. 

 Tiếp nhận, phân tích, giải thích các tuyên bố và hành vi của các Bộ 

trưởng. 

 Diễn luận, giải luận, tổng luận về chức năng, vai trò, vị trí của các Bộ 

trưởng. 

Khi tổng kết được 3 không gian này trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, mọi 

người sẽ thấy rõ hơn bi kịch của Việt tộc và của đất nước trong hiện tại và tương 

lai, trong đó tà quyền ẩn náu để ám quyền trên thượng tầng kiến trúc kín ngay 

trong âm địa lãnh đạo của ĐCSVN để nhận ra tà quyền đã ung thư hóa chính 

quyền! 

Nghiên cứu, điều tra, điền dã về hiện tượng 

chạy chức của các Bộ trưởng 
Các chuyên gia quốc tế về Việt Nam học, khi nghiên cứu, điều tra, điền dã về 

hiện tượng chạy chức của các Bộ trưởng trong tổ chức chính quyền, họ rất ngạc 

nhiên về kết quả điều tra của họ, mà chính các kết quả này không những là 

những chỉ báo định hướng để phân tích và giải thích hiện tượng này, mà còn là 

những hằng số hiển hiện trong một hệ thống chính quyền mà hệ tham (tham 

ô ngay trong sào huyệt lãnh đạo cao nhất tạo ra tham nhũng của mua quyền bán 

chức ở cấp bộ trưởng, qua phản xạ tham quyền, lấy độc quyền để lạm 

quyền và lộng quyền), hãy làm rõ ngay các chỉ báo này: 

– Chạy chức tức là mua chức theo thói quen của một xã hội đã bị hệ tham tha 

hóa qua động tự chạy: chạy bằng, chạy cấp, chạy chức, chạy quyền kể cả chạy 

tội khi phạm pháp. Xã hội học chính trị đã phân tích rõ hệ lụy của hệ tham (tham 

ô, tham nhũng, tham quyền) sinh ra quái thai tham quan để được “cướp ngày là 

quan”; chính nó là con đẻ của hệ độc (độc quyền sinh ra độc tài, lòi ra độc 

trị để độc tôn) tới từ độc đảng. 

– Sân sau trong tổ chức mua quyền bán chức là các nhóm lợi ích tổ chức theo 

sinh hoạt của các mafia tác động hẳn lên quyền lực của chính phủ qua quan hệ-

tiền tệ với các lãnh đạo của ĐCSVN dùng Bộ Chính trị và Trung ương đảng để 

đứng trên lưng, trên vai, trên đầu của chính phủ. Nơi đây có chuyện định giá tiền 

cho mỗi chức vụ, mỗi Bộ có cái giá của nó, theo quy luật chợ trời không văn 

bản: chức càng cao thì giá càng đắc. Mà một cá nhân thường không đủ tiền mà 

mua, nên phải có một tập đoàn đầu nậu giật dây, thao túng trong bóng tối để 

“trả tiền mua chức”. Và, khi có chức rồi thì một Bộ trưởng mua chức phải vào 

quy trình “trả nợ hoàn tiền lại” cho bọn đầu nậu này, và trả nợ qua tham ô 

quyền lực để bọn đầu nậu này trục lợi qua các dự án mà ông hay bà Bộ trưởng 

này phải ký cho chúng. 
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– Chống lưng, từ tà quyền ở cấp cao nhất tới tài lực của bọn đầu nậu sân sau, sẽ 

tạo ra một lực lượng ma quyền trong bóng tối để bao che các Bộ trưởng mua 

chức, để bảo kê Bộ trưởng mua chức này khi họ phạm pháp từ hình sự tới quốc 

sự. Bọn đầu nậu sân sau này là âm binh, vì chúng âm mưu trong bóng tối, luôn 

củng cố âm quyền của chúng trong bóng đêm bằng các âm thuật của tiền bạc, để 

có âm lực mà thao túng xã hội, ngày ngày bóc lột nhân dân qua gian lận các dự 

án, các công trình. Các lực lượng chống lưng cho các Bộ trưởng hoàn toàn 

không có lý tưởng yêu nước-thương nòi, chuyện vì dân-vì nước chỉ làm cho 

chúng “cười khẩy”, vì chúng chỉ biết “có tiền”, vơ vét nhiều, vơ vét nhanh, và 

khi quốc gia có biến loạn thì chúng chạy! Chúng chạy ra ngoại quốc, qua 

phương Tây, với quốc tịch ngoại, với tiền của của dân tộc qua tham ô. Động 

từ chạy là số (khốn) kiếp của chúng, vì chúng là âm binh, phải chạy trốn ánh 

sáng công lý, chạy trốn mặt trời công pháp, chạy trốn công minh vì chúng là tử 

thù của công luật. 

– Tham ô dự án, trong đó một Bộ trưởng chạy chức nhờ tiền của bọn đầu nậu 

sân sau, phải cúi đầu tuân lịnh chúng để đưa ra các dự án mới, và ký vào rồi thúc 

đẩy thực thi để bọn đầu nậu sân sau có được ít nhất là ba lợi ích: được tha hồ 

buôn bất động sản, được rộng rãi lập công trình với tiền thuế của dân, được ung 

dung chọn đối tác qua tham ô mà tay sai là các Bộ trưởng và qua tham nhũng là 

“rút ruột” qua công trình, trong đó trộm, cắp, cướp, giật từ nguyên vật liệu dẫn 

tới “đội vốn” trong ngân sách. Chúng là nguyên nhân mọi nỗi khổ niềm đau của 

dân oan ta, là dân thường nhưng một sớm một chiều thành dân oan, như oan hồn 

đi đòi công lý trong một chính quyền bất chấp công pháp. 

– Tham nhũng công trình qua nhiều dạng từ xây dựng các đồ án mới tới bảo 

tồn di sản, từ kinh tế tới hành chính, từ văn hóa tới giáo dục… trong đó thiết kế 

các khu đô thị mới là “mỏ vàng” của bọn đầu nậu sân sau. Cả quy trình xây 

dựng, thì “rút ruột” tương tác với “đội vốn”, nơi mà tham ô qua cửa quyền song 

hành với tham nhũng qua chữ ký. Chúng là nguyên nhân của chuyện tăng thuế 

vùng vụt, hằng trăm thứ thuế mà dân ta phải gánh, chúng là một trong các tội 

phạm của thực tế chuyện “một cổ trăm tròng” của nhân dân hiện nay. 

– Quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, là chu trình kín của bọn âm binh đầu nậu quyền lực 

và tài lực, chúng dựa vào băng nhóm, bè đảng, kết đám qua tà quyền, tụ nhóm 

qua tiền bạc bất chính, chúng không có lý tưởng phục vụ dân tộc, chúng chỉ có 

mơ tưởng là “làm giầu thật mau” qua luật rừng của chúng. Quan hệ thì “nồi nào 

úp vung nấy”, đầu nậu với đầu nậu, âm binh với âm binh, “đầu trộm đuôi cướp” 

với “đá cá lăn dưa”, từ bè nhóm trong đảng tới gia đình, thân tộc, chúng lấy 

tiền tệ vừa để mua chuộc, vừa để giáo dục con cháu của chúng cùng vào con 

đường “làm giầu thật mau” để cùng chúng vào tà đạo của “cướp ngày là quan”. 

(Tôi tự cho phép mình được dùng ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của các dòng 

trên để vừa lột mặt nạ bọn “sâu dân mọt nước”, mà vừa để tâm sự với đồng bào 

tôi, để được đồng hội-đồng thuyền trong nỗi thống khổ của Việt tộc hiện nay. 

Tôi cũng sẽ giữ liêm chính nghĩa vụ học (déontologie) là sẽ không nêu tên tuổi 

của các Bộ trưởng đã bị bọn đầu nậu tà quyền vây hãm bởi âm khí của chúng!) 
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Tiếp nhận, phân tích, giải thích các tuyên bố 

 và hành vi của các Bộ trưởng 
Tại đây hệ ngữ (ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp) của các Bộ trưởng luôn được chế 

tác bằng trình độ qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức); cả 

hai hệ này sẽ là khung cho mức độ của hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) của mỗi Bộ trưởng, từ đó điều kiện hóa hệ hành (hành vi, hành động, hành 

tác) của từng bộ trưởng. Như tổ tiên Việt đã giáo dưỡng con cháu qua bài 

học: so ra mới biết ngắn dài, tại đây nhân dân sẽ phân biệt được một bộ trưởng 

là minh trưởng (khôn), là vô minh (ngu), là tà dạng (qua mua chức-bán 

quyền để sâu dân mọc nước, thậm chí buôn dân-bán nước): 

Bộ trưởng y tế, có dược liệu của ma quyền khi trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức 

bán thuốc giả chống chung thư, có tử thuật khi trực tiếp hoặc gián tiếp áp dụng 

thuốc chích ngừa gây tử nạn bao trẻ sơ sinh. Khi các bác sĩ nước ngoài tới làm 

việc với y tế Việt Nam qua các chương trình hợp tác y khoa, thì họ từ sững sờ 

tới kinh hoàng là bà Bộ trưởng này vẫn chưa từ chức, không bị kỷ luật, không bị 

pháp luật truy xét, mà tại các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của 

nhân quyền thì bà này phải vào quỹ đạo của hình sự. 

Bộ trưởng giáo dục, đào tạo, không có thành tích trong giảng dạy, không có 

công trạng trong giáo dục, lại mang tiếng là đạo văn trong quá trình công bố các 

nghiên cứu trên con đường chế tạo ra bằng tiến sĩ của mình. Các chuyên gia 

quốc tế về giáo dục có nghiên cứu rõ về thảm trạng giáo dục Việt Nam bị ung 

thư hóa bởi học giả-thi giả-bằng giả, họ từ “giật mình” cho tới “hoảng hồn” khi 

nghe ông Bộ trưởng tuyên bố là Việt Nam hiện nay có tên trong “top của 20 

quốc gia có hệ thống giáo dục cao”. Đây không những là một lỗi xảo ngôn vô 

tri mà còn là một tội xạo ngữ vô luân trước nghĩa vụ học nơi mà giáo dục được 

xem như một khu vực hệ trọng có trách nhiệm không những về trao truyền kiến 

thức qua các thế hệ, mà còn là nơi có bổn phận truyền đạt các đạo lý và luân lý 

của dân tộc, của nhân loại. 

Bộ trưởng tài nguyên, môi trường, vừa mang lỗi của các hậu quả về ô nhiễm 

môi trường, vừa mang tội của các tai họa nhiễm ô môi sinh, vì đã mở cửa qua 

thông đồng với các thủ tưởng cũ và mới không những ký giấy phép ồ ạt cho bọn 

chủ thầu Tầu tặc vào đất nước ta qua các công trình, mà còn cho phép bọn công 

nghệ bẩn, từ Tây nguyên tới Hà Tĩnh, trong đó công nghiệp khai thác bô-xít đã 

biến núi đồi thành đất chết, cho tới thảm họa Formosa đã biến một phần lớn biển 

miền trung thành biển chết, làm bao triệu đồng bào điêu đứng, dở chết dở sống. 

Bộ trưởng kế hoạch, đầu tư, có não bộ của kinh nghiệm “rút ruột” qua tham ô, 

“đội vốn”qua tham nhũng, lập kế hoạch cho bọn đầu nậu sân sau, rồi giúp chúng 

đầu tư trước mọi người qua bất động sản để chúng vơ vét thật nhiều; với kết quả 

của các công trình có chất lượng xấu, tồi, tục, dở, luôn lẫn lén đằng sau là các ý 

đồ thâm, độc, ác, hiểm của Tàu tặc. Một Bộ biết lợi dụng trên đầu họ có các đàn 

anh trong Bộ Chính trị ĐCSVN đã bị ĐCSTQ – đảng Cộng sản Trung Quốc 

bắt cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, để Bộ này tự do cho bọn thầu Tàu tặc nắm tóc-

xỏ mũi-kéo tai đi theo chúng, để có “tiền cò” vung vãi của Tàu tặc. 
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Bỉ ổi nhất là trước hùng lực phản đối của nhân dân chống luật đặc khu (Vân 

Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) mà nội dung là bọn bán nước mở cửa cho Tàu 

tặc vào chiếm đất ta, thì Bộ Trưởng lại tuyên bố trong lo âu là làm mất tình đoàn 

kết với Trung Quốc. Thật khốn nạn! Nhân dân đang đang trực diện đấu tranh thì 

đã có một tên Bộ trưởng đã cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tàu họa mà 

nhận xâm lược-đô hộ-đồng hóa ngay trong tà ngữ của hắn. 

Bộ trưởng văn hóa, du lịch, luôn có các Bộ trưởng không có văn hóa, chỉ vì họ 

không biết văn hóa, văn minh, văn hiến là gì? Trong lý lịch cá nhân cũng như 

trong thành quả nghề nghiệp không có một dấu vết gì liên quan tới văn hóa. Ông 

bộ trưởng hiện nay qua các phát biểu vô văn hóa mà các chuyên gia về văn hóa 

nhận ra ngay là các bài tham luận của ông là do người khác viết, có thể là cố vấn 

hoặc tham vấn của ông, và chính các kẻ này cũng chưa chắc có văn hóa, vì từ 

nhận định tới lý luận họ không vững về văn hóa, từ di sản tới du lịch, từ bảo tồn 

tới quản lý các sinh hoạt văn hóa. Lấy phản văn hóa độc đảng, để ngu dân hóa 

truyền thông có văn hóa làm nhiễm trùng văn hiến của tổ tiên. 

Bộ trưởng kinh tế, tài chính, lấy “phản xạ tăng thuế” để vào ma đạo của quỷ 

thuật quản lý, hơn là đi tìm các nguồn kinh tế kiến thức, kinh tế trí tuệ, kinh tế 

sáng tạo… mà thế giới văn minh đã mở ra bao chân trời, từ kinh tế truyền thông 

tới kinh tế toàn cầu. Ma đạo và quỷ thuật bóc mòn sinh lực nhân dân, lại được 

bọn chuyên gia âm binh, có chuyên môn trong âm giới, có chuyên ngành trong 

âm đạo, khuyến khích là “tăng thuế phải như nhổ lông vịt đừng để vịt kêu la”! 

Chúng đúng là âm binh với âm não, làm ra âm dạng của chúng, nên chúng nhìn 

đồng bào của chúng là vịt gà, chỉ vì chúng sống trong bóng tối của âm loài nên 

thị giác mờ, thính giác lãng, và luôn có cảm giác âm bịnh! 

Bộ trưởng giao thông vận tải, tạo ra sào huyệt, làm ra tử địa trong một đất nước 

có hơn 10.000 người tử vong trong năm qua giao thông, hơn cả các nước đang 

bị nội chiến hiện nay. Vừa là nơi nhắm mắt-bịt tai-câm miệng về các tai nạn 

giao thông với thống kê mà thế giới không sao tưởng tượng được, mà còn là não 

bộ của một não trạng ung thư, chỉ muốn vơ vét tài lực của nhân dân, với 

các trạm thu phí vô tội vạ, đã thông đồng với các chủ thầu làm đường, chúng đã 

lật mặt để loạn ngữ qua tên mới trạm thu giá! 

Bộ trưởng công thương, âm địa của tham ô qua cửa quyền với các cuộc đi đêm 

để tham quan, được tham nhũng, qua tham dự trắng trợn vào các quá trình từ sản 

suất công nghiệp tới nhập khẩu, xuất khẩu qua thương nghiệp. Với tên Bộ 

trưởng cũ đi thong dong để lạc hí khoảng 160 ngày tại nước ngoài trên 365 ngày 

trong năm, mà hoàn toàn không có báo cáo công vụ hoặc nghề nghiệp. Với Bộ 

trưởng hiện nay đang hưởng các dây dưa rễ má của một mạng lưới tham (tham 

quyền-tham ô-tham nhũng), đã ăn sâu vào mọi công tác, dịch vụ, của các cán bộ, 

nhất là các quan chức cấp cao trong Bộ. 

Bộ trưởng bộ tư pháp, được vây quanh bởi bao thẩm phán, bao tòa án trực tiếp 

phục vụ cho tà quyền, không biết ngượng khi dùng tà mưu cùng ĐCSVN để 

trừng phạt các con dân yêu nước-thương nòi, các nhà hoạt động vì dân chủ và 

nhân quyền, với những bản án nặng nề, biến họ thành tù nhân lương tâm, giam 
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hãm họ trong vòng lao lý cùng với tù hình sự. Tuyên bố xử công khai nhưng 

dùng công an ngăn chặn nhân dân trước các cổng tòa, rồi khi tuyên án thì cúi 

đầu không dám nhìn thẳng vào các nạn nhân của chế độ nhưng chính là tinh hoa 

của Việt tộc, biết đấu tranh vì tự do, công bằng và bác ái. Và khi các hội đoàn 

quốc tế bảo vệ nhân quyền muốn gặp gỡ, trao đổi, tranh luận thì “trốn chui, trốn 

nhủi”, đớn hèn trong bùn nhơ phi tư pháp. 

Bộ trưởng bộ quốc phòng, chọn vắng mặt để không bảo vệ biển đảo, chọn vô 

hình để không bảo vệ đất biên giới đã và đang bị Tàu tặc xâm chiếm. Một Bộ 

trưởng không có một tuyên bố, một phát biểu nào về hệ xâm (xâm lấn để xâm 

chiếm, xâm lăng để xâm lược) của hệ Tàu (Tàu tặc sinh ra Tàu họa ngay trong 

thụ động não trạng quốc phòng, Tàu nạn đẻ ra Tàu hoại ngay trong bại liệt thần 

kinh quốc phòng). Ngược lại thì tham gia ra mặt với tà quyền của lãnh đạo 

ĐCSVN thân Tầu, để rồi bị lột mặt nạ trong động thái “hèn với giặc, ác với 

dân”, hùa hơi rồi hùa sức qua biểu thị xe tăng, thiết giáp dọa dân ngày 17 tháng 

6 năm 2018, tìm mọi cách đè dẹp cuộc biểu tình-xuống đường-phản đối của 

nhân dân yêu nước chống luật đặc khu bán nước cho Tàu tặc, chống luật an ninh 

mạng theo gót Tàu họa. 

Bộ trưởng bộ công an, âm nạn của nhân dân, tử địa của quần chúng với một Bộ 

trưởng “tanh lòng” trong âm diện, cho phép bọn công an “khát máu” đánh đập, 

tra tấn người dân, với một thống kê âm số có hơn 1000 nạn nhân tử vong hàng 

năm trong các đồn công an, một thống kê độc nhất mà cái độc hại của nó tới từ 

hệ độc (độc đảng đẻ ra độc tài, sinh ra độc quyền, lòi ra độc trị, để độc 

tài nâng độc tôn). Bọn công an “khát máu” vì “tanh lòng”được giáo dưỡng 

trong vô nhân nên chúng rất vô tri vì không có giáo dục thường thức về luân lý, 

lấy thú tính thay cho nhân tính, câu chữ của chúng khi bắt bớ các con dân yêu 

nước từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 6 năm 2018 đã được du đảng hóa; cách bạo 

hành của chúng đối với nhân dân đã được côn đồ hóa; kinh nghiệm bạo động 

của chúng đã được âm binh hóa, ma thuật bạo động tra tấn của của chúng 

đã được quỷ hóa. Đồng bào không những phải đối phó với chúng qua lời khuyên 

của tổ tiên là “đi với ma mặc áo giấy”, mà còn phải tỉnh táo tâm niệm thêm là 

sống với quỷ thì phải biết “trừ tà”. 

Các Bộ trưởng phải có quan hệ từ Bộ Chính trị qua trung gian của Ban Bí thư và 

Ban Tổ chức Trung ương, theo thỏa hiệp chia chác giữa các bè cánh trong hậu 

đài quyền lực, nhưng chắc phải là những kẻ được thủ trưởng chấp nhận, nếu 

không nói là gần gũi trong quan hệ kín quyền lực-quyền lợi dựa trên lợi ích 

nhóm, qua cách tán tụ nhiều kín hơn mở trong quy luật âm giới của bóng đêm, 

không công khai vì không có dân chủ. Như vậy còn vị Thủ tướng hiện nay thì 

nhân cách đạo đức, phong cách lãnh đạo, tư cách cá nhân ra sao? Hãy xem lại 

các dữ kiện về nhân vật này mà cả nước, toàn dân đều biết để lập ra các chỉ báo 

phân tích và giải thích về trình độ tri thức và mức độ luân lý của ông ta: 

– Khi ông gặp các doanh nhân thuở ông mới nhận chức, ông thích đọc ngoại ngữ 

và made in Vietnam, được ông phát âm là ma ze in Việt Nam, làm cả nước, toàn 

dân phải ôm bụng, nửa khóc, nửa cười. Nhưng chuyên gia quốc tế họ không 
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cười mà thẫn thờ vì họ được ngôn ngữ học và khoa học tri thức phối hợp với 

nhau để hiểu ra một chân lý: ngôn ngữ chính là trí tuệ; họ từ thẫn thờ qua thơ 

thẩn về tuệ giác ngoại ngữ của ông chủ tịch hội đồng bộ trưởng này. 

– Trước khi làm thủ tướng, ông thường lui tới nước Mỹ, để đưa gia đình đi du 

lịch, rồi sắp xếp con cháu ông ăn học tại đây, nhưng mạch ngầm của ý đồ cá 

nhân là ông chọn đất Mỹ để chuyển tiền, gởi của mà ông đã vơ vét được trên đất 

nước nhiều dân đen, lắm dân oan của ông. Bao lần, Việt kiều tại Mỹ chuyển tải 

các hình ảnh về những bất động sản của ông có tại hang ổ tư bản này, mà vẫn 

không thấy ông đính chính, cải chính, minh chính. 

– Trong nội bộ giới lãnh đạo ĐCSVN biết ông từ khi ông còn ở Quảng Nam, xứ 

Tam Kỳ cho tới ngày ông lọt vào một trong tứ trụ bá quyền, thì ông được biết 

qua tà thuật lừa thầy, phản bạn, mà phải dùng thuật ngữ cho đúng bối cảnh hiện 

nay là phản đồng chí, lừa đồng bào. Ông sống và làm việc mà không có ai “đồng 

cam cộng khổ” với ông, còn chuyện “hạt muối cắn làm đôi” trong “nằm gai 

nếm mật” đối với ông là tiểu thuyết hoang đường, là chuyện “nói láo ăn 

tiền”, chỉ có chuyện “tiền trao cháo múc” và tức khắc sau đó là “mượn đầu heo 

nấu cháo” là chuyện có thật và hữu dụng. 

– Tại chức như hiện nay, thì ông rơi vào “văn hóa tiếu” (tức là chân chất chọc 

cười thiên hạ, chọc tức đồng bào, chọc giận lương tri), khi ông kéo đoàn xe của 

ông vào khu đi bộ đã được UNESCO bảo tồn là Hội An, dân địa phương Quảng 

Nam thấy ông về quê kiểu “làm quan mà sang không nổi!”, rồi cùng với dân cả 

nước đưa các cảnh đoàn xe của ông vào ô nhiễm không khí trong lành của người 

đi bộ tại Hội An (mà chuyện đi bộ hiện nay được xem là cách di chuyển văn 

minh loại hàng đầu của nhân loại vì nó không gây ra ô nhiễm) rồi họ lồng nhạc 

đệm bằng bài “Đàn bò vào thành phố” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều 

năm dài trong đời tôi “được và bị” đi công vụ qua nhiều quốc gia, nhiều châu 

lục, tôi thấy Việt tộc thật thông minh vì họ sáng suốt trong phân tích và tỉnh táo 

trong giải thích: chỉ có não trạng bò mới thong dong, thư thả, thảnh thơi “làm 

bẩn” đất lành Hội An. 

– Trong quan hệ quốc tế, khi ông thủ tướng gặp các quốc trưởng, các lãnh đạo 

của các nước có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền thì ông có ngôn ngữ 

hình thể rất lạ, vì họ nói với tôi là không biết ông đang nghiêng đầu hay gật 

đầu hoặc cúi đầu? Lạ hơn nữa là trong các buổi liên hoan của các chương trình 

hợp tác quốc tế, tại các nhà hòa nhạc với cảnh trí trang nhã trong thực cảnh quý 

phái, thì ngôn ngữ hình thể của ông thủ tướng càng quái lạ hơn, họ thấy bộ dạng 

khi ông ngồi rất kỳ quặc, “vừa ưởn bụng, vừa khòm lưng”, rồi ông dùng giấy 

của hồ sơ “quạt phành phạch” (đến nỗi nếu “thằng Bờm” có ở đó thì nó có thể 

chỉ giáo cho ông phương pháp quạt sao cho vừa lịch sự, vừa lãng mạn trong kín 

đáo và thư thái). Qua các màn hình quốc tế, dân ta vừa cười, vừa ngượng khi 

nhìn ông Thủ tướng quái hình, dị dạng giữa thế giới văn minh, mà phải buột 

miệng ra một câu nổi tiếng của miền Nam: “nhìn mà muốn độn thổ!”. Còn các 

chuyên gia quốc tế “già đầu” trong chính giới thì kết luận “nguội 
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lạnh” hơn: không có nhân cách qua nhân dạng thì đừng mong có phong cách 

trong lãnh đạo chính trị! 

Diễn luận, giải luận, tổng luận 

về chức năng, vai trò, vị trí của các Bộ trưởng 
Chức năng, vai trò, vị trí của của chính phủ qua các Bộ trưởng không bao giờ 

trừu tượng, mà dựa vào hai quyết tâm: bảo vệ nhân dân và bảo vệ đất nước, 

hành động cụ thể của hành pháp chống tự lợi, vì có tư duy được định hướng 

bởi ý thức lãnh đạo: 

Nhân cách-nhân phẩm, khi các bộ trưởng nhận ra chính nhân phẩm hay, đẹp, 

tốt, lành sẽ cứu nhân thế còn nhiều điều xấu, tồi, tục, dở, khi chính nhân phẩm 

tạo ra nhân cách để xem, xét, khảo, tra nhân bản của mỗi kẻ lãnh đạo đại diện 

cho một chính phủ, tức là đại diện cho nhân tính để chống là tà dạng của thâm, 

độc, ác, hiểm có trong chính giới, và biết chặn tà trị lại để đồng bào không trở 

thành nạn nhân của tà quyền. Hãy song hành cùng nhân đạo, để có đạo lý của 

khoan dung, đạo đức của rộng lượng, luân lý của vị tha, vì chính nghĩa của 

chính phủ là diệt cái bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành) con đẻ của cái độc (độc 

tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) qua độc đảng, đang ngày ngày làm kiệt quỵ sinh 

lực của hệ hiệu (hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả) vì cái độc này đã giết ngay trên 

thượng nguồn hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) của dân tộc. 

Tôi đang phân tích về lương tâm của một bộ trưởng chân chính, và tôi rất ít kỳ 

vọng là có được các Bộ trưởng đi theo chân trời này, nơi mà nhân phẩm là nhân 

phẩm, và nhân cách là nhân cách. Tại đây, nhân phẩm biết dùng tiềm năng 

của nhân lý, nhân tri, nhân trí để củng cố, để thăng hoa nhân nghĩa, nhân từ, 

nhân đạo, để đưa nhân tình, nhân thế, nhân loại vào đúng quỹ đạo của nhân 

quyền: sống chung vì cuộc sống đáng sống! Chớ không biến cuộc sống thành địa 

ngục như dân đen, dân oan đang phải chịu như hiện nay, nơi mà cuộc đời đã 

thành âm phủ, mà chính thi hào Nguyễn Du đã nhận thức rõ trong Văn tế chúng 

sinh: “Cõi dương còn thế huống là cõi âm”. Làm Bộ trưởng cụ thể là đưa nhân 

dân ra khỏi địa ngục, đưa đồng bào ra xa âm phủ, biến nhân thế là nơi sống hay, 

sống đẹp, sống tốt, sống lành, chớ không phải sống tồi, sống tục, sống dở, sống 

nhục, chính Trịnh Công Sơn đã dứt khoát chối bỏ và lên án loại cuộc sống này 

mà nhạc sĩ gọi là: “Kiếp cỏ hèn mọc đầy núi sông!” 

Chính phủ-chính quyết, hoàn toàn không mơ hồ trong một hội đồng bộ trưởng 

có tầm vóc liêm chính, có bản lĩnh quản lý, có nội công tri thức, để bảo vệ nhân 

dân và xã hội, vì an sinh xã hội trong đó quyền được sống trong an ninh và an 

toàn, có luôn quyền được biểu tình, được phản đối và được bảo đảm bởi lập 

pháp. Tại đây, chính phủ lấy quyết định hợp lý, dựa vào quyết đoán chỉnh lý 

trong khuôn của lập pháp, trong khung của tư pháp. Chính phủ-chính quyết 

được cụ thể hóa qua hành động theo quá trình: hiểu biết-chọn lựa-quyết định để 

hành động cùng lúc vận động xã hội, cộng đồng, tập thể, cơ chế… để ngày ngày 

thực hiện phát triển xã hội cao hơn, rộng hơn, sâu hơn, xa hơn vì nhân quyền. 

Chính phủ-chính quyết luôn nới rộng biên giới của nhân tính, và cùng lúc trực 
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diện để ngăn chặn các ngục tù ý thức hệ, các mô hình độc tài, các mô thức bạo 

quyền, để nhân tri nêu cao nhân loại. Chính phủ-chính quyết trọng đạo lý, quý 

đạo đức, biết sắp, xếp, đổi, sửa các cơ chế xã hội còn tồi để cuộc sống của nhân 

dân được trong ấm ngoài êm, nơi mà công bằng xã hội là thước đo luân lý của 

một chính phủ! 

Thay đời đổi kiếp qua sáng kiến trong cải cách, sáng tạo ra các phương án phù 

hợp với mong muốn, với chờ đợi, với tâm nguyện: thay đời đổi kiếp, cho xã hội, 

cho đồng bào, cho đồng loại. Từ hành vi tới hành tác cá nhân, có nội lực 

của kiến thức, sung lực của ý thức, hùng lực của nhận thức chống bất công cùng 

lúc chống bất bình đẳng, khẳng định chuyện thay đời đổi kiếp là chuyện khả thi: 

làm được và phải làm của một chính phủ! 

Biết dẫn dắt tự chủ, biến ảo thành thực (thực chất, thực tại, thực tế) qua thực tài 

của chính phủ, biết hành động theo kim chỉ nam của lý trí. Mỗi Bộ trưởng là chủ 

thể của chính thể, vừa có trách nhiệm với tổ quốc, vừa có bổn phận với nhân 

dân, vừa có đạo đức với xã hội; cùng lúc có sáng kiến qua chính sách, cụ thể qua 

sáng tạo, để chế tác ra các đạo luật hay, đẹp, tốt, lành. Bản lĩnh của các bộ 

trưởng là dùng quyền lực cùng quyền hạn của mình để biến nạn nhân thành chủ 

thể, có tự do hiểu sự thật để nhận diện thủ phạm tham nhũng qua tham quan, 

nhận diện chân lý để chứng minh các phong trào dân oan là hậu quả của 

chuyện trộm, cắp, cướp, giật của bạo quyền thông đồng với bọn thầu đất. 

Chính nạn nhân giờ đã trở thành chủ thể tự do đầy cá tính, bảo vệ sự thật để bảo 

toàn chân lý, bảo hành lẽ phải. Phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là rễ của đạo 

lý, gốc của luân lý, cội của đạo đức, phải đứng về phía nạn nhân, đã đứng về 

phía nước mắt, phải đứng về phía nhân quyền, song hành cùng nhân phẩm, song 

đôi với nhân tính, nên song cặp với nhân cách. 

Quyết tâm–quyết đoán giúp lấy quyết định đúng lúc, với phương trình quyết 

tâm đúng–quyết đoán trúng-quyết định chắc, với các Bộ trưởng cả 

quyết qua dấn thân. Vì chính phủ Việt phải đại diện cho liêm sỉ Việt, vì có 

lương tri, vì có lương tâm, không ôm tiền bỏ chạy ra nước ngoài, không chỉ biết 

cúi đầu, lủi nhủi như âm binh để vơ vét, hãy làm Bộ trưởng, đừng làm âm binh. 

Biết bảo vệ chính nghĩa của dân tộc là biết lãnh đạo vì dân tộc, tạo sự trưởng 

thành sáng suốt và tỉnh táo của dân chủ và của nhân quyền, chọn đối thoại để 

tranh luận chính là nội chất thông minh của một chính phủ liêm chính, vừa có 

chính nghĩa, vừa có lý trí, vừa có trí tuệ trao luận, vừa có tuệ giác truyền luận. 

Triết gia Habermas dặn dò các chính thể phải luôn dựa vào đạo lý truyền 

thông không những để đối thoại mà còn nâng bản lĩnh của dân chủ, làm được 

các chuyện tiếp nhận tất cả đạo lý vì cái tốt, tất cả lý luận vì cái đúng để cùng 

nhau hẹn tại một giao điểm của tất cả các chân trời, các tương lai, tên của nó là: 

fusion des horizons. 

Lý trí suy quyết, khẳng định sự thông minh của nhân loại tới từ sức mạnh của lý 

trí tự do, được chế tác ra từ các trải nghiệm, các kinh nghiệm, các thử thách, các 

thăng trầm mà lý trí đã tiếp thu được sự thực để nắm chân lý, để biết lẽ phải. 

Chính lý trí đã dắt tư duy, đã đưa suy quyết vào sung lực của tự chủ. Cổ súy sự 
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thật để lột mặt nạ các chiêu bài xảo trá, không theo bọn âm binh, chọn lãnh địa 

đảng để thao túng toàn xã hội, bòn rút tới cạn kiệt tài lực của quốc gia, nguyên 

khí của Việt tộc. Xa lánh bọn cướp quyền lực trước để cướp của dân sau, thanh 

trừng nhau trước trong nội bộ để dễ dàng làm chuyện trộm, cắp, cướp, giật tài 

nguyên đất nước, tiền tài dân tộc, vốn liếng xã hội sau đó. 

Hãy lấy đạo lý và đạo đức làm nền cho luân lý qua trách nhiệm và bổn phận với 

đồng bào, với xã hội; luôn tôn trọng quyền chọn lựa của dân, vì gốc của luân 

lý phải dựa vào quyền chọn lựa của dân, vì nếu không có quyền chọn lựa này thì 

sẽ không có luân lý. Chính phủ lý luận trong chỉnh lý, có lập luận để có hợp lý, 

có giải luận để diễn luận từ gốc tới ngọn, từ nguyên nhân tới hậu quả. Có lý của 

chính nghĩa, để xác nhận cứu cánh của chính phủ là giải quyết và giải phóng 

kiếp nạn nhân, phải xác minh luôn phương tiện của chính phủ là chính nghĩa của 

nhân đạo. Tránh cách nói “cứu cánh biện minh cho phương tiện” chỉ là cách nói 

của kẻ nếu không muốn tự sát thì chóng chầy cũng trở thành sát nhân. 

Tuệ giác-ý chí, làm đời sống khá hơn, làm cuộc sống đáng sống hơn, thì chính ý 

chí, biến quyết tâm thành quyết chí trong hành động lãnh đạo vì nhân dân, bằng 

hành động cụ thể qua ý chí. Trong đó tuệ giác dựa vào luân lý của ý chí làm gốc, 

rễ, cội, nguồn cho mọi chính sách và hành động của chính phủ, được thể hiện 

không những trong thực tế, mà còn là lý tưởng của hành pháp. Có tuệ giác và ý 

chí đúng lúc, kịp thời song hành cùng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vừa 

nhanh, vừa nhiều, làm đảo lộn quá trình chậm chạp của mọi thói quen bị động 

và mọi phản xạ thụ động. Đi vào hẳn hiện đại hóa, biết lấy kinh nghiệm của Đài 

Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, để thành công qua các công nghiệp hiện đại sắc sảo 

nhất, bằng hành pháp thông minh trong tự chủ. Chống lại chuyện tiêu hủy nhân 

lực Việt bằng bóc lột trực tiếp từ đồng lương tới điều kiện lao động nghiệt ngã 

ngay trong các xí nghiệp mà người Tàu được đóng vai chủ để bòn rút tài nguyên 

và lao động Việt. Chống kiếp nô lệ qua hệ thống biến con người Việt thành lao 

nô, nô tỳ trong quá trình ô nhục của chính sách xuất khẩu lao động, sáng suốt 

bảo vệ đồng bào, trong đó ta ngăn chặn ngay các tổ chức Tàu hoạn mang tất cả 

hệ quả của Tàu tặc, Tàu man để gây ra Tàu họa, Tàu nạn. Chống và diệt cho 

bằng được các tổ chức bắt cóc các trẻ em Việt để cướp nội tạng, buôn bán phụ 

nữ Việt qua con đường mãi dâm ngay trên lãnh thổ Tàu để thỏa mãn nam tính 

của một xã hội tật nguyền ngay trong tư duy bại não trọng nam khinh nữ. Hãy tự 

chủ để dùng đạo đức tổ tiên, đạo lý dân tộc, kể cả công lý của toàn dân để loại 

Tàu họa, khử Tàu nạn, đang ung thư hóa tâm lực, trí lực, thể lực của Việt tộc. 

Nguyện vọng–phẩm chất, để thể hiện nguyện vọng sống trong hạnh phúc, với ý 

nguyềnđược sống chung với đồng bào trong liêm sỉ. Nguyện vọng vì phẩm để 

chuyển hóa hoài bão tới phương án cụ thể để hoàn hảo hóa nhân lý cho thật 

chỉnh lý, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hành pháp. Lãnh đạo vì phẩm vì biết 

chọn lựa, lãnh đạo vì phẩm chính vì biết tôn trọng dân chủ, chống lại bạo quyền 

đã tước nhân quyền, để thấu hiểu sự vận hành của nhân trí, có tư duy của nhân 

lý. 
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Biết dẫn dắt nhân dân vượt thoát thử thách, vượt thắng thăng trầm qua các chính 

sách sáng suốt về tính khả thi, đi từ năng lượng của dân tộc tới năng lực của 

chính phủ, đưa dân tộc về hướng phát triển. Hiểu hệ dự (dự tính, dự báo, dự 

đoán) để lý trí phân tích được tình hình cụ thể, để trí tuệ lập ra các cứu cánh mới 

và đúng, cùng lúc triển khai các phương tiện hợp nhân lý theo hệ công (công 

bằng, công lý, công pháp) cho một công quyền có bản lĩnh hành pháp, có tầm 

vóc của một chính phủ tài năng, tạo được cuộc sống được tốt hơn, lành hơn, đẹp 

hơn, cao hơn cho nhân dân. Một chính phủ biết công bố một cách minh bạch 

nhất, vì nó ngược chiều với tà quyền. Một chính phủ kỹ lưỡng trong chuẩn bị 

các chính sách, kỹ càng trong thực hiện các công trình, không ăn xổi ở thì mà ăn 

ở có hậu, chống “rút ruột” để chống “đội vốn” đó chính là một chính phủ biết 

phản biện trước bạo quyền. Một chính phủ có các công trình trong phát triển bền 

vững vì nhân phẩm dựa trên nhân nghĩa, xây dựng được một nhân thức. 

Trách nhiệm-hoài bão, nơi mà đạo lý vì trách nhiệm luôn sánh đôi cùng đạo lý 

vì hoài bão, không biết trách nhiệm hành pháp thì đừng làm Bộ trưởng, không 

có hoài bão thì đừng lập Chính phủ. Nhận chức Bộ trưởng là nhận một ý thức 

đôi (hoài bão-trách nhiệm) để hoàn thiện hóa xã hội. Hãy thấy ít nhất bốn cứu 

cánh khi nhận chức Bộ trưởng: cứu cánh vì công lợi, cứu cánh vì dân tộc, cứu 

cánh vì tiền đồ tổ tiên, cứu cánh vì tương lai đất nước. Hãy hành động từ các 

cứu cánh này, để tác động thẳng vào xã hội, ngay trong cuộc sống của nhân dân, 

có ý chí đúng, mang hoài bão đẹp, lãnh trách nhiệm cao. Trách nhiệm-hoài 

bão có cẩn trọng, không chạy theo các hoài bão mộng tưởng cho một cuộc sống 

hão huyền, biết khai sáng tiềm năng sáng tạo của dân tộc, tức là không đi làm 

công, ở đợ bừa bãi, không tàn phá tài nguyên, thiên nhiên, qua các ký thác tự 

sát, như bô-xít Tây Nguyên, như Formosa tại Vũng Án, để Tàu tặc vừa lấy tài 

nguyên của ta dễ dàng, vừa khinh mạt dân tộc ta; vừa tiêu diệt môi trường của 

bốn tỉnh miền trung, vừa chê bai là chính phủ hiện nay chỉ là một bọn ngu muội 

mê tiền.Trách nhiệm-hoài bão mang nội lực của sự cẩn trọng: từ đề nghị tới thảo 

luận, từ quyết định sáng suốt tới hành động tỉnh táo; của một chính phủ có hai 

thực chất: can đảm và cẩn trọng. 

Nhân có quyền, trên con đường chọn lựa nhân phẩm cho dân tộc mình. Một 

chính phủ liêm chính với các bộ trưởng liêm khiết, biết đấu tranh vì nhân phẩm, 

để lột mặt nạ bọn vong ân lẩn quẩn trong chính quyền, lột luôn mặt nạ của bọn 

bội tín đang quanh quẩn trong chính phủ, đã thông đồng với Tàu tặc làm ung thư 

hóa quê cha đất tổ của Việt tộc. Một bộ trưởng liêm khiết có nhân tính, để đấu 

tranh cho nhân quyền, theo nghĩa nhân có quyền (định đoạt-chọn lựa-quyết 

định-hành động) theo nghĩa cụ thể dân là chủ và làm việc theo các định hướng 

của công lý. Một chính phủ sáng suốt với các bộ trưởng tỉnh táo hiểu luật nhân 

quả (nhân nào quả nấy) cho nên tức nước thì vỡ bờ, mà trong tháng 6 năm 2018 

này, nhân dân xuống đường biểu tình trên khắp đất nước để phản đối luật đặc 

khu bán nước qua thuê bao để mở cửa cho Tàu tặc. Và sẽ còn nhiều tháng ngày 

này nữa trên đất nước, nếu bọn sâu dân mọt nước còn giở trò buôn dân bán 

nước! Các chính phủ thông minh với các Bộ trưởng thông thái của các quốc gia 
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có văn minh dân chủ và văn hiến, nhân quyền luôn dặn dò nhau là: “đừng ép 

lưng dân vào tường!”, vì bạo quyền mà bạo ngược quá thì sẽ bị lật đổ, chính dân 

là kẻ đóng thuyền nhưng cũng chính họ là kẻ lật thuyền, để dìm tà quyền, ma 

quyền xuống đáy sông. Hãy khẳng định và bảo vệ quyền sống đúng và đẹp của 

nhân dân, hãy đứng về phía nạn nhân của bạo quyền, độc tài, tham nhũng. Hãy 

bảo vệ quyền công dân vì một xã hội có công lý vì công bằng, lấy pháp lý để hỗ 

trợ pháp luật, ngay trong chế độ hiện nay, nơi mà bạo quyền, độc tài, tham 

nhũng không những đã áp đặt công an trị để đàn áp quần chúng, mà còn thao 

túng hiến pháp qua độc đảng, giật dây tư pháp qua độc trị. Quý vị thấy có thể 

làm được chuyện này không? Nếu không làm được thì quý vị chỉ là những con 

rối, múa may để lừa đảo! 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thưa các Bộ trưởng, 

Các vị cứ bắt đầu bằng một tâm niệm làm nền cho mọi động thái có tâm 

thức của Bộ trưởng, mà không cần các kiến thức siêu đẳng, các phương tiện siêu 

nhân, chỉ bằng tâm nguyện thật bình thường, trong tâm lực thật minh bạch qua 

câu của văn sĩ Nguyễn Đình Toàn, khi viết lời giới thiệu tập Ca khúc da 

vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cách đây đã hơn nửa thế kỷ: “Hãy biến đất 

nước Việt Nam này thành một nơi để sống, chớ không phải một nơi để chạy 

trốn!”. Chuyện sống hay chạy trốn ít nhiều tùy vào quý vị, vì quý vị ở giữa nhân 

dân và chính quyền, hãy dùng quyền lực mà quý vị có để sống với nhân dân của 

quý vị. Ngược lại, nếu quý vị được làm Bộ trưởng nhờ chạy chức thì quý vị 

cũng sẽ là loại chạy trước nhân dân, khi sơn hà nguy biến. Nếu cuộc đời của quý 

vị chỉ quy chung quanh động từ chạy này thì thật khốn nạn cho Việt tộc, và khốn 

kiếp luôn cho chính số phận của quý vị, vì kiếp chạy là kiếp của ma trơi, ma xó, 

ma bùn, luôn lẩn khuất cùng âm binh, hễ thấy ánh sáng của sự thật, mặt trời của 

chân lý, rạng đông của lẽ phải là chúng: bỏ chạy! 

 

 

 

Xin chào và xin được tin vào chữ tâm 

(tâm niệm, tâm thức, tâm nguyện, tâm lực) của các Bộ trưởng. 
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Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN 

Hằng số bạo quyền, hàm số vô dạng,  

ẩn số trình độ 

Chào các ủy viên, 

Tôi có ít nhất ba động cơ của một người vừa nghiên cứu trong khoa học xã hội 

nhân văn, vừa là chuyên gia cho vài chính quyền Âu châu và Liên Hiệp Quốc, 

về các vấn đề từ cơ chế tới xã hội, từ văn hóa tới giáo dục, từ chính trị tới ngoại 

giao… Tôi xin được đặt ba vấn đề, để được đối thoại với quý vị, với vị trí của 

một người Việt rất hoang mang trước tình hình của đất nước, trước số phận của 

đồng bào của mình. Nếu là đối thoại thì chỉ dựa trên dữ kiện mà lý luận, nên 

không có thóa mạ; nếu thật sự là đối thoại thì chỉ dùng chứng từ để lập luận, nên 

không có phỉ báng; nếu là chính chắn để đối thoại thì chỉ dùng kiến thức để giải 

luận, nên không có lăng nhục. Cũng cần phải nói thêm: tổ tiên ta giáo dưỡng con 

cháu “đố tục, giảng thanh”, nên giữa tục và thanh, ai ai cũng biết là học thuật 

chân chính và chính trị liêm chính luôn đứng về phía thanh, để loại bỏ tục, vậy 

nên tục không có chỗ đứng trong đối thoại này. Cũng cần thêm vào một điều 

cuối: đối thoại chỉ vì đất nước và đồng bào, không vì một tư lợi gì nên đừng vu 

khống hoặc vu cáo tôi, để sau này hãm hại tôi, vì ám hại để tránh đối thoại là 

một điều đáng khinh bỉ nhất trong sinh hoạt của chính giới, nó chính là quốc 

nhục trong quốc thể của một quốc gia có văn hóa đối thoại, có văn minh đối 

chất, có văn hiến đối trọng. Đây là ba vấn đề mà cũng là ba thắc mắc ngày đêm 

của tôi: 

Hằng số bạo quyền có mặt từ khi ĐCSVN ra đời năm 1930, càng lộ rõ sau ngày 

thống nhất đất nước 1975, nó không bao giờ rời hệ hành (hành vi, hành động, 

hành tác) của ĐCSVN cho tới tháng 6 năm 2018 này: nhân dân xuống đường, 

biểu tình, phản đối chống luật đặc khu, chống luật an ninh mạng, bị công cụ của 

ĐCSVN là công an đàn áp rất dã man, tức là rất vô nhân. Từ cổ triết chính trị tới 

chính trị học hiện đại, các chuyên gia luôn nhận ra một hằng số là hệ độc (độc 

đảng sinh ra độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) luôn đồng hành cùng hệ quyền 

(cường quyền sinh ra bạo quyền rồi đẻ ra tà quyền), nếu các lãnh đạo không có 

hệ minh (thông minh của minh quân, minh vương, minh chủ, minh chúa) trong 

lúc đồng bào đang chờ đón nhận hệ đa (đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu nhờ cóđa 

nguyên trong đa đảng) để phát triển đất nước, để thăng hoa dân tộc. Tôi rất 

mong quý vị chính thức trả lời chuyện này trước Việt tộc, trước các phụ lão, 

trước công dân, trước trí thức, trước thanh niên… 

Hàm số vô dạng của Bộ chính trị ĐCSVN, một đầu não đứng trên chính quyền 

để điều khiển chính quyền, từ quyết định tới chính sách, từ định chế tới cơ chế, 
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nắm quyền sinh sát trong mọi thực tại của đất nước và tương lai của dân tộc, lại 

tự cho mình đứng ngoài và đứng trên cao cả lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Không tới 20 nhân vật có quyền phán quyết về chuyện sinh tồn của một dân tộc 

đã gần 100 triệu dân, nhưng lại vô hình biệt dạng trong đời sống xã hội, con dân 

Việt không bao giờ thấy 19 quý vị cùng nhau và cùng lúc trên truyền hình, 

truyền thanh, truyền thông, tất cả đứng ra để thuyết phục, giáo dục, phân tích, 

giải thích tính cần thiết của luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), 

của luật an ninh mạng trong tháng 6 năm 2018  này. 

Từ xã hội học chính trị cổ điển cho tới nhân học chính trị vừa mới ra đời, các tư 

tưởng gia điều nhận ra một hàm số là hệ độc (độc đảng sinh ra độc tài, độc 

quyền, độc trị, độc tôn)sẽ quái thai hóa hệ quyền (chuyên quyền đẻ ra lạm 

quyền, và lòi ra lộng quyền). Từ đây nó cho ra đời hai âm binh (sinh đôi): một là 

hệ tham (tham quan sinh ra tham ô đẻ ra tham nhũng), hai là hệ tà (tà 

quyền trong tà đạo lòn lách bằng tà dạng); vì là âm binh nên chúng rất sợ bị 

công khai hóa, công lý hóa, công pháp hóa. Đó là hậu quả mà nhân dân đã 

thấy qua các nhóm lợi ích đang lãnh đạo và chia chát với nhau như các tiểu 

triều, mà thực chất là những mafia chui lòn trong sinh hoạt âm binh: chuộng 

bóng tối như ma xó, luồn lách trong đêm như ma bùn, để trục lợi theo kiểu mạnh 

được, yếu thua, với luật đêm đen của âm binh là thắng làm vua, thua làm giặc. 

Tại đây, ánh sáng văn minh của dân chủ không tới được, mặt trời văn hiến của 

nhân quyền không soi được, nên vô dạng trong bóng tối thì bất hình trong ánh 

sáng, vô nhân trong bóng đêm nên bất tướng dưới mặt trời. 

Ẩn số trình độ, đây là thắc mắc lớn nhất của tôi, cùng lúc là bài học lớn nhất 

mà tôi học được trong giới chuyên gia cũng như trong chính giới với các lãnh 

đạo của phương Tây có dân chủ lẫn nhân quyền, tại đây mức độ của chính sách 

chính là trình độ của lãnh đạo chính trị. Một bài học không có trong giáo khoa, 

vắng mặt trong giáo trình, biệt tăm trong giáo án trong quá trình đạo tạo cán bộ 

lãnh đạo của quý vị. 

Vì phải sống trong lõi mới biết cái nôi của nó, khổ nỗi đây là chuyện hạnh phúc 

hay nghèo đói của một quốc gia, là chuyện cơ may hay nghiệp chướng của một 

dân tộc. Cụ thể là tôi có chứng kiến tại chỗ, trực tiếp qua trực quan mà ông bà ta 

gọi là mắt thấy tai nghe 3 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là của hai nhà lãnh 

đạo của hai đảng trụ cột trong sinh hoạt dân chủ và cộng hòa, mà trước truyền 

hình, truyền thông họ đối kháng, kình chống, đốp chác nhau (tích chống tích, 

tuồng chống tuồng); nhưng khi không còn ai chung quanh, chính mắt tôi thấy họ 

giỡn đùa với nhau quàng vai, xoa ngực để tâm sự với nhau chỉ qua một 

câu: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. Câu chuyện thứ 

hai giữa một thủ tướng của một quốc gia mạnh vì văn minh vào bậc nhất Âu 

châu, với một triết gia cột trụ của triết luân lý trong một cuộc tranh luận, tổ chức 

bởi một tạp chí triết học, cũng như trong câu chuyện thứ nhất, trước đại chúng 

thì hai người này bài bác nhau, đối kháng nhau (lý chống lý, luận chống luận), 

nhưng khi khán giả đi về hết, thì họ vỗ vai nhau, xoa tay nhau cũng chỉ để nói 

với nhau: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. Câu chuyện 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   768 

 

thứ ba là cuộc tranh luận giữa một Bắc đẩu của phương pháp luận và một Nam 

tàu của khoa học luận, rất kỵ nhau, luôn căng thẳng với nhau trước đám đông trí 

thức, mà tôi lại là môn sinh của cả hai, và cũng trong một hội thảo, khi tàn cuộc 

vắng người, thì họ tâm đắc riêng rẽ với nhau trong một tiệm ăn, và tôi lại nghe 

thêm một lần nữa: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. 

Câu hỏi cụ thể của tôi đặt cho các vị ủy viên của Bộ chính trị là, quý vị nhận 

định như thế nào về 3 câu chuyện này chung quanh chỉ một câu thôi: “Tất cả 

chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. Nói thẳng ra là trình độ đóng 

vai trò gì trong khả năng lãnh đạo của mỗi ủy viên Bộ Chính trị hiện nay? Vì 

đây không những là chuyện phát triển đất nước và thăng hoa dân tộc, mà còn là 

chuyện sống còn của tiền đồ tổ tiên, vận mệnh của đồng bào trước họa Tàu 

tặc hiện nay. Thực hay hư, có phải đúng như tuyên truyền là các ủy viên của Bộ 

Chính trị là tinh hoa của đất nước, là thiên tài của Việt tộc, hay quý vị trở thành 

ủy viên nhờ kéo bè, kết đám để ép dân, để lận nước? 

Xin bắt đầu đặt nền cho cuộc đối thoại này để đứng thẳng lưng trước các chính 

sách của quý vị, để nhận ra và so sánh bản lĩnh chính trị, tầm vóc quản lý, nội 

công chiến lược của quý vị với các chính khách, các chính phủ, các chính quyền 

mà tôi được biết tại phương Tây. Mà trong câu chuyện này là một Bộ tự mình 

đặt tên là Chính trị, và là người làm khoa học thì tôi phải cân, đo, đong, đếm về 

hệ năng (khả năng, hiệu năng, tài năng) của mỗi vị, theo lời dạy của tổ tiên 

Việt so ra mới biết ngắn dài: 

– Nhân bản của lãnh đạo có tư duy của chính lý: đó là quyền quyết định, quyết 

định đi theo một ý thức hệ chính trị (thí dụ như ý thức hệ cộng sản) để làm cách 

mạng, để đổi đời rồi đổi kiếp. Và, khi cách mạng thành công, mới khám phá ra 

trong giới lãnh đạo có bọn trộm, cắp, cướp, giật, đúng như tổ tiên đã “bắt 

mạch” được để giáo dục cho con cháu: cướp ngày là quan. Chính độc đảng làm 

ra chuyện sâu dân mọt nước, trong đó có kẻ sẵn sàng buôn dân bán nước, vậy 

thì nhân bản chính trị là quyền trực diện với tà quyền để dẹp ma đạo dẫn 

tới vong quốc, với ma dạng trong vong thân của một đảng mà cứ ngày đêm 

tuyên bố là một đảng cách mạng. Nhân bản chính trị còn là quyền phán đoán, 

phán đoán lịch sử để hiểu sử tính, để thấu sử luận, để không lặp lại sai lầm về sử 

quan trong tương lai, phán đoán một chính quyền độc đảng làm chỗ dựa cho độc 

tài, độc trị, độc tôn, để phải chọn lựa và quyết định lãnh đạo theo hướng đa 

tài dựa trên đa trí, đa năng, đa hiệu, có cơ sở trong đa nguyên để bảo đảm dân 

chủ vì dân tộc. Nhân bản cũng là quyền hành động, hành động để nhân 

cách lãnh đạo được tôn trọng trong nhân phẩm có nhân tính, biết trọng nhân 

quyền, biết quý nhân tri, biết yêu nhân trí để nhân thế có tự do chọn lựa nhân 

nghĩa, nhân từ, nhân đạo, tức là nhân bản. Quý vị hãy bắt đầu câu chuyện nhân 

bản một cách trung thực nhất là công khai kê tất cả tài sản riêng của mỗi vị, để 

nhân dân xem quý vị có còn xứng đáng đại diện cho giai cấp vô sản, như các 

lãnh đạo cộng sản đã hùng hổ tuyên bố và tuyên thệ không? 

– Nhân tri đón nhận kinh nghiệm tới từ nhân dân, biến kinh nghiệm xã hội thành 

kiến thức lãnh đạo, rồi đưa đạo lý chính trị vào tri thức của chính sách để có ý 
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thức công ích về cuộc đời, có nhận thức giữa sự tồn vong và phát triển, từ đó 

chọn nhân lý lãnh đạo cho chính sách trúng rồi biến nó thành cái công 

luật đúng. Nhân tri lãnh đạo chấp nhận thử thách tới tự các khó khăn có mặt 

ngay trong cuộc sống, giải quyết các khó khăn, bằng nhân tri có nhân lý làm nên 

nhân trí của lãnh đạo, tự chọn lựa cách giải quyết tới quyết định các phương tiện 

để vượt thoát và vượt thắng các khó khăn; biết đi trên lưng, trên vai, trên đầu 

mọi ý đồ của Tàu tặc (tôi tôn trọng nhân dân và văn hóa Trung Quốc, nhưng tôi 

phải gọi bọn lãnh đạo đảng CSTQ bá quyền và bành trướng tại Bắc Kinh là Tàu 

tặc theo hệ Tàu tặc nạn từ môi sinh tới thực phẩm, Tàu họa từ cướp đất tới cướp 

biển, Tàu tặc hoại từ thao túng tới khủng bố ngay trong bộ máy chính quyền do 

ĐCSVN lãnh đạo…). Câu chuyện nhân tri là sự hiểu biết thế nào là cải 

cách (giữ sân chơi, nắm trò chơi, và chỉ cần đổi luật chơi), biết thế nào là cách 

mạng (xóa sân chơi, dẹp trò chơi, bỏ luôn luật chơi) để làm lại mới hoàn toàn, 

vừa để thay đời đổi kiếp dân tộc, vừa đưa đất nước thăng hoa theo hướng văn 

minh. Nhân tri lãnh đạo chấp nhận thăng trầm, nhưng luôn phấn đấu để vươn 

lên, nhận bổn phận bảo vệ tổ quốc cùng lúc nhận nhiềm vụ bảo vệ giống nòi, 

luôn cáng đáng cần lao để phát triển, pháp minh để làm cho bằng được chuyện 

lấy tài năng dân tộc làm nên sáng tạo từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo 

dục. Công minh lãnh đạo vì các thế hệ mai sau, lãnh đạo chính trị là tạo những 

điều kiện thuận lợi nhất cho các thế hệ mai sau thành đạt trong học hành, thành 

tựu trong nghề nghiệp, thành công trong kinh tế. Quý vị ra chính sách xuất khẩu 

lao động, thật ra là xuất khẩu nô lệ, quăng đồng bào mình biền biệt xứ người, 

như “mang con bỏ chợ” để làm kiếp lao nô, nô tỳ, tức là kiếp bị ức hiếp như đày 

tớ, bị bạo hành như súc vật, bị khinh bỉ hơn rác rưởi. Quý vị lãnh đạo gần xa 

chung quanh Bộ Chính trị biết rất rõ điều này, nhưng họ đã chọn vị kỷ: đã 

chuyển tiền, gởi của ra nước ngoài cùng lúc mua nhà, đưa con cái học tại 

phương Tây, nên đã thủ thẻ xanh, quốc tịch ngoại, chỉ cần có biến động mất 

nước là sẽ cao bay xa chạy. Loại lãnh đạo này cụ Tiên Điền Nguyễn Du xếp 

chúng vào loại “quen thói bốc trời”. Lọai bốc trời này thì làm sao có nhân tri 

lãnh đạo để hy sinh vì đồng bào, làm sao có trình độ mà yêu nước (đây chính là 

câu chuyện về trình độ), “lòng lang dạ thú” thì làm sao có trình độ của nhân 

phẩm. Đây không chỉ là lỗi mà là tội, lại là tội rất nặng: sâu dân mọt 

nước rồi buôn nước bán dân và bỏ chạy ra xứ người như ma trơi! 

– Nhân trí của mọi chính sách thấy được qua các chiến lược lãnh đạo vì độc lập 

tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân đúng nghĩa trong giáo dục của tổ tiên Việt trong 

ấm ngoài êm, hơn thế nữa còn phải quyết biến ngày mai phải đẹp hơn, hay hơn, 

tốt hơn, lành hơn ngày hôm nay. Đây chính là chính nghĩa của nhân trí lãnh đạo 

được tính toán, được xếp đặt, được tổ chức, được quản lý, được thực hiện qua 

thời gian và qua không gian của chính bản lĩnh chính trị có ý thức của “người 

khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”. Nội công có ý thức này 

không hề thụ động, không “ba phải”, không “nửa vời”, không “đu dây” trong 

ngoại giao, mà quên là Tàu tặc đang “đu dây” ngay trên đầu mình, ngay trên đất 

nước mình! Chúng chơi đểu khi lấy biển đảo ta, chiếm đất biên giới của ta, 
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chúng chơi bẩn khi làm ô nhiễm môi trường ta; chúng chơi ngang khi bắn giết 

ngư dân ta; chúng chơi tồi khi độc hóa thực phẩm ngay trong lương thực của 

đồng bào ta; chúng còn chơi ác khi chúng bắt quý vị phải cúi đầu-khoanh tay-

quỳ gối không cho các công ty dầu khí khai thác ngay trên thềm lực địa của đất 

nước ta, mà sau đó đau đớn hơn là quý vị phải bồi thường thiệt hại cho các công 

ty này. Không có nội công của ý thức, sẽ không có nhân lý trong lãnh đạo, thì 

đừng mong tập hợp được niềm tin của nhân dân để làm nên sức mạnh của dân 

tộc. Nếu không có phương trình nhân lý-niềm tin-dân tộc thì không có lãnh đạo 

nào có thể thành công, vì muốn thành công thì phải dựa trên hệ quyết: quyết 

đoán của lãnh đạo làm nên quyết định của chính sách, trong đó quyết sách được 

hỗ trợ bởi quyết tâm của nhân dân đã hiểu thấu nhân trí của lãnh đạo.Nhân trí 

luôn là hành trình của chủ thể lãnh đạo qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí 

thức) chế tác ra “tổng thức” (ý thức, nhận thức, tâm thức) vì đồng bào và đất 

nước, tại đây thức được sống và được tồn tại qua tỉnh thức bằng sự tỉnh táo của 

lãnh đạo, bằng sự sáng suốt của lãnh tụ. Nhân trí cũng luôn là hành trình khám 

phá (đi một ngày đàng, học một sàng khôn), luôn là hành trình khai phá (thương 

người như thể thương thân), luôn là hành trình khai sáng (biết người biết ta) vừa 

cho trí tuệ lãnh đạo, vừa cho đạo đức chính trị. Lãnh đạo ĐCSVN thật lạ: mỗi 

lần đọc ngoại ngữ làm cả nước, toàn dân ôm bụng cười lăn! Họ khám phá ra 

lãnh đạo từ Thủ tướng (ma dze việt nam= made in Vietnam), Thượng tướng, 

Phó Chủ tịch Quốc hội (phê te bốc = facebook) là vô kiến thức vì vô giáo dục 

theo nghĩa chưa bao giờ được đi học đàng hoàng, tử tế nên đã đẻ ra một hệ 

thống giáo dục quái thai với học giả-thi giả-bằng giả (đây chính là câu chuyện 

về trình độ). Mà thí dụ điển hình nhất là Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú 

Trọng với đề tài tiến sĩ “xây dựng đảng” mà các chuyên gia không biết thuộc 

chuyên ngành nào? Với giám đốc luận án là ai? Với hội đồng giám khảo có 

những ai? Với báo cáo phản biện của ai? Với luận án và báo cáo khoa học sau 

bảo vệ đang được lưu trữ tại đâu? Có hay không khoa học luận, phương pháp 

luận, lý thuyết luận để xây dựng cấu trúc lý luận khoa học? Trước và trong lúc 

làm luận án tiến sĩ thì tham gia trong viện nghiên cứu nào? Đã đóng góp gì trong 

các hội thảo, hội luận, hội đàm, hội nghị quốc gia và quốc tế về chuyên môn, 

chuyên nghành, chuyên khoa của mình? Hệ chính (chính thống, chính quy, 

chính nghĩa) của đề tài nằm ở đâu? Và tác giả luận án theo hệ luận (lý luận, lập 

luận, diễn luận, giải luận) nào? Tóm lại là tại sao nó lại phản khoa học một cách 

rất bất chính như vậy? Ở đây chỉ có hai giả thuyết: một là tác giả luận án chưa 

bao giờ là chuyên gia trong học thuật nên đã bị “tẩu hỏa nhập ma” khi chọn 

phương án nghiên cứu; hai là tác giả có ý đồ dùng ma đạo mỵ đảng để tạo ma 

thuật mỵ quyền, mà cụ Tiên Điền đã từng đi guốc trong bụng loại này: “ma đưa 

lối quỷ dẫn đường!”. Mà câu tiếp theo là “cứ tìm những nẻo đoạn trường mà 

đi”, nhưng đó là quyền cá nhân của ông tổng bí thư, nhưng xin ông không được 

dùng mỵ quyền để dẫn dắt Việt tộc vào tà đạo của tử lộ này! 

– Chủ thể lãnh đạo phân biệt được các sinh hoạt xã hội rất khác biệt, trong đó 

nghề nghiệp khác chuyên môn, chức năng khác vai trò, với định vị của lãnh đạo 
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là chủ động để đấu tranh chống lại ngoại xâm, chống lại bất công. Chủ thể lãnh 

đạo có nội công của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức), có bản lĩnh của 

hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), có tầm vóc của hệ chính (chính tâm, 

chính ngữ, chính nghĩa), làm nên gân cốt lãnh đạo qua hệ tài (chân tài, thực tài, 

anh tài). Đây chính là câu chuyện trình độ của cuộc đối thoại này, và nếu không 

có trình độ của các hệ này thì đừng lãnh đạo! Vì khư khư lãnh đạo chỉ làm tụt 

hậu đất nước, làm tha hóa xã hội, làm quỵ gục thực lực dân tộc. Chủ thể lãnh 

đạo luôn có ý thức của sự thông minh trong chính sách mà thượng nguồn là 

phải cân, đo, đong, đếm qua đời sống xã hội, qua sinh hoạt xã hội, qua quan hệ 

xã hội, bằng thực nghiệm của nghiên cứu, điều tra, điền dã để có khoa học tính 

của lý nơi mà hợp lý làm nên chỉnh lý. Và, chủ thể lãnh đạo phải tra, truy, xét, 

kiểm lại chính ý thức của mình trước các bất công vẫn còn tồn tại trong xã hội, 

để làm cho bằng được chuyện mà cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã dặn con 

cháu: “Phải lần cho tới tận nguồn, lạch sông” về các điều kiện làm người của 

dân tộc để thấy, hiểu, thấu, nhân phẩm của Việt tộc. Cụ thể là chủ thể lãnh đạo 

phải vừa chống lại cái sai, vừa tiếp nhận cái đúng; vừa loại bỏ cái xấu, vừa gạt 

ra cái ác, vừa đón nhận cái lành; vừa xóa tan cái độc, vừa chào đón 

cái đẹp, cùng lúc chấp nhận giáo thoại tức là lấy đối thoại với nhân dân với giáo 

khoa chỉnh lý của lãnh đạo để thuyết phục quần chúng thấy cái đúng của chính 

sách làm nên cái trúng ngay trong hành động chính trị. Không như bà Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã “rô bốt hóa” chủ thể lập pháp của chính bà, 

vì trên thượng nguồn bà đã bị “đô hộ hóa” bởi một ý đồ nào đó trong Bộ Chính 

trị với tuyên bố phản chủ thể lãnh đạo: “về đặc khu… Bộ chính trị đã quyết rồi, 

bây giờ quốc hội phải bàn để ra luật…”. Bà phải nên biết là chủ thể lãnh đạo 

chống lại kiếp “cơm thừa, canh cặn”, tức là chống lại chuyện thí gì lượm lấy, 

cho gì ăn nấy, ném gì xài nấy, vì chủ thể lãnh đạo phải đủ nghị lực để gạt bỏ bạo 

quyền, cường quyền, lạm quyền, vì nó đủ kiên cường để dẹp bỏ tham quyền, 

tham nhũng, tham ô, vì nó rất dị ứng với bất công, bất lương, bất tài. Cho nên 

chủ thể lãnh đạo phải biết chấp nhận dấn thân để chống lạm quyền trong lãnh 

đạo, tham nhũng qua quyền lực; chống bất công để xây dựng công bằng; để lật 

đổ độc tài rồi lập ra công lý mới. Trong thử thách, chủ thể lãnh đạo cam nhận: bị 

bắt bớ để bảo vệ nhân cách lãnh đạo; bị tù đày để bảo toàn phong cách lãnh đạo. 

Quy lại, chủ thể lãnh đạo thừa nhận: phải có nhân tính trong nhân tình phải 

có nhân đạo trong nhân sinh, phải có nhân nghĩa trong nhân thế, vì chủ thể lãnh 

đạo khẳng định nhân bản trong nhân văn, nhân từ trong nhân tri, nhân trí 

trong nhân lý. 

– Dân (là) chủ mang sự sáng suốt của lãnh đạo muốn thay đổi nhân tình, và 

trước hết phải biết thay đổi chính mình, rời bỏ ích kỷ để tiếp nhận nhân tri, rời 

bỏ cái tôi tự cung tự cấp để đón nhận cái chung trong chuyện lợi ích chung, biết 

chia sẻ công bằng để sống chung trong công lý. Sự tỉnh táo giúp lãnh đạo rời cái 

tôi của ao nhà, nếu cần rời luôn cái ta của ao làng, để thấy được đại dương, 

cùng lúc hiểu được các quan hệ giữa các châu lục, để thấu sự vận hành của trái 

đất, của thế giới. Nhất là sự vận hành của dân chủ, mà bắt đầu là đẩy cổng để đi 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   772 

 

tìm đa tài, rời bộ này bộ kia của đảng mình để đi tìm đa trí, xa làng để gặp đa 

hiệu, tìm đến các quốc gia, các châu lục như tìm đến đa năng, hãy học dân chủ 

của thiên hạ để phát huy dân chủ cho đất nước. Đây chính là câu chuyện trình độ 

lãnh đạo! Vì khi nhân loại tạo ra thể chế dân chủ, để đưa các sinh hoạt chính trị 

vào đúng quỹ đạo của đạo đức chính trị, tức là đạo đức hóa mọi sinh hoạt lãnh 

đạo, để lãnh đạo chính trị phải làm việc trong luân lý của trách nhiệm và bổn 

phận, sống trong đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cùng với dân (là) chủ của mình. Từ 

đó chính quyền phải nhận trọng trách là phát huy dân chủ cho mọi công dân, nếu 

chính quyền không làm được chuyện này thì nó chỉ là tà quyền. Dân chủ là thể 

chế nhận rõ tiến trình của nhân loại, ngày ngày được mài dũa sắc nhọn trở thành 

thể chế của lý trí thông minh, tạo nên trí tuệ, thí dụ điển hình là ngay trong cổ sử 

của Hy Lạp là một xã hội có nô lệ và đã bóc lột nô lệ, nhưng thông minh lý trí 

của Hy Lạp đã biết chế tác ra tư duy chính thể để làm nên các lý luận về tự do, 

từ đó sáng tạo ra cả một hệ tư tưởng về dân chủ. Chính dân chủ làm chính nghĩa 

cho tự do của công dân, tự chủ của dân tộc, phải thấy để rõ trong hiện sử (bây 

giờ và ở đây) trong sinh hoạt chính trị, phải nhận ra là dân chủ ngày ngày trở 

nên sắc nhọn ngay trong các thể chế độc tài. Đấu tranh vì dân chủ có ngay trong 

các chế độ toàn trị, mà không một ý đồ chính trị nào có thể giới hạn chuyện dân 

làm chủ để dân là chủ của một dân tộc trên con đường đi tìm nhân phẩm. Dân 

chủ đã hiển hiện rõ trong mạng xã hội qua internet, trong đó các tin tức, các 

truyền thông, các sự cố ngoài vòng kiểm soát của chế độ độc đảng, của thể chế 

độc quyền, trước bị xem là ngoài lề, nhưng giờ đã trở thành chính thống, vì nó 

không bưng bít, không tuyên truyền, không tráo luận, không giả dối. Trên mạng 

xã hội qua internet, nhân dân còn biết đi xa hơn tin tức và truyền thông để tìm 

hiểu về sự thật qua sự cố, mà mạng xã hội còn là nơi hội tụ các đòi hỏi, các 

phong trào, các đấu tranh vì tự do, vì nhân quyền. Chính quyền độc đảng ngăn 

chặn nó, cấm đoán nó, truy hãm internet vì nó đứng chung không những phía sự 

thật, mà còn biết đứng về phía lẽ phải để bảo vệ các nạn nhân của bạo quyền, vì 

nó biết đứng về phía nước mắt của dân oan, dân đen, của các nhà đấu tranh vì 

dân chủ và nhân quyền… Và, lỗi sẽ biến thành tội trong ngày 12 tháng 6 năm 

2018, khi Quốc hội đã cúi đầu bấm nút để thông qua luật an ninh mạng, vì quá 

sợ dân là chủ, xuống đường-biểu tình-phản luật an ninh mạng mà quý vì đã đưa 

xe tăng, thiết giáp vào các thành phố để uy hiếp nhân dân yêu nước chống luật 

đặc khu, chống luật an ninh mạng. Lấy xe tăng, thiết giáp ra để chống lại sự tiến 

hóa của tự do truyền thông: đây chính là trình độ (quá thấp) của quý vị; nơi mà 

Bộ Chính trị đã “ném đá giấu tay” khi trao quyền lại cho Bộ Công an để đàn áp 

mạng xã hội. Đây chính là thượng nguồn ngày tàn của ĐCSVN, không những đã 

phản lại phương trình dân làm chủ để dân là chủ trong xã hội hiện đại; mà luật 

an ninh mạng còn phản lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, phản luôn quy trình 

tự do của nhân tri trong văn minh của nhân trí. 

– Lý của thức trong đó nhân lý phát huy kiến thức, trong đó nhân tri biết dựa 

vào nhân trí để có sung lực bảo vệ tính tự chủ của lãnh đạo… Tất cả quá trình 

này phải được Bộ Chính trị nhận diện trong các phong trào đấu tranh của dân 
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oan cho tới các phong trào đòi hỏi dân chủ và nhân quyền chống bạo quyền độc 

đảng. Lý của thức chỉ có với lý trí của yêu nước thương nòi, vì đây chính là 

năng lượng của lý biết thức trước các điều kiện của nhân sinh (dân tộc đang khổ 

đau và đất nước đang lâm nguy), từ đó hiểu nội chất của hai thực tế này trong xã 

hội để tạo hạnh phúc cho đồng bào. Bộ Chính trị có thấy rõ các phong trào thiện 

nguyện cho tới các phong trào bảo vệ các nạn nhân của trộm cướp trên đường 

phố do các hiệp sĩ thật sự liêm chính, những phong trào tự phát từ lương tri của 

các chủ thể dân chủ đã xuất hiện? Họ xuất hiện chỉ vì ĐCSVN đã bất tín và bất 

tài trong quản lý. Có lý trí để chọn lựa, để quyết định, để hành động, chống vô 

cảm, phải dẫm lên sự hèn nhát vì nó vô nhân, phải đạp lên sự thối nát, đây cũng 

là bài toán luân lý của Bộ Chính trị hiện nay: không chấp nhận một lực lượng 

công an, cảnh sát, lên hàng triệu người, lại còn sử dụng xã hội đen giữa ban 

ngày để thao túng, khủng bố dân oan, dân đen, dân lành. Lý trí của lãnh đạo là 

bảo vệ công dân và dân tộc qua công bằng, công lý, công pháp, chính đây sự 

thông thái lý trí để thăng hoa sự sáng suốt trong lãnh đạo. Các phong trào dân 

oan ngày càng được dân tộc hóa và cả nước đều biết, chia sẻ, đồng cảm, song 

song với đấu tranh vì dân chủ của nhiều phong trào vì nhân quyền ngày càng 

được thế giới hóa được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, các châu 

lục đã có dân chủ, ngay cả Liên Hiệp quốc. Điều phải nhận định về chính trị học 

và xã hội học là hành động tự do đấu tranh vì nhân quyền không bao giờ bị coi 

rẻ, xem thường, bỏ rơi, bỏ quên mà nó luôn được tôn vinh, và nó ngày ngày 

được vinh quang hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Nếu Bộ Chính trị ý 

thức được điều này thì đừng đàn áp các cuộc xuống đường biểu tình của công 

dân Việt nữa! Từ khi hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại thẳng thừng và sống sượng 

xâm lấn lãnh thổ ta; xâm lăng dân tộc ta qua kinh tế, thương mại, du lịch; xâm 

lược ta qua chuyện chúng thao túng, giật dây từ Bộ Chính trị tới Trung Ương 

đảng, nơi mà Tàu tặc tự cho phép bố trí nhân lực lãnh đạo của đảng CSVN, từ 

đó tạo các mê hồn trận kiểu bạn tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt… nhưng 

vẫn trộm, cắp, cướp, giựt biển đảo của ta, lại còn giăng bẫy Bộ Chính trị qua 

luật đặc khu, luật an ninh mạng. Đây chính là câu chuyện về trình độ lãnh đạo, 

vì công dân Việt muốn biết mức độ ý thức lãnh đạo của các vị ủy viên của Bộ 

Chính trị tới đâu? Ai là kẻ trung với nước, hiếu với dân như khẩu lệnh thuở xưa 

của quý vị? Và, ai là kẻ buôn dân bán nước trong Bộ Chính trị? Hãy lột mặt nạ 

của chúng để cứu nguy cho giống nòi! 

– Chống diệt vong để chống diệt chủng, trước họa xâm (xâm lấn, xâm lăng, xâm 

lược) mà ta đã thấy rõ trong bối cảnh lịch sử lâu đời của Việt tộc và đang tiếp 

tục diễn ra trong hoàn cảnh hiện nay của Việt tộc thì đó là Tàu họa, với ý đồ 

của Tàu tặc, bằng thâm ý của Tàu man. Mà man tính trong man rợ có từ tính 

toán tới hành động, cướp trắng trợn đảo biển Việt cùng lúc gây ô nhiễm qua 

công nghiệp đầy độc chất của chúng đang đầu tư và khai thác ồ ạt ngay trên lãnh 

thổ Việt, mà nhân dân hiểu là có sự thông đồng của các lãnh đạo trong ngoài Bộ 

Chính trị đã bán nước để trục lợi. Chống diệt vong trước mắt là phải nuôi tự chủ 

bằng thực lực của dân tộc trong quá trình chống thù trong cụ thể là chống tham 
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nhũng, chống luôn bất bình đẳng để trực diện chống bất công. Chống tham 

nhũng toàn diện, chứ không phải chống theo kiểu “đốt lò” của ông Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng hiện nay, mà nhân dân đã nhận ra ngay từ đầu là một cuộc 

thanh trừng nội bộ, để truy diệt các nhóm tư thù trong hậu đài của quyền bính. 

Chống diệt vong thật ra cũng là chống lại bạo quyền đang đe dọa, khống chế, 

đàn áp dân chủ qua bạo lực có mặt dày đặc trong cuộc sống, quý vị hãy tận dụng 

sức thông minh củađối thoại-đối chất-đối luận. Trong lịch sử của các Bộ Chính 

trị của ĐCSVN từ khi lập đảng: thông minh đối thoại chưa hề có, đây chính là 

lúc biến không thành có để giải khổ cho dân, để vượt khó cho nước! Hãy đối 

thoại với nhân sĩ, với hiền tài của Việt tộc! Chống diệt vong là chống lại bạo 

quyền phi nhân tính, để chống lại tha hóa vô nhân, chống lại đồi trụy vô luân, 

bằng thông minh của đối thoại, để xác nhận nhân quyền (quyền làm người với 

nhân tính, với nhân đạo). Chống diệt vong là chống lại bạo quyền bằng lý của 

nhân phẩm vừa dựa trên nhân lý, vừa dựa trên nhân trí, làm nên phương 

trình hợp lý-chỉnh lý-thuần lý để lãnh đạo sánh đôi với công bằng, như chính 

sách song hành cùng đạo đức tổ tiên để bảo đảm nhân phẩm cho Việt tộc. Một 

nhân phẩm không chấp nhận tà quyền, độc quyền, tham quyền! Chống diệt vong 

bằng tự chủ của ý chí lãnh đạo, bằng quyết tâm với các lý luận nhân lý: tự do 

trong công bằng và bác ái, từ đó phấn đấu để xã hội công nhận đạo lý tự do-công 

bằng-bác ái vừa là nguyên tắc, vừa là khuôn mẫu cho mọi hành động xã hội, từ 

chính quyền tới cá nhân, từ tập thể tới cộng đồng, luôn biết lấy dân là chủ làm 

động lực cho văn minh của dân tộc. Chống diệt vong phải đến từ nhân lý, có 

ngay trong nhân tính, xuất hiện từ nhận thức về nhân phẩm, và tư duy của lãnh 

đạo dựa trên nhân luận được hỗ trợ bởi đạo lý, đạo đức, của nhân đạo. Bộ Chính 

trị mà liêm chính sẽ cho xuất hiện: nhân nghĩa, biết rời bỏ ích kỷ, vô cảm để 

biếtăn ở có hậu, có ngày mai được chung sống qua công bằng với đồng loại, như 

công dân có thông minh tôn trọng tiền đồ của tổ tiên, trong hùng lực của dân chủ 

có trách nhiệm với đồng bào, với cộng đồng nhân loại. 

– Tự chủ của trí là dùng lý trí tự kiểm soát hành vi, tự kiểm định hành động của 

mình qua trí tuệ và đạo lý, qua trí lực và luân lý, còn đối với lãnh đạo thì tự 

chủ của trí của tự cân bằng các sinh hoạt xã hội, cộng đồng, tập thể theo quy 

luật công bằng, dựa trên công lý, được hỗ trợ bởi công tâm. Tự chủ của trí của tự 

giáo dục, qua kiến thức, qua tri thức để có ý thức biết tự giáo dưỡng đạo lý, đạo 

đức, luân lý cho mình và cho người khác. Không dùng bạo quyền, bạo động, bạo 

lực vì chúng chính là nguồn gốc của khổ đau, là bản chất của tà quyền, tự chủ 

của lý trí là quyền bảo vệ đồng bào và đồng loại để nhận ra chính độc tài, độc 

quyền, độc đảng, là gốc, rễ, cội nguồn của bất tín, bất tài, bất lương. Tự chủ của 

trí với quyền đa năng để tự chuyển hóa trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, 

dựa trên đa tài, đa hiệu, đa trí của nhân dân, qua đa nguyên, đa lý, đa đảng của 

nhân quyền, làm nên dân chủ. Tự chủ của trí biết bảo vệ môi sinh, trong đó có 

quyền bảo toàn môi trường sống, như chính bảo quản để cuộc sống, chống ô 

nhiễm môi trường và chặn ngay trên thượng nguồn các tà quyền, các công 

nghiệp ngày ngày gây thảm họa môi sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn sự sống của 
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bao thế hệ, với hậu quả khủng khiếp của tập đoàn âm binh Formosa, với sự cấu 

kết với bọn lãnh đạo âm binh lẩn lách từ trung ương đến địa phương của 

ĐCSVN. Hãy bắt đầu bằng sự cẩn trọng dựa trên phương tiện tốt để tránh các 

hậu quả xấu, cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân tính, biết chọn lựa cứu 

cánh tốt với phương tiện tốt cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân phẩm. Cẩn 

trọng với các giá trị tới đạo đức, tránh giết chóc, thảm sát, khủng bố để biết bảo 

vệ mọi giá trị của nhân đạo. Cẩn trọng vì cộng đồng, vì xã hội, vì đồng bào, vì 

đồng loại, chớ không phải cẩn trọng chỉ vì vị kỷ cá nhân lãnh đạo của mình (đây 

cũng là chuyện trình độ trong Bộ Chính trị). Chống vô cảm, nếu vô cảm là thờ ơ, 

lãnh đạm, tức là câm, mù, điếc trước các khổ đau, đánh mất đi mọi cảm xúc, vì 

chính vô cảm đã phản lại các giá trị đạo đức và phản lại cả sự thông minh của ý 

thức là nơi tiếp nhận kiến thức. Là ủy viên của Bộ Chính trị mà hằng ngày ăn no 

ngủ yên với bao triệu dân oan không đất, không nhà, lang thang như «bụi 

đời», buồn tủi như «oan hồn», thì đừng làm ủy viên nữa! Hãy rút lui càng sớm 

thì dân càng bớt khổ, đất nước càng bớt đau. 

– Tỉnh thức, với ý thức độc lập, với tâm thức dân tộc của nhân phẩm Việt, tức là 

biết đứng về phía dân oan, không chấp nhận và không cho phép các lực lượng 

bạo quyền dưới quyền của các vị là công an, cảnh sát, hợp cùng các lực lượng tà 

quyền là côn đồ, du đảng của xã hội đen đánh đập, trấn áp, bạo hành với dân 

oan, để khỏi phải thấy chính nhân phẩm của quý vị bị xúc phạm. Hãy biết đứng 

cùng với các nạn nhân của cưỡng hiếp, của bạo dâm, có cả ấu dâm và làm ra luật 

nghiêm minh nhất để bảo vệ tới cùng nhân phẩm của các nạn nhân, không thấy 

được nhiệm vụ này thì có mặt hoặc lập ra Bộ Chính trị để làm gì? Hãy quyết tâm 

chấn chỉnh hệ thống giáo dục như để chuộc tội với Việt tộc qua các chuyện học 

trò bạo động với thầy cô, thầy cô bạo hành với học sinh, trong bối cảnh vô giáo 

dục ngay trong giáo dục, thế mà vẫn bám ghế trong Bộ Chính trị thì nhân trí của 

quý vị ở đâu? Tỉnh thức tức là mỗi lần chứng kiến thực tế của mua bằng bán 

cấp qua học giả-thi giả-bằng giả để sau đó là mua chức bán quyền ngay trong 

ĐCSVN, thì quý vị có thấy nhân tri của chính của quý vị bị trừ diệt không? Tỉnh 

thức trong lãnh đạo là phải chặn đứng ngay bi cảnh một xã hội bị mù lòa vì tiền 

bạc, vật chất: con cái ruồng rẫy cha mẹ, anh chị em giết hại nhau ngày ngày vì 

của cải, thế mà quý vị vẫn bám chức, ôm quyền thì nhân cách của quý vị có còn 

không? Nếu là lãnh đạo thì phải chặn ngay chuyện buôn thần bán thánh, các nhà 

sư giả tín để giả mạo qua cửa Phật để làm tiền, để trục lợi, thông đồng với các vị 

lãnh đạo trong ĐCSVN, chúng khai thác chuyện làm chùa-xây chùa-lễ chùa để 

trục lợi qua “phước sương”, hãy xem lại nhân từ của của quý vị đã bị bóp chết 

chưa? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần quý vị chứng kiến thực cảnh của những kẻ 

có thực tài của dân tộc phải bỏ nước ra đi, nguyên khí của quốc gia bị đánh quỵ 

ngay trong quốc nạn của tiền tệ-hậu duệ-quan hệ được nuôi dưỡng bởi chính 

ĐCSVN của quý vị, thì quý vị có thấy nhân trí của chính quý vị bị thắt cổ 

không? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng kiến thực trạng của độc đảng của 

quý vị sinh ra độc quyền, để tham quyền đẻ ra tham nhũng trong ĐCSVN, luôn 

chối từ đối thoại để đối luận với trí thức, với chuyên gia thì quý vị có thấy nhân 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   776 

 

luận của chính quý vị bị thiêu rụi không? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng 

kiến bi kịch của cả dân tộc đang bị bần cùng hóa, cả một xã hội đang bị đồi trụy 

hóa, cả một đất nước đang vào quỹ đạo diệt vong hóa bởi Tàu tặc, thì nhân cách 

lãnh đạo của quý vị có còn được nhân dân tôn trọng không? 

– Phản tỉnh là kết quả tất yếu của tỉnh thức, nơi mà tri thức luận đã làm tụ diểm 

cho phân tâm học và khoa học não bộ hiện đại để làm rõ phân tích: chính môi 

trường làm thay đổi, làm thông minh hóa tư duy rồi hành động của mỗi cá nhân, 

mỗi lãnh đạo, mà ông bà ta đã giúp ta mở cửa cho trí tuệ: thời bắt thế, theo thời 

phải thế, để lãnh đạo phải hiểu thấu: thời (thông) bắt thế (minh), theo thời (sáng) 

phải thế (khôn). Nếu không thông, không minh, không sáng, không khôn thì 

đừng lãnh đạo! Thì đừng làm khổ dân, hại nước nữa! Tổ tiên ta còn nói rõ 

hơn “Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình”, trong 

lãnh đạo chính trị thì bực mình chính là hại mình trong hệ hại (hại dân tộc, hại 

đất nước, hại tiền đồ tổ tiên). Mà muốn tránh hệ hại này khi đã là ủy viên của 

Bộ Chính trị thì phải bắt đầu bằng thực địa trong hành vi, thực 

nghiệm trong hành tác, và thực tế trong hành động, chỉ xin mỗi ủy viên của Bộ 

Chính trị bỏ ra một ngày cho mỗi bi kịch dân tộc, cụ thể giành một ngày trọn 

cho hệ thực (thực địa, thực nghiệm, thực tế) để chế tác ra hệ hành (hành vi, hành 

tác, hành động) vì nhân trí của mỗi ủy viên trên sự thực của đồng bào, trong sự 

kiện của đất nước. Xin dành một ngày trọn cho từng thành phần xã hội sau đây: 

 Một ngày trong dân oan, quý vị không cần rời Hà Nội, họ đang tủi 

nhục đi đòi công lý vì bị cướp đất, cướp nhà, họ ở gần quý vị lắm! Trên 

đường phố, trong công viên, ngay trung tâm đang hét đứng, khóc ngồi, 

cạnh kề các trụ sở của chính quyền, của ĐCSVN. 

 Một ngày trong bịnh viện, để thấy bịnh nhân than đứng, khóc chờ, để 

được chăm sóc, từ phụ lão tới trẻ con, nằm la liệt trên giường, dưới đất. 

Quý vị không cần rời xa thành phố, cứ đến các bịnh viện lớn nhỏ để 

xem y tế của đất nước này ra sao, với bà bộ trưởng vừa tiêm thuốc 

chích ngừa chết người, vừa buôn thuốc giả chống ung thư, có một 

không hai trên thế gian này. 

 Một ngày trong nhà tù, chốn lao lý mà các tù nhân đấu tranh vì dân chủ 

và nhân quyền bị nhốt cùng với tù hình sự, nơi mà các con dã thú còn 

không chịu nổi tất cả nhục hình mà các tù nhân phải gánh chịu, nơi mà 

quý vị cứ khư khư tuyên bố với các hội đoàn, các chính phủ bên ngoài 

là, Việt Nam không có tù nhân lương tâm! Và ai cũng biết là kẻ tuyên 

bố câu này không hề có lương tâm! 

 Một ngày trên Biển Đông, làm ngư dân để cùng ngư phủ chịu cảnh bắn 

giết của Tàu tặc, chớ không phải “tàu lạ” như quý vị tuyên bố một 

cách thật đớn hèn! Có mặt trên Biển Đông để mắt thấy, tai nghe về 

chuyện đi biển đánh cá giờ thành đi không trở lại, ngay trên lãnh hải 

của quê hương Việt. 
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 Một ngày tại Vũng Áng, để thấy cả một vùng biển nuôi bao triệu đồng 

bào, giờ thành biển chết, trong nhiều năm, qua nhiều đời, và biển chết 

làm người quỵ gục theo: bỏ biển, bỏ quê, bỏ nhà lang thang trong kiếp 

lao nô tại Lào, tại Trung quốc… với kiếp cơm thừa, canh cặn, họ bị bỏ 

quên cho đến bao giờ? 

 Một ngày trên miền cao, với trẻ em đi học qua các tử lộ của thác đổ, 

sông dữ, phải ăn lá, ăn củ qua ngày như súc vật, mà không biết bao giờ 

mới được chính quyền đoái hoài tới để được nuôi dưỡng, học hành 

bình thường, bao giờ mới thực sự được làm người? 

 Một ngày trong khu ổ chuột, mà nhân dân của quý vị sống trong chật 

chội “như chuột”, sống trong thiếu thốn trăm bề, thức khuya, dậy 

sớm kiếm cơm cũng không đủ, một nắng hai sương kiếm tiền cũng 

không xong. 

 Một ngày trong đồn công an, nơi mà nhân dân xem như địa ngục diện 

tiền, nơi mà con người đã là súc vật để bị tra tấn, nơi mà Việt Nam 

hiện nay theo thống kê là nơi có số tử vong cao nhất so với các đồn 

công an của thế giới, nơi mà công an là tra tấn viên không nhân tính, 

là đao phủ thủ không nhân tri, luôn được ĐCSVN của quý vị bao che. 

 Một ngày trên đồng ruộng của nông thôn bị ngập mặn của miền nam 

vựa lúa cho cả nước, nơi mà nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho 

trời trong nghiệp ngã mà vẫn không sao cứu được đất, cứu được thân. 

 Một ngày trong trường học, tùy quý vị chọn tiểu học hay trung học, 

tiểu học thì cô giáo đày đọa học sinh, uống nước giẻ lau bảng; còn 

trung học thì thầy bạo hành trò, ngoại phố thì trò bạo động thầy, trong 

một nền giáo dục bị điên loạn hơn trầm cảm. 

 Một ngày trong các nơi trác táng, từ rượu bia đến nghiện ngập, từ bài 

bạc tới mãi dâm, để thấy cho rõ là quý vị không hề có một chính sách 

chống các tệ đoan xã hội, vì không có quyết tâm. Ngược lại các đồng 

chí của quý vị lợi dụng chuyện mua chức bán quyền để mua người bán 

nghiện trong một xã hội ngày ngày lấy tha hóa để chôn vùi nhân cách. 

 Một ngày trong các chợ búa, để thấy dân ta tại sao lại thành dân 

đen qua giá cả tăng vùng vụt, lạm phát trong ma đạo không lối ra, nhân 

dịp đó quý vị chứng kiến luôn cảnh: thực phẩm bẩn, ẩm thực độc, đang 

gây ra bao ung thư cho đồng bào mình, đang phải sống trong tử địa với 

số lượng người ung thư cao hàng đầu của thế giới hiện nay. 

Nơi này rồi tới nơi kia trên đất nước nhé quý vị ủy viên! Lấy hệ thực (thực địa, 

thực nghiệm thực tế) làm con ngươi, lấy hệ hành (hành vi, hành tác, hành 

động) làm đôi chân, từ đó đi tìm nhân phẩm cho Việt tộc. Quý vị mà không làm 

việc này, thì tôi chắc chắn là quý vị không có hệ liêm (liêm sỉ của lãnh đạo làm 

nên liêm chính của chính sách, làm ra liêm khiết của chính thể). 

*** 
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Tôi vẫn nhớ hai câu chuyện của lãnh đạo chính trị, một trong thế kỷ hai mươi 

khi tướng De Gaule nhận chức tổng thống, có mời văn sĩ Malraux cùng nhận 

chức bộ trưởng Bộ Văn Hóa, và cả hai đều đồng ý kết luận để có tâm giao trong 

chính sách là: “Nếu đã hiểu hết nổi khổ niềm đau của dân tộc, thì phải triệu tập 

tất cả hiền tài quốc gia và quốc tế để phục vụ cho dân tộc”. Câu chuyện thứ hai 

ngay đầu thế kỷ hai mươi mốt này, giữa thủ tướng tài ba của Pháp quốc là 

Rocard và hiền triết Ricoeur, cả hai cùng thao thức về đạo lý chính trị, trong đó 

một dân tộc luôn có cùng một dòng sinh mệnh với nhân loại, và cả hai đã tâm 

giao đắc khí trong mô thức: “Cái đúng của chính sách chính là cái trúng của 

nhân tính, và cả hai có thể làm nên cái đẹp của một dân tộc, cái hay của một đất 

nước!” 

 

 

Chào quý vị ủy viên của Bộ Chính trị, 

chúc quý vị tỉnh táo để thương dân, 

sáng suốt để bảo vệ tổ quốc, 

còn tuệ giác để không tiếp tục  

làm suy kiệt nhân phẩm của Việt tộc! 
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Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN 

Trả lại thẻ đảng 

 để nhận lại nhân phẩm Việt 

Chào các bạn, 

Tôi đã biết, đã quen những đảng viên của ĐCSVN và tôi đã đối thoại, đã tâm sự 

với họ về hiện trạng của dân tộc và tương lai của đất nước từ hơn 40 năm nay, 

và trong số đó, tôi nhận ra được là những người yêu nước muốn mang lại những 

điều hay, đẹp, tốt, lành tới đồng bào, cho Việt tộc. Nhưng trong cuộc đối thoại 

này, tôi xin phép được nêu ra một khoảng cách, tức là sự cách biệt giữa những 

đảng viên yêu nước, thương dân này với các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, đã 

mang nhục hiệu: hèn với giặc, ác với dân. Vì chính trong nội bộ lãnh đạo, có 

những kẻ đã phản bội lý tưởng yêu nước, thương dân, chúng tham quyền để 

tham nhũng, trong bọn này có kẻ mang dã tâm bán nước, nhấn đạp tiền đồ tổ 

tiên của Việt tộc xuống thấp để đưa tư lợi lên ngập mặt, ngập mắt của chúng, 

dùng tà quyền để vùi lấp nhân quyền, dùng bạo quyền đàn áp dân chủ. 

Đối thoại này vì công ích xã hội, vì tương lai đất nước, vì nhân phẩm của Việt 

tộc, thì không có chỗ cho những kẻ vào đảng để thăng quan tiến chức, để mua 

chức bán quyền, để vinh thân phì gia qua đặc quyền, đặc lợi… để lợi dụng một 

đảng chỉ với bốn triệu đảng viên mà lại tự định vị cho mình kiểu «ghế trên ngồi 

tót sỗ sàng», lãnh đạo không để mưu tìm hạnh phúc cho nhân dân, mà cai trị họ, 

bòn rút họ, trấn áp họ, và tráo trở với họ trong mọi quan hệ xã hội, mọi sinh hoạt 

xã hội, qua tuyên truyền ngu dân, qua bạo quyền của công an trị. 

Là tư vấn cho các định chế, các cơ chế của các chính quyền Âu châu tự nhiều 

năm qua, tôi được tiếp cận từ lãnh đạo tới đảng viên các đảng phái trong sinh 

hoạt chính trị đa đảng, trong quan hệ đa nguyên, có nhân quyền của cộng hòa, 

có tự do của dân chủ, tôi nhận ra độc đảng sinh ra độc tài của ĐCSVN là một 

hoạn bịnh thể chế, sinh ra ung thư trong sinh hoạt xã hội, cả trong đời sống tâm 

linh của Việt tộc. Đối thoại, vì vậy phải dựa trên dữ kiện, để nắm được chứng từ, 

có lý luận của sự thật để có lập luận về chân lý, để có giải luận về lẽ phải. Đối 

thoại chân chính không được rời quá trình sự thật-chân lý-lẽ phải: 

 Lý tưởng chính trị phải là câu chuyện đầu tiên trong cuộc đối thoại này, 

trong đấu tranh cho độc lập dân tộc nó là đuốc soi đường cho đảng, 

trong tình hình hiện nay thì nó hoàn toàn vắng mặt từ hành vi tới tư 

cách của các kẻ lãnh đạo ĐCSVN. Không những không có lý tưởng 
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chính trị, họ còn làm ngược lại với các nội dụng qua hành tác của vị kỷ 

vì tự lợi, bám quyền để vơ vét qua tham nhũng, ôm quyền để ngấu 

nghiến qua tham ô, không có lý tưởng chính trị thì đừng làm chính trị! 

Vì nếu làm thì sẽ thành loại người mà dân ta đặt cho một điếm 

vị: «cướp ngày là quan», chúng là loại ký sinh trùng do độc đảng sinh 

ra: «sâu dân mọt nước». Lý tưởng chính trị làm nên niềm tin chính trị, 

nếu quốc thái dân an theo hướng đi lên của dân tộc, phải giới hạn mọi 

hậu nạn, tăng trưởng mọi sản xuất, làm giầu thực sự cho mọi tầng lớp 

có mặt trong xã hội, từ đây lý tưởng chính trị đã làm nên sức mạnh 

chính trị. Quá trình lý tưởng-niềm tin-sức mạnh, không chỉ là quyết 

tâm chính trị, mà nó chính là thông minh chính trị, quá trình này chính 

là xung lực để nâng lên trình độ chính trị của dân chúng, cường độ 

nhận thức chính trị của nhân dân. ĐCSVN hiện nay không còn có cái 

vốn lý tưởng-niềm tin-sức mạnh này, vì các lãnh đạo của nó đã phản 

bội nội dung của lý tưởng, nội hàm của niềm tin, nội lực của sức mạnh 

dân tộc. Lý tưởng chính trị có thực chất trong năng lực của lãnh đạo 

chính trị mang luôn tiềm lực thay đổi nhân sinh quan của một dân tộc, 

lấy nhân tính để giáo dục nhân tình; làm biến đổi thế giới quan của 

một giống nòi, lấy nhân tri để hiểu nhân loại; làm chuyển đổi vũ trụ 

quan của quần chúng, đưa nhân đạo vào nhân thế. Một đảng cầm 

quyền chân chính phải làm cho phương trình nhân sinh quan-thế giới 

quan-vũ trụ quannày được thăng hoa, vì đó chính là kết quả của tiến 

bộ, của văn minh, cũng là sự thành công cụ thể của lãnh đạo chính trị. 

Các lãnh tụ của ĐCSVN từ khi thành lập 1930, nhất là sau 1975 ngày 

thống nhất đất nước cho tới nay, không hề có bản lĩnh chính trị, có nội 

công tri thức, có tầm vóc nhân lý để làm chuyện này. Lý tưởng chính 

trị biến cái tầm thường lập đi lập lại không có tiến bộ, đổi cái bình 

thường vô thưởng, vô phạt, thay cái tầm phào của sống lây lất, đưa tất 

cả vào quy trình hiện đại hóa có văn minh, cùng lúc giữ được các 

truyền thống tốt lành, các di sản hay đẹp, đây chính là quá trình khai 

thị-khai minh-khai trí có trong bổn phận và trách nhiệm của lãnh đạo 

chính trị, nếu lãnh đạo liêm chính-liêm minh-liêm khiết.Hiện nay, từ Bộ 

chính trị tới tổng bí thư, từ Trung ương đảng tới chính phủ không có 

một ai có bản lĩnh đạo lý, có nội công luân lý, có tầm vóc đạo đức để 

chứng tỏ quá trình này. Đây đúng là lúc phải trả thẻ đảng, vì đảng bất 

tài. 

 Chỉnh lý lãnh đạo, là câu chuyện thứ hai, ở đây có chỉnh lý lãnh đạo 

được xây dựng cạnh kề với thực trạng của dân tộc, có đủ cơm ăn áo 

mặc, không phải như hiện nay công nhân Việt phải đi làm lao nô ngay 

trên đất nước mình cho các doanh nghiệp ngoại quốc, chịu cảnh nô 

tỳ cho các nước láng giềng, bị đe dọa bởi thảm cảnh nô lệ qua thực tế 

của một đất nước đang bị Tàu tặc đe dọa với Tàu nạn về môi trường và 

thực phẩm, Tàu họa về lãnh thổ, biển đảo, và Tàu hoại về kinh tế, 
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thương mại, nông nghiệp… (tôi quý trọng văn hóa và nhân dân Trung 

Quốc, nhưng tôi xin phép được gọi bọn lãnh đạo bành trướng và bá 

quyền của Bắc Kinh qua phương trình khống chế của chúng là Tàu 

tặc–Tàu nạn–Tàu họa–Tàu hoại). Chỉnh lý lãnh đạo đòi hỏi các lãnh 

đạo ĐCSVN phải làm được tức khắc qua quyết tâm chính trị biết dựa 

vào lý tưởng chính trị, mà không cần gọi tên qua xảo ngữ để lừa dân là 

lý tưởng cách mạng! Chỉnh lý lãnh đạo còn là đưa nhân tri sáng, nhân 

trí cao vào nhân tình nghèo, vào nhân thế thấp, làm cho bằng được 

cuộc cách mạng nhân phẩm: quyết chí làm chủ và từ chối làm tớ, để 

thành công như các nước láng giềng cùng nôi văn minh trong tam giáo 

đồng nguyên với ta: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Lấy 

sáng kiến trong giáo dục làm ra sáng tạo trong khoa học kỹ thuật; chọn 

kiếp cao, bỏ kiếp thấp, cụ thể lấy tự chủ để có tự lập lập ra tự cường, 

tức là chọn tự trọng trước tổ tiên và con cháu, quyết không chọn điếm 

nhục với láng giềng, với thế giới! Tại sao lại biến Vân Đồn, Bắc Vân 

Phong, Phú Quốc thành đặc khu với bao hệ lụy của trác tán, đồi trụy 

qua buôn lậu, rửa tiền… khi Tàu tặc tới ăn ở, sinh sôi, chúng sẽ làm 

điếm nhục hóa đất Việt. Mà không biến các đặc khu này thành các 

trung tâm khoa học kỹ thuật sắc nhọn, nơi mà các nguyên khí quốc gia 

từ chuyên gia tới trí thức tới sinh sống và làm việc trong hệ sáng (sáng 

kiến, sáng lập, sáng tạo), đất dụng võ của thông minh Việt, qua kinh 

nghiệm của nhiều quốc gia tiên tiến đã làm? Phải chăng vì các lãnh đạo 

ĐCSVN hiện nay không có ý niệm gì về sáng tạo khoa học kỷ thuật 

theo kinh nghiệm của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapour, 

Trung Quốc…? Hoặc giả họ không biết gì nên không tin về hệ năng 

(tài năng, trí năng, hiệu năng) của Việt tộc, vì chính bản thân họ chưa 

bao giờ được đào tạo bài bản, chưa bao giờ được học hành tử tế, chưa 

bao giờ có học lực thật để có học vị thật, học hàm thật, ngược lại chế 

độ độc đảng hiện nay đã tạo ra con quái thai giáo dục là học giả-thi 

giả-bằng giả? 

 Chính quyền liêm chính phải bảo đảm các định chế xã hội, được ghi 

trong hiến pháp, bảo hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, tự hành 

chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới 

luân lý… Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo hành dường như tất cả 

mọi sinh hoạt xã hội: thì cũng chính là chính quyền làm sản sinh ra 

các vấn đề xã hội mới. Và, nếu không giải quyết các vấn đề xã hội mới, 

thì chính chúng sẽ sinh đẻ ra các khó khăn xã hội mới, nếu khó khăn xã 

hội mới này không được giải quyết nhanh chóng, chính chúng sẽ tạo ra 

các tệ nạn xã hội mới, và nếu các tệ nạn xã hội này không được xử lý 

toàn bộ, chính chúng sẽ sinh bừa không những các bất công xã hội 

mới, kể cả các bạo động xã hội mới. Chính quyền Việt Nam hiện nay, 

mang thực chất của cường quyền, để lại từ khi có chuyên chính-chuyên 

quyền-lạm quyền, tức là từ khi có độc quyền của ĐCSVN, loại chính 
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quyền này tự cho phép họ gian lận “nói một đằng, làm một nẻo”, cùng 

với phản xạ “cả vú lấp miệng em”. Nó hoàn toàn trái ngược lại với 

định nghĩa bình thường của chính quyền, mà theo tổ của ngành xã hội 

học Durkheim:“chính quyền đưa thực thể của tư duy vào hành động cụ 

thể trong thực tế xã hội, qua công cụ hợp lý của chính sách, để điều 

hành các định chế, các cơ chế vì lợi ích của toàn thể”. Tội của 

ĐCSVN hiện nay ngày càng nhiều, càng sâu, khi họ để phụ nữ Việt 

phải đi làm nô tỳ, nô bộc, thậm chí “làm gái” trong nhiều nước láng 

giềng, mà số phận thua kẻ “đi ở đợ”. Trong khi mọi người Việt đều 

biết không ai thấy những phụ nữ các nước láng giềng phải ăn sương 

trên đất nước Việt, một chế độ mà để bao nhiêu trăm ngàn phụ nữ 

đi “làm vợ lẽ”, “làm điếm”... Trên mạng xã hội, cư dân mạng đều thấy 

bức ảnh một phụ nữ, ăn mặc hở hang, nhưng cầm trên tay biểu 

ngữ “bán thân không bán nước!”. Đây không những là sự thật về 

chính quyền hiện nay trong đó có một số không nhỏ lãnh đạo ĐCSVN 

đang trong quy trình bán nước, mà biểu ngữ này còn nói lên một sự 

thật luân lý sâu xa hơn là phụ nữ phải bán thân thì: nhân cách-tư cách-

phong cách của họ còn liêm chính-liêm khiết-liêm sỉ hơn bọn bán 

nước! Hegel định nghĩa một chính quyền chính thống luôn dụng lực 

của quyền vì lợi ích cho tập thể cho cộng đồng, cho dân tộc. ĐCSVN 

không hề có lực, có tầm, có vóc để nhận nhiệm vụ lịch sử này; bi thảm 

hơn họ truy diệt đa tài, họ kiềm ám đa năng, họ trù dập đa hiệu, chỉ vì 

họ mất ăn mất ngủ vì tuệ giác của đa nguyên trong đa trí của đa đảng, 

đây là một đại nạn cho Việt tộc! ĐCSVN luôn thủ tiêu hệ đa (đa tài, đa 

năng, đa hiệu, đa trí) của đa nguyên qua đa đảng trong hay, đẹp, tốt, 

lành để tiếp tục ngu dân qua bản chất xấu, tồi, tục, dở của họ, họ cũng 

không ngần ngại đưa những hành động chính trị thâm, độc, ác, 

hiểm vào xã hội Việt, vào nhân dân Việt, xã hội Việt, làm nhiễm ô cả 

đạo lý Việt, nhân phẩm Việt. 

 Thức tỉnh phải trong hệ thức: lấy kiến thức để xây dựng tri thức, 

nhận trí thức để tạo ý thức, đón nhận thức để có tỉnh thức. Không biết 

hệ dây chuyền: kiến thức–tri thức–trí thức–ý thức–nhận thức–tỉnh 

thức thì ĐCSVN đừng lãnh đạo, lãnh đạo mà vô thức, thì dẫn tới vô 

minh, để rơi vào bẫy vô tri, chóng chầy sẽ rơi vào vô giác, sẽ gây họa 

cho dân tộc, tạo nạn cho giống nòi. Thức là hệ lãnh đạo chính trị 

vừa tỉnh để có tỉnh táo, vừa động để hành động đúng lúc hợp thời, đúng 

thế. Hãy xem lại quá trình đào tạo lãnh đạo tại các nước văn minh, nếu 

không nói là tân tiến, ở đó có kiến thức trước quần chúng để gầy 

dựng tri thức sớm làm nền cho mọi chính sách, tránh hẳn chuyện “sai 

một ly đi một dặm”, như kinh nghiệm khốn nạn của boxit Tây Nguyên, 

của Formosa tại Vũng Áng, giờ lại reo rắc thêm ba thảm kịch mới trên 

ba đặc khu mới Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Các lãnh đạo 

ĐCSVN chưa bao giờ được đào tạo về điều tra cơ bản qua tri thức dân 
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chủ trong quy trình chuẩn bị thượng nguồn các chính sách; tại đây phải 

có một hệ trí thức chỉnh chu làm gốc cho ý thức chu toàn, để không 

xẩy ra chuyện “sai con toán bán con trâu”. Để khi hành động, thì được 

vũ trang bằng nhận thức chính xác về dữ kiện để có tỉnh thức sáng 

suốt của “người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông 

sâu”, trước khi nhập cuộc và biết chống chỏi trước mọi thử thách! 

Trong quá trình lãnh đạo, từ ngày lập đảng cho tới bi kịch hiện nay của 

một đất nước ngày càng tụt hậu, các lãnh đạo của ĐCSVN không bao 

giờ trực diện để trực thoại với trí thức qua truyền thông đại chúng cũng 

như qua hội thảo, hội nghị, hội luận, mà trí thức chính là chuyên gia 

trong chuyên môn qua chuyên ngành của họ. Đây là một dàn dựng biển 

lận tri thức trong lãnh đạo của ĐCSVN, cũng như Việt tộc đã thấy 

qua biển lận dân chủ, kiểu «đảng cử, dân bầu»; mà trong sự thật lịch 

sử thì chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bầu cho ĐCSVN lãnh đạo số 

mệnh của dân tộc, vận mệnh của đất nước, nói lên một chân lý của 

chính thể không quốc thể: ĐCSVN không liêm chính vì không có liêm 

sỉ và kẻ không có hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ) thì không bao 

giờ có lẽ phải! 

 Sạch trong quy trình gầy dựng chính sách của các nước dân chủ, tại 

đây các thủ đoạn tham ô, tham nhũng bị chặn ngay thượng nguồn, nơi 

đây kẻ lãnh đạo đi từng bước từ chính sách tới quyết định, từ quyết 

định tới hành động, từ hành động tới thành quả, lấy cần mẫn để làm rõ 

bổn phận, lấy chí công để nhận trách nhiệm, lấy hy sinh để thao tác 

mọi hành vi lãnh đạo. Không hề có chuyện chia chác với nhau qua «rút 

ruột» để trục lợi riêng. Sạch trong tiến hành qua cơ chế, từ chỉ đạo qua 

hành chính, từ quản lý tổng quan tới hành động lãnh đạo cụ thể thường 

nhật, nơi đây cơ chế sạch để liêm chính hóa mọi thủ tục, để trong sạch 

hóa mọi tổ chức từ nhân lực tới đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nơi mà kết 

quả là hiệu quả lãnh đạo, không có chuyện tránh, né, lách, xé luật để 

đầu cơ, không có chuyện rút vốn, cắp tài nguyên, vật liệu để làm giầu 

riêng. Sạch trong hành động chính trị thấy rất rõ trong phong cách lãnh 

đạo thanh bạch, chấp nhận thanh đạm vì dân tộc, nhận luôn cả thanh 

bần để tròn nhiệm vụ, để tròn nghĩa vụ với đất nước, lấy đồng lương 

nuôi cuộc sống cá nhân. Chuyện biệt dinh, biệt phủ là «thành quả» của 

bọn đầu cơ chính trị, đầu nậu chính sách, không hề là chuyện của kẻ 

lãnh đạo liêm sỉ, không hề là hành động lãnh đạo liêm 

chính. Sạch để trong chính trị, để sáng lãnh đạo; sạch từ thượng nguồn 

trong quá trình đào tạo các cá thể lãnh đạo, sạch trong quy trình gầy 

dựng chính sách. Sạch trong đánh giá thành quả và hậu quả phải rõ 

ngay từ đầu: thấy chuyện hay cho dân tộc, chuyện tốt cho giống nòi, 

chuyện lành cho xã hội, chuyện đẹp cho đất nước thì đầu tư, thì lập 

chính sách, thì hành động, trọn vẹn chí công vô tư. Thấy 

chuyện xấu cho dân tộc, chuyện tồi cho giống nòi, chuyện tục cho xã 
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hội, chuyện dở cho đất nước, thì đừng đầu tư, thì đừng lập chính sách, 

thì đừng hành động, đánh giá thành quả và hậu quả là chuyện cân, đo, 

đong, đếm, hoàn toàn duy lý qua lý luận và lập luận có kiểm soát của 

tập thể, có đối thoại với cộng đồng, có sự đàm phán của nhiều chính 

kiến đóng vai trò khách quan hóa lãnh đạo chính trị. Sạch trong đào tạo 

lãnh đạo nơi mà học lực bảo trì cho học vị, bảo hành cho học hàm; học 

trong nghĩa học tập trong tu thân, học hành trong tự rèn 

luyện, sạch ngược lại với bẩn, với hai loại ô nhiễm trong chính 

giới: bất tài, vô chí luồn lách qua cửa ngõ tham quan, tham 

nhũng. Sạch từ đầu đến cuối để tách ra khỏi loại ngụy biện “đánh 

chuột tránh vỡ bình”, mà ta chỉ thấy bạo động với đạo đức giả luôn đi 

đôi với thanh trừng nội bộ, một loại chính trị rừng, không trong và 

không sạch. Sạch để tránh loại xảo biện “đưa củi vào lò”, một loại bạo 

hành chính trị luôn đi đôi với thanh lọc bè phái, của bạo lực “mạnh 

được, yếu thua”, của loại bạo quyền “thắng làm vua, thua làm giặc”. 

Sau gần một thế kỷ, từ 1930 cho tới nay, nhất là từ khi thống nhất đất 

nước 1975, ĐCSVN hoàn toàn bất lực để tự trong sạch hóa,để làm 

gương tốt cho xã hội, mà ngược lại ĐCSVN hiện nay là nơi chế tác ra 

những cái bẩn nhất từ tham nhũng rồi chuyển tiền ra nước ngoài, tới 

các tướng công an tổ chức đánh bạc luận qua mạng truyền thông ngay 

trong các sào huyệt công quyền của ĐCSVN. Và, ĐCSVN sẽ không 

bao giờ sạch khi dùng độc quyền để tà quyền trong bạo quyền để cướp 

bức dân tộc, để bán đất nước qua đặc khu. 

 Dính Đảng như dính thân là thực trạng của vài trường hợp mà y khoa 

thông báo cho chúng ta qua các trường hợp sinh đôi hiếm hoi: hai đứa 

trẻ ra đời cùng một lúc, có phần lớn các nội tạng nhưng chỉ có một cột 

xương sống, hai cá thể nhưng phải chia cùng cuộc đời, cùng kiếp sống. 

Khi y khoa quyết định muốn cứu cả hai thì phải tách ra, để hai là hai, 

chớ không phải hai là một, tách ra để mỗi kẻ có kiếp riêng, có đời 

riêng, nếu không tách được thì đứa này có thể là họa của đứa kia. Cụ 

thể là đứa mạnh luôn làm khổ đứa yếu, đứa mạnh luôn lấy sức mạnh để 

khống chế, để áp đặt, để bạo hành, để bó buộc đứa yếu phải làm theo ý 

muốn, ý định, ý đồ của đứa mạnh. Dính đảng lại là chuyện có thật 

trong chuyện chung đời-cộng kiếp giữa hai đảng anh-em: đứa mạnh 

làm anh là ĐCSTQ-Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứa yếu làm em là 

ĐCSVN-Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi hai đảng này ra đời, từ khi 

hai đảng này chọn quỹ đạo chuyên chính để thống trị qua cái độc (độc 

đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn), chọn chuyện ăn đời-ở kiếpvới nhau, 

nhưng trên thực tế thì đây là chuyện vừa cưỡng hôn, vừa cưỡng thân. 

Một đại họa cho Việt tộc, mà muốn sống còn trong vai em-thế yếu thì 

phải tìm mọi cách để tách ra, thoát ra, càng sớm càng hay. ĐCSTQ 

luôn can thiệp, luôn xen vào nội bộ, phân hóa các lãnh đạo, và trên 

thực tế là tổ chức nhân lực lãnh đạo cho ĐCSVN, đứa mạnh-đàn 
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anh luôn tìm cách ở trên cao để chi phối, để quyết định số 

kiếp đứa yếu-đàn em, bằng những thủ đoạn xấu, tồi, tục, thấp; bằng 

các xảo thuật độc, ác, thâm, hiểm. Lúc thì “chơi ngang” dùng ma đạo 

để cắt đôi đất nước Việt ngay hiệp định Genève 1954; lúc thì “chơi 

đểu” cướp biển, cướp đảo của Việt Nam; chưa kể bao lần “chơi 

ngược” qua các chiêu bài cố vấn quân sự kiểu “biển người” coi sinh 

mạng Việt như cỏ rác, và nhiều lần“chơi ác” đưa đẩy lãnh đạo 

ĐCSVN vào con đường giết dân, qua cải cách ruộng đất. Hiện nay, thì 

bao vây kinh tế Việt, từ nhập khẩu hàng Tàu tới gây ô nhiễm môi 

trường, hủy diệt môi sinh, giăng bẫy chính trị, tổ chức nội gián, giáo 

dưỡng bọn phản phúc buôn dân, bán nước, giết hại các lãnh đạo chân 

chính mưu cầu độc lập, tự chủ cho Việt tộc. Hãy kết luận: dính thân mà 

yếu thì chỉ có chết! Dính đảng mà hèn thì chỉ dẫn đến vong quốc, diệt 

nòi. Hãy quyết định không dính nữa! Hãy quyết đoán là tách ra! tách 

để sống, tách để giữ nhân phẩm, tách vì có nhân cách, tách một cách 

dứt khoát để Việt là Việt! 

 Chuyên ngược, ĐCSVN sinh ra trong nôi đấu tranh bằng bạo lực của 

giai cấp-bất chấp dân tộc, nên không chuyên nghiệp mà chuyên ngược, 

qua ngữ văn chuyên, bị thô bạo hóa qua ngữ pháp chuyên chính, để vào 

quỹ đạo bạo lực của chuyên quyền, mà quá trình tham quyền cố vị giờ 

đã sinh ra thảm họa mua quyền bán chức trong mọi tầng lớp lãnh 

đạo. Ngày ngày chuyện chuyên ngược sinh ra bao quái thai: quan hệ-

tiền tệ-hậu duệ để truy diệt trí tuệ của chuyên. Cái chuyên xuôi của 

hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp bị gạt bỏ, tiêu 

hủy, loại trừ, và ĐCSVN đã chọn chuyên ngược qua chuyên 

chính để chuyên quyền: đây là tử lộ trước toàn cầu hóa hiện nay! Tại 

đây chỉ có cái khôn xuôi mới có đất sống! Còn cái ngu ngược thì sẽ 

chết “bất đắc kỳ tử”! Hãy trả lại thẻ đảng và đi tìm các quyền vì dân, 

trong đó có quyền nâng dân là một thực tế trong các nước văn minh tức 

là các quốc gia hiện nay có nhân quyền nhờ dân chủ, thực tế này có 

được là nhờ chính thể của họ có chính quyền dùng quyền lực để nâng 

nhân dân của họ lên về mọi mặt, nhất là về nhân tri và nhân trí. Đây là 

mối lo, “mất ăn mất ngủ”, của các chế độ độc tài hay độc đảng đang 

chứng kiến rất rõ mối quan hệ gắn bó giữa nhân quyền qua dân 

chủ và nhân tri qua nhân trí. Quyền nâng dân không những nâng mực 

sống của nhân dân, mà hùng lực của nó tại quốc gia hiện nay có nhân 

quyền, dân chủ tức là có văn minh là chuyển hóa các cá nhân, trước hết 

thành các cá thể phải được chính quyền tôn trọng, để thực sự có vị, có 

thế, có lực của chủ thể. Định nghĩa của chủ thể là quyền giành tự do 

cho mình để lấy sáng kiến trong sinh hoạt xã hội. Trong đó sinh hoạt 

chính trị qua tuyển cử, đầu phiếu luôn làm tăng sức sáng tạo của chủ 

thể để càng ngày càng có nhiều tự do hơn, chính đây là sự khác biệt sâu 

xa giữa hai hệ: hệ độc (độc tài, độc đảng, độc quyền, độc tôn) và hệ đa 
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(đa nguyên, đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu). Chính sự khác biệt sâu xa 

giữa hai hệ này đã biến thành sự mâu thuẫn, rồi trở thành xung đột, để 

xung kích lẫn nhau trong quan niệm cũng như trong chuyện thực thi 

quyền lực. Hệ độc thì tìm cách loại, tiêu, hủy, diệt sáng kiến và sáng 

tạo; còn hệ đa nâng, cõng, đỡ, đẩy sáng kiến và sáng tạo của cá nhân, 

không còn là những cá thể lẻ loi, mà thực sự là chủ thể có vị, có thế, có 

lực trong sinh hoạt xã hội cũng như trong sinh hoạt chính trị. Quyền 

nâng dân là quyền nâng sáng kiến của cá nhân để cá nhân có cơ hội mà 

nâng tập thể, cộng đồng, dân tộc, là quyền nâng sáng tạo của chủ thể 

qua phát minh dùng thông minh của mình để đóng góp trực tiếp vào 

nguyện vọng “cơm no, áo ấm” cho dân tộc. Sức mạnh của chủ thể hiện 

diện luôn trong ý nguyện “nước giàu, dân mạnh”, vì chính các chủ thể 

được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi từ giáo dục tới xã hội để dễ 

dàng vào quy trình của khám phá, tạo ra các phát minh để đẩy mạnh 

phát triển, thực sự đóng góp vào chuyện “thay đời, đổi kiếp” của dân 

tộc theo hướng thăng hoa. Quyền nâng dân cụ thể là để đảm bảo sáng 

kiến của chủ thể biết dùng tự do của mình để sáng tạo, từ đó nhận trách 

nhiệm trực tiếp với đất nước, từ đó nhận bổn phận tức khắc với dân 

tộc. Đây là nhiệm vụ của một chính quyền liêm chính, là “thiên vụ” 

của kẻ lãnh đạo, và nếu muốn lãnh đạo mà không có một ý niệm gì về 

chuyện dùng quyền lực của mình để nâng dân tộc mình lên thì đừng 

lãnh đạo! Thì đừng chiếm chỗ của người khác, nhất là khi họ là 

những chủ thể chính thống! Hãy rời đảng để được trọn vẹn làm chủ 

thể! 

 Chủ hóa nhân quyền là lằn ranh phân chia làm ra mức phân định giữa 

một chính quyền vì văn minh của xã hội, vì phát triển của đất nước, vì 

đạo lý của dân tộc, luôn ngược lại với loại chính quyền lấy độc quyền 

để lạm quyền, lấy độc tài để diệt đa tài của nhân dân. Chính nhân 

quyền khi được tôn trọng sẽ có các cá nhân trở thành chủ thể lấy tự do 

của mình để sáng tạo ra các phát minh “ích nước, lợi dân”, sẽ có các 

tập thể lấy tự chủ của mình để chế tác ra các sáng kiến mới vì “dân 

giàu, nước mạnh”, sẽ có các cộng đồng lấy tự giác của mình để bảo trì 

các giá trị, các di sản, các đạo lý của tổ tiên qua “cha truyền, con 

nối” theo nghĩa đẹp. Quyền chủ hóa nhân quyền, khi nhân 

tình được nhân tính nâng lên, khi nhân thế được nhân tri đẩy lên, 

khi nhân loại được nhân lý đề cao, thì chính nhân quyền này sẽ 

có nhân bản, nhân văn, tạo ra ý thức tập thể, sinh ra nhận thức cộng 

đồng, giúp chế tác ra tâm thức cá nhân, biết tôn trọng công lợi để bảo 

vệ tư lợi. Từ đây, lãnh đạo chính trị sẽ làm cầu nối để nhân quyền gặp 

được chủ quyền(cho dân, vì dân), trong đó nhân dân có quyền kiểm tra, 

giám sát, phê chuẩn các kết quả qua hiệu quả và hậu quả của các chính 

sách, trực tiếp sử dụng chủ quyền của mình trong pháp luật để đầu 

phiếu, để tuyển cử, tạo ra tranh cử, để có được lãnh đạo thực tài và 
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liêm chính trong sạch. Quyền chủ hóa nhân quyền có lý trí, biết tách 

nếp sống văn minh ra khỏi thói quen mê tín, tách lý tính ra khỏi cuồng 

tín, chuyện tách ra để trực diện đấu tranh với cái xấu, tồi, tục, dở của 

ngu dân, lý trí này bắt buộc phải có trong tư duy của người lãnh đạo. 

Hãy rời bỏ ĐCSVN, để chọn làm công dân Việt một cách liêm chính 

nhất: biết bảo vệ vốn liếng của tổ tiên mình, qua sự thật của lịch sử, 

qua chân lý của niềm tin, qua các giá trị đạo lý làm nên lẽ phải, để dân 

tộc Việt được khai sáng và thực sự làm chủ lòng tin của mình, như làm 

chủ số phận của mình. Quyền chủ hóa nhân quyền là vinh dự của kẻ 

biết trao, biết tặng, biết dâng lên cho tổ quốc mình, cho dân tộc mình 

quyền làm chủ chữ nhân qua chữ lý! 

 Dân chủ hóa thật thì nắm được nhân tình, vì quyết tâm không để mất 

tiền đồ mà tổ tiên, cụ thể là không để mất di sản lẫn văn hóa, không để 

mất chất xám trí thức lẫn hệ thống huấn luyện và đào tạo các thế hệ 

tương lai, chống các ý đồ bành trướng xăm lăng muốn bứng gốc-nạo 

rễ vốn liếng của dân tộc mình.Trong tâm địa của Tàu tặc, chúng làm 

hai chuyện cùng lúc: cắt ruột và nạo ruột; trước hết là cắt ruột để cắt 

toàn vẹn lãnh thổ của một dân tộc; nạo ruột là đào cho rỗng mọi tài 

nguyên, mọi tiềm năng của một đất nước. ĐCSVN với các lãnh đạo 

hiện nay đã nghiên cứu đầy đủ về bài toán thâm, độc, ác, hiểm gây đứt 

ruột–cắt đứt ruột-nạo rỗng ruột của Tàu tặc chưa? Việt tộc đừng để 

bọn bán nước theo gót của Tàu tặc khai thác 3 ý đồ (ruột) này qua các 

đặc khu! Hành vi của kẻ lãnh đạo phản ảnh ít nhất hai cốt lõi trong thực 

chất của con người lãnh đạo: khả năng lãnh đạo và đạo đức lãnh đạo, 

hai cốt lõi vượt xa và vượt ngoài các khẩu lệnh tuyên 

truyền: hồng và chuyên, rổng về diễn luận và trống về giải luận. Khả 

năng lãnh đạo có nền là giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo 

án), quyết định khả năng của học, nơi mà học vị và học hàm luôn được 

căn cứ vào học lực, cấm tuyệt đối chuyện học giả, thi giả, bằng 

giả. Chính học lực, tức là học thật, thi thật, bằng thật, kết tinh ra 

phương trình học lực-học thật để bảo trì cho thức (kiến thức, tri thức, 

trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức). Ở đây, tất cả đều thật về tiềm 

năng, đều thật về khả năng lãnh đạo, phương trình giáo-học-thức hiện 

nay không có chỗ trong ĐCSVN lấy chuyện “đánh lận con đen” để 

tráo lừa nhau, thanh trừng nhau. Chính nhờ có liêm chính trong giáo-

học-thức nên có liêm sỉ trong đạo đức lãnh đạo, hãy trả lại thẻ đảng để 

đấu tranh cho các cơ chế công minh, trong một chế độ liêm minh, 

dụng công bằng qua công lý để thực hiện được chuyện so ra mới biết 

ngắn dài trong vai trò, chức năng lãnh đạo đất nước. Tại đây, phương 

trình gian lận quan hệ-tiền tệ-hậu duệ không hủy diệt được trí tuệ của 

công dân. Vì nhân dân luôn có thẩm quyền để so sánh các khả năng 

giữa các lãnh đạo trong đa nguyên và dân chủ, mà không quên là sau 
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này lịch sử sẽ làm tiếp chuyện cân, đo, đong, đếm này khi các lãnh đạo 

ĐCSVN rời cõi đời này. 

 Đối đầu với thử thách, với thăng trầm là chuyện “cơm bữa” của các 

chủ thể liêm chính đấu tranh vì dân tộc và đất nước, đối đầu là đối diện 

để phản biện cũng là chuyện “đi chợ” để nuôi trí, nuôi tâm kẻ có liêm 

sĩ. Vì nếu không chấp nhận chuyện đối đầu để hiểu thêm tình hình, để 

có nhận định tổng quan, để hiểu tâm lý và tính toán của các kẻ khác ta 

chưa là chủ thể có trách nhiệm với đất nước, có bổn phận với đồng 

bào. Đối đầu chính là trực diện với khó khăn để tìm đáp số, đây là 

lúc “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đặt các lý lẽ của lương tâm mình 

trước thực tế lạc hậu của đất nước, trước thực trạng bi đát của dân 

tộc. Đối phương, luôn có mặt trong đời sống chính trị, luôn hiện diện 

mỗi lần chính quyền ban hành một chính sách, thường trực xuất hiện 

trong cuộc sống xã hội vì khác biệt, vì đối nghịch về quyền lợi và 

quyền lực với lãnh đạo chính trị đương nhiệm. Nhưng chủ thể mà khôn 

ngoan thì không bao giờ biến đối phương thành kẻ thù, tránh tối đa 

biến đối phương thành tử thù. Chỉ vì diệt, trừ, khử, giết đối phương 

chính là đang diệt, trừ, khử, giết thông minh của chính mình, vì đối 

phương thấy, hiểu, thấu, sống những dữ kiện, những kinh nghiệm, 

những vốn liếng mà chính ta không có, không biết, không hiểu; nếu 

không thấu chuyện phải học đối phương thì đừng lãnh đạo! Cũng 

không sợ đối lập có lực triệu tập đối kháng, mời gọi đối trọng để tạo ra 

cán cân lực lượng thuận lợi để đề kháng, để chống đối lại tà quyền, đây 

cũng là chuyện “cơm bữa”, “đi chợ”, “thử lửa”, mà một công dân 

liêm chính phải công nhận để nhìn rộng hơn, để thấu suốt sâu hơn. Tại 

đây, tuyên truyền một chiều, áp đặt ý thức hệ, thần thánh hóa cá nhân 

lãnh đạo như ĐCSVN đã làm không ngừng nghĩ trong mê dại chỉ là 

chuyện dìm dân trong ngu dân, xuẩn động trong bị động. Rời đảng, trả 

lại thẻ đảng để nhận đa luận (lý luận, lập luận, giãi luận, diễn 

luận), cội nguồn của đa nguyên, cũng là gốc rễ của thông minh chính 

trị! 

 Không khuất phục để biết mình là ai? Việt gốc hay không? theo nội 

dung yêu nước thương nòi, với ý nghĩa thiêng liêng nhất của định 

nghĩa «đồng bào», chớ không phải chỉ cần có quốc tịch Việt hay tổ tiên 

Việt là đủ, thì phải tự khẳng định rằng ít nhất ba việc mình chính là con 

dân của một dân tộc: 

 Không bao giờ khuất phục bất cứ ngoại xâm nào, tới từ bất cứ phương 

trời nào, dù chúng có to nhất, có giầu nhất. 

 Không bao giờ chịu phận mất nước, làm thân nô lệ, dù phải trả những 

giá rất đắt để giữ độc lập. 

 Nhận quyết tâm độc lập dân tộc như tiếp cùng lúc hai hệ vấn đề: một 

là bản sắc Việt tính bất di bất dịch, hai là về nhân phẩm Việt lực của 

mình. 
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Ba khẳng định chính kiến chính là ba xác nhận công dân để trước hết biết mình 

là ai? Sau đó để biết mình thuộc dân tộc nào? Một dân tộc kiên cường, chớ 

không phải một dân tộc cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối. Như vậy, những kẻ không 

có, hoặc không muốn có ba chính kiến này thì chưa chắc đã là thành viên của 

Việt tộc! Việt chính, ngược hẳn với Việt gian, có chính đạo nhờ có chính nghĩa, 

có chính tâm song hành cùng chính lý, có chính khí nên có chính ngôn, trước sau 

như một, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, muốn làm lãnh đạo thì sẵn sàng hy 

sinh vì dân tộc, chết vì nước. Chắc chắn không phải là loại lãnh đạo, vừa vơ vét, 

vừa có thẻ xanh, có quốc tịch ngoại quốc, để khi Tàu tặc tới, lại bỏ chạy qua 

phương Tây, rồi lẩn lút như đám ma bùn, ma xó. 

Vật đổi sao dời trong đời người là có thật, vật đổi sao dời lại càng đúng trong 

lịch sử với «nắng sớm, mưa chiều», càng đúng hơn với tà quyền «sớm nở, tối 

tàn»; trong đó nếu đồng chí là bọn xấu lãnh đạo thì chuyện «lừa thầy, phản 

bạn» đối với chúng là chuyện «cơm bữa»! Giữa đồng chí lãnh đạo có hành vi 

bán nước mờ ám trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào, xin các đảng viên 

ĐCSVN hãy chọn: đồng bào! 

Hãy dùng định nghĩa nhân phẩm Việt của Việt tộc chính gốc để lật trần 

chữ đồng chí, không còn một nội dung nào có ý nghĩa với bọn mang dã tâm bán 

nước, không còn có một nội hàm luân lý nào với bọn “sâu dân mọt 

nước”. Lấy nhân phẩm Việt để lột mặt nạ bọn “thừa nước đục thả câu” trong 

tham nhũng, “thừa gió bẻ măng” trong tham ô, “đục nước béo cò”trong tham 

quyền, với trò “cóc mò cò ăn” trong tham quan. Chúng khai thác tận tủy xảo 

quyền tham quan-tham quyền-tham ô-tham nhũng, chúng chính là nỗi oan khiên 

hiện nay của hàng triệu dân oan! 

Nếu các bạn còn giữ thẻ đảng viên ĐCSVN sẽ là thảm họa trong mai hậu, sẽ 

bị sập bẫy-rơi hố-mắc lưới-tròng đầu qua xảo quyền “kẻ ăn ốc, người đổ 

vỏ” của bọn lãnh đạo: từ đảng viên chân chính mà thành nạn nhân của lịch sử 

khi dân tộc đưa ĐCSVN ra công lý của công quyền, ra pháp lý của pháp luật. 

 

 

 

Hãy trả thể đảng ĐCSVN  

để nhận lại nhân phẩm Việt! 
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Thư gởi các nhà lãnh đạo tương lai của Việt tộc 

Lãnh đạo: nhận nhân lý, nhập nhân trí 

Chào các bạn, 

Chúng ta chưa biết nhau và có thể sẽ không quen nhau, nhưng chúng ta vẫn có 

thể đối thoại được với nhau qua lý luận từ dữ kiện, qua lập luận từ chứng từ, qua 

giải luận từ các dự phóng tương lai của các bạn muốn trở thành các nhà lãnh đạo 

tương lai của dân tộc, của đất nước bằng chính tâm chớ không bằng tà quyền, 

bằng chính trí chớ không bằng bạo quyền, bằng chính lý chớ không bằng tham 

quyền. Mà nguồn gốc câu chuyện của chúng ta tới từ chính quyền của ĐCSVN 

từ khi họ giành quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước bằng độc quyền qua độc 

đảng, với độc tài sinh ra độc tôn, mà họ chưa bao giờ được Việt tộc bầu ra, với 

bao hậu quả từ thù trong (tham quan-tham ô-tham nhũng) tới giặc ngoài (Tầu 

nạn với nạn xâm lấn-Tàu họa với họa xâm lược-Tầu hoại với hoại xâm lăng) đó 

là một viễn ảnh đen tối cho dân tộc: bị đô hộ thì sẽ bị đồng hóa, một việc mà mà 

tổ tiên ta đã ngăn chặn được từ hơn bốn nghìn năm nay. Tôi tôn trọng văn hóa 

và nhân dân Trung Quốc nhưng tôi phải gọi bọn lãnh đạo bành trướng và bá 

quyền của ĐCSTQ-Đảng cộng sản trung quốc là Tàu tặc qua hệ Tàu nạn-Tàu 

họa-Tàu hoại, trong đó Việt tộc ta đang là nạn nhân chính!  

Trong nhiều năm làm tư vấn các vấn đề quốc nội cho vài quốc gia Âu châu, cho 

tới làm tham vấn cho Liên Hiệp Quốc về các vấn đề quốc tế, từ xã hội tới văn 

hóa, từ ngoại giao tới giáo dục, tôi đã chứng kiến thế nào là văn minh của dân 

chủ, thế nào là văn hiến của nhân quyền trong tự do của đa nguyên. Ngay trên 

thượng nguồn của thượng nguồn, tức là thửa sơ khai của một chính sách, các 

chuyên gia chúng tôi nhận đích thực vai trò chuyên gia trong chuyên môn qua 

chuyên ngành của mình, từ tư vấn tới tham vấn, được thường xuyên thăm hỏi ý 

kiến, có khi kéo dài cả nhiều tháng, nhiều năm, để tránh hậu quả «sai một ly đi 

một dặm».Trong cả quá trình này, các chuyên gia phải nghiên cứu, điều tra, điền 

dã thực địa để có cùng một nhịp sống với hệ cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, thực 

cảnh) của xã hội, hiểu được tâm cảnh của quần chúng. Chuyện này, không có 

trong chủ quan của Bộ Chính trị, của trung ương ĐSCVN, vì họ lấy độc đảng để 

độc tài, nên không có năng lực để khách quan hóa đời sống xã hội, họ tạo ra dân 

đen, dân oan, mà họ vẫn mù quáng hóa làm như không thấy nỗi khổ niềm đau 

của họ; lấy độc tôn để độc trị nên hoàn toàn không có khả năng để khoa học hóa 

các dữ kiện xã hội, ngày ngày tự thui chột hóa chính họ, làm như không có tham 

nhũng đang thối nát hóa đời sống xã hội hiện nay. 

Tại các quốc gia phương Tây dân chủ, tôi thấy rõ các chính khách có bản lĩnh 

chính trị, có tầm vóc quốc gia, có nội công lãnh đạo luôn lắng nghe để thâu nhận 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức) của các chuyên gia, từ đó tạo ra sung lực 
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trong chính sách, biến thành hùng lực trong xã hội qua chính hệ năng (năng 

khiếu, năng lực, năng động) của chính họ, để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến, sáng 

lập, sáng tạo) từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo dục để thăng hoa dân tộc 

của họ. Đó cũng là bài học mà tổ tiên Việt đã giáo dưỡng con cháu Việt nhận ra 

chân tướng kẻ lãnh đạo mình: «Người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã 

dò nông sâu». Như vậy chúng ta sẽ đối thoại qua 3 hệ này (thức, năng, sáng), 

còn ngược lại nếu các bạn muốn là lãnh đạo tương lai cho Viêt tộc qua: «thừa 

gió bẻ măng» của tham quan, qua «đục nước béo cò» của tham ô, qua «thừa 

nước đục thả câu» của tham nhũng, thì đối thoại này sẽ bị nhiễm ô bởi tham 

quyền vì bị lạm quyền. Và nó không có chỗ đứng, ghế ngồi trong cuộc đối thoại 

này, vì nó bỉ ổi chống lại hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), nó thô bỉ vì 

chống lại hệ tài (thực tài, chân tài, hiền tài), tồi tệ vì nó chống lại hệ thực (sự 

thực, chân thực, thành thực) mà nhân dân đã quá rõ qua các lãnh đạo hiện nay 

của ĐCSVN. Việt tộc đang mong chờ 3 hệ (liêm, tài, thực) này, mà ông bà ta 

cùng đã dặn dò con cháu rất kỹ về chuyện này : «có thực mới vực được đạo», và 

thực ở đây vừa là thực phẩm, vừa là sự thật làm nên chân lý để phục vụ cho lẽ 

phải các bạn à! 

 Nhân lý của lãnh đạo dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, có nền móng từ 

luân lý của trách nhiệm bảo vệ nhân dân, của bổn phận bảo toàn tổ quốc, 

thì cũng chưa đủ để thắng địch. Để lật ngược đối phương nhất là đối 

phương đó lớn và đông cả nước lẫn dân, như Tàu tặc hiện nay, chúng thật 

sự là tặc vì chúng đã cướp nước và áp đặt nền thống trị để đô hộ ta qua 

nhiều lần trong lịch sử, hiện nay chúng cũng đang cướp biển, cướp đảo 

của ta. Kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ chuẩn đoán chính xác ý định của giặc (đi 

guốc trong bụng giặc), kẻ lãnh đạo tài là kẻ dự đoán đúng ý muốn của 

giặc (đi bộ trong não bộ giặc), kẻ lãnh đạo lớn là kẻ nhập nội được vào ý 

đồ của giặc (đi dạo trong mưu đồ giặc). Có chính sách đúng, với chính trị 

cao, được chỉ đạo bởi lãnh đạo giỏi, theo đúng bài học của tổ tiên: có tích 

mới dịch nên tuồng, dựa trên năng lực lãnh đạo (khôn cậy, khéo nhờ, khó 

chịu), lấy tự chủ để làm chủ (khôn làm cột cái, dại làm cột con), có định 

hướng chủ lực, biết thời hiểu thế, nắm kế thấu mưu, làm lớn thắng to, để 

sớm thăng hoa dân tộc. 

 Cởi bỏ các ý thức hệ ngoại lai làm băng hoại dân tộc, khẳng định khả 

năng cởi bỏ cái độc hại của cái độc đảng, để cởi bỏ cái độc đoán tới từ cái 

độc quyền, để cởi bỏ cái độc tôn tới từ cái độc trị. Độc đảng luôn độc hại, 

nếu lảnh đạo không phải là minh quân, minh chủ, minh chúa, vì nó làm 

đui chột hóa kẻ lãnh đạo, tạo ra vô minh đưa lãnh đạo tới vô tri, cuối cùng 

là vô giác trước nỗi khổ của dân tộc, niềm đau của giống nòi, với cái độc 

chỉ thấy nó mà không thấy nhân tình chung quanh để có nhân tính trong 

kiếp làm người! Cởi bỏ để cởi mở trong lãnh đạo chính trị. Cởi mở trong 

lãnh đạo chính trị là khả năng đón tiếp kiến thức mới, kinh nghiệm lành, 

phương án tốt, tư vấn hay, trong tư thế luôn luôn mong muốn học hỏi, biết 
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nghe để biết đón, biết tiếp để biết nhận, biết nhận vì biết trao! Cởi mở 

trong lãnh đạo chính trị vừa là nền trong đạo lý chính trị, luôn gần dân, 

không xa rời quần chúng, vừa là cầu nối để dân chúng được trao đổi về 

chính sách với lãnh đạo, được đối thoại với chính quyền, được thảo luận 

với chính phủ. Không mỵ dân, cũng không đạo đức giả, mà dựa vào khả 

năng lãnh đạo với lý luận về chính sách, với lập luận về đường lối, luôn 

có giáo khoa chính trị khi gặp nhân dân. Mở lý trí lãnh đạo để nhân dân 

có thể nói, tiếp, nghe, nhận chính kiến của họ mà không có chuyện “ăn 

trên, ngồi trốc” để áp đặt chuyện “cả vú lấp miệng em”. Không rơi vào 

tuyên bố xuẩn động trong thụ động của chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị 

Kim Ngân trước làn sóng xuống đường, biểu tình phản đối luật đặc khu 

(Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) ngày 10 tháng 6 năm 2018, một 

con lốc dầy cường lực của nhân dân yêu nước mà lại bị bà chủ tịch ghép 

là «…quá khích!». Thật bất hạnh cho dân Việt! 

 Sự thật vẫn là thử thách hàng đầu của lãnh đạo chính trị, dùng cái thực để 

làm nên cái tốt, ngày ngày xóa cái nghèo để tránh cái khổ cho dân. Để 

nhìn thấy được cái khổ trong cõi người thì không khó! Tại đây, cái khổ 

được nhận diện qua sự sống còn, ngược lại sống thường là sống bình 

thường, bình an trong thoải mái, sống mà không phải đấu tranh từng ngày, 

từng giờ như dân đen, dân oan hiện nay. Trong khi đó sống còn là phải 

đấu tranh để sống, muốn sống phải tranh sống, sống mà như “dở chết, dở 

sống”, sống lây lất, cụ thể trước mắt chúng ta vẫn là trường hợp của dân 

đen, dân oan, nơi mà oan khiên xuất hiện rõ ràng trong cuộc sống, trong 

xã hội, nếu làm lãnh đạo mà nhắm mắt, không xử lý, không giải quyết thì 

không những đã có lỗi mà còn mang tội nữa! Đó là thực trạng hiện nay 

của đất nước, dân đen lầm lũi, dân oan thành bụi đời, lang thang ngay trên 

đất nước của chính mình, trong khi đó bọn tham quan vơ vét cho đầy túi, 

mua bất động sản tại phương Tây, với thẻ xanh, rồi quốc tịch ngoại, khi 

có biến loạn thì chúng cao bay, xa chạy. Lãnh đạo như vậy thì không phải 

là lãnh đạo, mà là âm binh, mà hậu kiếp của chúng là bất lương trong 

bóng tối, bất chính trong bùn nhơ, bất dạng như oan hồn không quê 

hương, dân tộc, vì chúng đã bán dân, bán nước rồi ! 

 Lý trí, trong linh động thích ứng để linh động tìm lối đi, linh hoạt của 

hành động trước thời thế, thuận lợi hay bất lợi của nhân cảnh. Lý lịch của 

các lãnh tụ tài giỏi luôn có một hằng số, có lúc đi ngược với thời thế, đó là 

ý chí; tại đây tiềm ẩn một hằng số khác là năng lực của lãnh đạo qua quá 

trình giải bày ý chí bằng đề nghị-đàm phán-quyết định-hành động khi 

thuyết phục các đối tác. Tại đây, sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án vừa 

đối phó, vừa đối trọng ngay trên thượng nguồn để dàn xếp chu đáo mọi so 

sánh lực lượng để cân đối phương trình thời thế-ý chí, để duy tâm không 

«trùm phủ» lên duy lý. Muốn thành công thì lý trí lãnh tụ phải nhận được 

sự đồng tình của tất cả hoặc của đa số không những của các thành viên 

lãnh đạo, mà luôn cả các liên minh trong nội bộ; từ đó ý chí cá nhân sẽ 
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hình thành ra lý trí của tập thể. Câu chuyện thượng nguồn để chuyển hóa 

thời thế-ý chí qua thực lực của ý chí-lý trí là quá trình vừa giải thích, vừa 

phạm trù hoá ý chí dựa trên tính hiệu quả, có cơ sở của điều tra sơ khởi, 

thực địa, làm sáng mọi mối tương quan giữa sáng kiến của ý chí và tình 

huống tới từ thời thế. Trên thực tế lãnh đạo, phải nên phân biệt: ý chí 

thường thì dựa trên mô hình, còn hiệu quả thường dựa vào sự biến đổi của 

tình hình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các lãnh đạo vừa có 

nhiều tin tức, dữ kiện, chứng từ luôn đa diện, đa chiều, để lấy những 

quyết định đúng trong chính trị tỉnh-lãnh đạo thức, cùng lúc có các 

chuyên ngành, với cái chuyên gia để có được những chỉ báo chính sát để 

dự đoán được những chỉ tiêu. Đây lại là hài kịch của Bộ Chính trị 

ĐCSVN lúc 3 giờ đêm 09 tháng 6 năm 2018 hoãn lại việc bỏ phiếu của 

quốc Hội về luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), để xoa 

dịu sự phẫn nộ của toàn dân, nhưng họ lầm to trong ngây dại chủ quan của 

họ: ngày 10 tháng 6 năm 2018, cả nước trên cả ba miền nhân dân đã 

xuống đường, đã biểu tình, đã hét lớn, đã gào to trong hùng khí: Không 

đặc khu! Không Trung Quốc! Không bán nước! Mọi xảo ngữ «ý đảng, 

lòng dân» đều là loại xạo ngôn. 

  Thực tế được nhận định không theo mô hình mà theo quy luật biến đổi 

thường trực của tình thế; luôn được nhận ra từ tình huống, khi tình huống 

làm xoay chuyển môi trường hiện tại tạo ra thực trạng của xã hội, bất lợi 

hoặc thuận lợi cho dân tộc, cho đất nước; làm lãnh đạo chính trị là nhận 

định, phân tích để điều tiết hoặc khai phá các thực trạng này.Thực tế có 

nội lý diễn biến của nó được nhận diện qua biến đổi của thời thế, mở lối 

cho chính sách hoặc đóng cửa mọi sáng kiến; làm lãnh đạo chính trị là 

thấy được, nhận ra nội lý diễn biến của tình hình, sẽ quyết định đúng hiệu 

quả của một chính sách, và nếu quyết định sai sẽ gây ra hậu quả cho xã 

hội, cho dân tộc. Diễn biến thực tế khi được lãnh đạo chính trị đánh giá 

qua diễn biến của tình hình, thì kẻ lãnh đạo giỏi biết khai thác tiềm năng 

xấu hoặc tốt của thực trạng; còn kẻ lãnh đạo tài thì biết khai triển vốn có 

sẵn để tăng lợi thế trong thời thế mới; riêng kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm 

cho ra các nội lực mới, các đồng minh mới, các liên minh mới, để củng cố 

thời-thế-vị của đất nước, của dân tộc. Diễn biến thực tế trong tư duy của 

lãnh đạo chính trị chấp nhận chuyện «nắng sớm chiều mưa» trong so sánh 

lực lượng, bất lợi hay thuận lợi cho mình; công nhận luôn chuyện «sớm 

nở, tối tàn» trong các liên minh giữa các đồng minh, bên này hay bên kia; 

sẵn sàng đón nhận luôn chuyện «vật đổi, sao dời» không những giữa bạn 

và thù, mà cả về chuyện bất biến giữa chung thủy và phản bội ngay trong 

các liên minh, làm được tất cả các chuyện này thì xem như «đắc đạo» khi 

quản lý phương trình lãnh đạo trong nội lý diễn biến thực tế-nội lý biến 

thiên nhân tâm. Chuyện này đang xẩy ra trong tháng 6 năm 2018, theo 

kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa các lãnh đạo ĐCSVN, trong đó 

cái bị quốc tế xem là quái thai chính thể là tứ trụ, thì thủ tướng Nguyễn 
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Xuân Phúc tuyên bố: «lắng nghe ý kiến nhân dân…» về luật đặc khu; bà 

chủ tịch quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân thì thấy nhân dân xuống 

đường: «vì bị kích thích… quá khích…», cùng lúc tổng bí thư Nguyễn phú 

Trọng không dám xuất hiện ít nhất một lần để bảo vệ chính sách đặc khu 

của ông, của của Bộ Chính trị trước quần chúng, trước truyền thông; còn 

ông chủ tịch nước Trần Đại Quang thì hoàn toàn vắng bóng, biệt tăm một 

cách rất kỳ quặc, trong một bi hài kịch làm trò cười cho quốc dân và quốc 

tế. 

 Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước đầu tiên trong nhập lý vào nội 

lực của bối cảnh, trong đó bối cảnh của thực tế làm chuyển đối hệ ý (ý 

muốn-ý định-ý đồ), lãnh đạo chính trị tài ba sẽ chuyển hóa linh động hệ 

luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) của mình theo bối cảnh để 

biến bối cảnh thành thực lực của mình. Nhập lý vào thể lực môi trường, 

có bước thứ hai là mô hình đôi: mô hình cứng mang ý chí của chính sách, 

mô hình mềm đưa thực tế của môi trường, của bối cảnh để làm tăng hiệu 

lực cho vốn đầu tư, trong đó sự phối hợp nhuần nhuyễn mô hình đôi 

(cứng và mềm) là khả năng và ý chí của lãnh đạo vừa biết cõng chính 

sách qua trở ngại, trở lực, vừa biết buông thư khi mô hình bóp ngộp thực 

lực trong thực tế. Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ ba là chiến 

lược đôi khi gặp nước chảy xiết, thì biết chọn nơi để làm đập nước mà giữ 

nước, cùng lúc biết chọn chỗ thông nước để cho thoát nước; và trên cùng 

một dòng nước: hai chiến lược này không hề mâu thuẫn nhau, được xử 

theo lý luận đôi trong thông minh linh động để giải quyết. Luật an ninh 

mạng vừa được đại biểu quốc hội «cúi đầu bấm nút thông qua» ngày 12 

tháng 6 năm 2018 là phản lý chống lại nhập lý trong bối cảnh toàn cầu 

hóa hiện nay, nơi mà tự do mạng xã hội chính là lý trí của xã hội, nơi mà 

đa nguyên truyền thông là lực trí tuệ của tập thể, là vóc thông minh của 

cộng đồng, là dạng đa năng của dân tộc, thì lại bị thui chột hóa qua một 

đạo luật khinh mạt nhân trí, mạt vận với nhân tri, ung thư hóa nhân lý. 

 Thuận lý, là mang lý trí ra ngăn chặn lại chủ quan thui chột của chính 

sách mà không tôn trọng quy luật của tình hình, gạt bỏ điều tra cơ bản, 

loại trừ nghiên cứu thực địa để nắm thực trạng-thực cảnh-thực tế của 

nhân dân, của xã hội. Lý trí được dùng để thấy rõ các trở ngại, các chướng 

ngại mà thuận lý là bắt đầu bằng chuẩn đoán tình hình theo các chỉ báo 

khách quan để thoát các lý thuyết xơ cứng, các ý thức hệ mù quáng, từ đó 

có các hành động cụ thể mang nội chất tích cực là hiểu vấn đề để vượt 

khó khăn, lấy sáng kiến để vượt qua các ngõ cụt, lấy sáng tạo để biến vượt 

thoát thành vượt thắng. Thuận lý sẽ cho xuất hiện khả năng thích ứng với 

môi trường, thích nghi với tình thế, thích hợp với hoàn cảnh, trong đó 

hiện tại của bây giờ và ở đây là dàn nhún để làm tốt hơn, hay hơn cho dân 

tộc, cho đất nước. Thuận lý theo lời dạy của tổ tiên: «tùy cơ ứng biến» 

nhưng cùng lúc phải sáng tạo ra các thuận lý mới để xoay chuyển tình 

thế, cụ thể là chuyển hóa các so sánh lực lượng, biến bất lợi thành thuận 
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lợi. Tại sao các lãnh đạo ĐCSVN chỉ tính tới chuyện buôn đất, bán khu 

qua bất động sản, mà không có một chính sách nào về thông minh Việt 

trong sáng tạo Việt từ khoa học kỹ thuật tới hiện đại hóa đất nước, như 

các quốc gia láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với ta (Đài Loan, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) đã thành công? Hiền tài trong lãnh 

đạo chính trị phải là chân tài trong thống hợp tất cả nội lực thông minh 

của nhân dân để làm nên một hùng lực trong phát triển chứ! 

 Trọng não, là bản chất của chính quyền không xóa não, là chính quyền 

biết trọng chất xám, nâng niu tri thức, quý trọng trí thức, vì quý yêu kiến 

thức, biết dụng không những khoa học kỹ thuật, mà khai thác sáng suốt 

các nghiên cứu, điều tra, điền dã của khoa học xã hội và nhân văn, nắm 

chắc các kết quả của học thuật để hiểu sâu nhân tình, hiểu rộng nhân loại, 

hiểu cao nhân thế, luôn đưa nhân tri vào nhân trí để nâng nhân bản. Chính 

quyền trọng não, là chính quyền biết khai thác sử học, để tra đúng sử liệu, 

tìm trúng sử luận, để hiểu sử tính của một dân tộc, sử địa của một đất 

nước, và không lập lại sai lầm của quá khứ, biết ưu điểm, trọng điểm của 

tổ tiên nhưng cũng thấu luôn yếu điểm, nhược điểm, khuyết điểm, kể cả 

khuyết tật của họ. Hiểu thấu lịch sử để làm khá hơn, tốt hơn, hay hơn, 

cùng lúc đặt Việt sử vào sử quốc tế để so sánh từ đồng sử đến dị sử giữa 

người và ta, trong đó so sánh sắt se với láng giềng cùng nôi tam giáo đồng 

nguyên với ta. Đó là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, cùng 

văn hóa với ta tại sao họ thành công làm chủ, còn ta thất bại trong thảm 

hại là phải nhận kiếp làm công, làm thợ cho họ, thậm chí lao động trong 

vai nô tỳ, nô bộc cho họ. Chính quyền phải dùng quyền lực của trí tuệ dân 

tộc, tài nguyên đất nước để chế tác ra hợp lực trong đó giáo dục phục vụ 

nhân tri và nhân trí, kinh tế phục vụ cho nhân sinh, văn hóa phục vụ cho 

nhân văn, đạo lý phục vụ cho nhân cách, lấy nhân nghĩa làm nhân bản. Ý 

nghĩa của hợp lực có trong kinh nghiệm dựng nước và giữ nước của tổ 

tiên qua thuật ngữ cả nước-toàn dân. Đây chính là thành công của một 

chính quyền biến hợp lực thành tổng lực. Chính quyền dùng quyền lực 

của định chế và quyền hạn của các cơ chế để làm ra tổng lực cho dân tộc, 

cho đất nước. Lãnh đạo không lòn lách qua lách luật, tránh luật, thậm chí 

xé luật để tham nhũng trong tham ô, qua tham quyền và lộng quyền. Bọn 

xé lẻ để đi đêm với ngoại bang, xé lẻ để đi lén với ngoại xâm không thể 

dung thân chúng trong một chính quyền sạch! Nếu ĐCSVN đã thất bại từ 

khi thống nhất đất nước năm 1975 trong quá trình tập hợp tổng lực này, 

thì tại sao không vào quy luật của đa nguyên trong đa đảng để đa trí, đa 

tài, đa năng, đa hiệu được xuất hiện ngay trong đồng bào, ngay trên đất 

nước?  Mà ông bà ta đã giáo dục con cháu ta là: vắng mợ chợ vẫn đông 

mà! 

 Lương tri trực diện để chống lãnh đạo chính trị vô tâm vì vô trách nhiệm, 

đây chính là lòng lương thiện nếu những kẻ lãnh đạo nhận bổn phận với 

chí công vô tư trong hệ trình của lương thiện-lương tâm-lương tri, không 
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có hệ trình này thì không có công tâm, không có hệ trình này mà đòi lãnh 

đạo thì không chóng thì chầy cũng thành kẻ bất lương; từ sâu dân mọt 

nước sẽ tới buôn nước, bán dân. Lương tri luôn là hệ kiến thức đôi: kiến 

thức liêm chính về luân lý làm nền kiến thức sáng suốt về quản lý, trong 

đó bọn tham quan không có chỗ đứng để tham nhũng, không có chỗ ngồi 

để tham ô. Bọn này không sao hiểu được phương trình lương thiện-lương 

tâm-lương tri là một lý luận thông minh, một lập luận thông thái để kẻ 

cầm cương, nẩy mực sẽ là kẻ chủ động đưa giống nòi tới quốc thái, dân 

an. Vì với tư duy ích kỷ tối đa làm quan để vơ vét, làm lãnh đạo cào nạo 

của cải nhân dân, nên chúng đã bị ung thư ngay trong não bộ và luôn nghĩ 

hệ trình lương thiện-lương tâm-lương tri chỉ dành cho những ai ngây thơ, 

thật thà, thậm chí là ngu dại. Lương thiện, lấy cái trong làm cái sáng, lấy 

cái thẳng làm cái ngay, công nào đức nấy, ngược lại với bọn tham quan 

làm quan để tham nhũng, sẽ bị lột mặt nạ vì là bọn cướp ngày là quan 

(cắp của công-cướp của tư), giữa công và tư chúng chỉ thấy chúng, 

chuyện ai chết mặc ai có trong phản xạ của chúng, chuyện cao chạy, xa 

bay khi đất nước bị ngoại xâm có trong vô tâm, vì lối nghĩ vô thức của 

chúng. 

 Tâm thức của lãnh đạo có ý thức là hải đăng, có nhận thức làm kim chỉ 

nam, vì biết thao thức với tiền đồ Việt tộc, và ý thức-nhận thức-thao thức 

chính là định nghĩa của tâm thức! Biết nhận trách nhiệm và biết giáo 

dưỡng về quần chúng vì họ chỉ là hậu quả của một loại giáo dục tha hóa 

một chiều qua tuyên truyền ngu dân: vô tri trước nỗi khổ niềm đau của 

đồng loại, vì không có đạo lý“một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”; vô 

minh trước nỗi khó nghiệp quẩn của đồng bào vì không có đạo đức “máu 

chảy, ruột mềm”, vô giác trước cảnh “ăn bờ, ở bụi” của dân đen, dân oan, 

vì không có luân lý “miếng khi đói bằng gói khi no”. Vô tri, vô minh, vô 

giác trong xã hội theo giáo lý của tổ tiên Việt tộc và cũng theo phân tích 

của chính trị học, của xã hội học, chắc chắn là tới từ bề trên tồi tệ, từ các 

lãnh đạo chính trị sâu dân mọt nước! Một lực lượng lãnh đạo có bản lĩnh 

chính trị thì luôn lấy nhân cách tổ tiên đã chống ngoại xâm, để gạt đi cái 

nhục kiếp phải làm nô lệ, dù phải can đảm lấy thân, quả cảm lấy mạng của 

chính mình để làm cho bằng được chuyện “châu chấu đá xe”, dù chúng 

bất cứ là loại thiên triều nào! Dù chúng có mãnh lực quân sự tới đâu đi 

nữa, nhớ lại bọn hung hãn nhất là Nguyên Mông trong thế kỷ 13 đã bị đời 

Trần ta làm cho quỵ sụp tới ba lần. 

 Chủ quyết để có kiếp người trong sáng vì trong sạch, bằng kiếp tự nhận tự 

do để có tự quyết, có tự lập để có tự chủ, lấy tự lực tạo ra tự cường. 

Khẳng định kiếp chủ: có chủ động để hành động, có chủ trì của ý thức để 

tạo ra chủ lực cho tương lai, và lấy chủ trí để thực thi chủ quyết. Nhận cho 

rõ cái quyền để quyết đoán trong quyết định. Quyết đoán bằng năng lực 

biết chủ động để khách quan hóa các kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức 

trong tỉnh táo, để sáng suốt khi xây dựng quyết tâm, hoàn toàn ngược lại 
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với độc đoán không chấp nhận kiến thức của tha nhân, loại bỏ tư vấn như 

tự cạo rổng não bộ của chính mình, không nhận tri thức nhân loại để khôn 

lên, trừ khử đối thoại để độc quyền xuẩn động trong độc đảng. Chủ quyết 

để mở cửa khi quyết, ngược lại với độc đoán đóng mọi cửa trước và sau 

khi quyết. Chủ quyết để đi về phía chân trời có mặt trời, trái hẳn với độc 

đoán, đã quyết trong cực đoan, với hành vi quá khích, nên «cắm đầu, cắm 

cổ» đi mà không tỉnh táo tìm phương hướng, đi mà không sáng suốt song 

hành cùng dân tộc. Quyết đoán trong quyết định là kết quả tích cực của hạ 

nguồn sau khi điều tra cơ bản đã kết luận tính khả thi của chính sách dựa 

trên tính thực thi của chương trình. Quá trình này trái ngược hẳn với phản 

xa tùy tiện và dễ dãi của «đồng tâm nhất trí», với «toàn thể giơ tay biểu 

hiện sự đồng tình», trong sự vô tri của lệ thuộc, tới từ vô minh vắng kiến 

thức sinh ra vô thức, luôn tìm cách khử ý thức biết phản biện. Chủ quyết 

để làm chính trị là nhận vai trò chủ thể 100%, và làm lãnh đạo là nhận vai 

trò chủ thể hơn 100%, vì định nghĩa của chủ thể là tác nhân nhận trách 

nhiệm trước cộng đồng, nhận bổn phận trước tập thể qua tự do để xây 

dựng tự chủ cho chính mình, từ đó lấy sáng kiến để sáng tạo, dùng kết quả 

tích cực của sáng tạo của cá nhân mình để phục vụ cộng đồng, để thăng 

hoa tập thể. Chủ quyết tôn trọng quy trình thông minh của dân chủ: đề 

nghị-đối thoại-quyết định-hành động trong đó lý luận qua dữ kiện thắng 

các hành vi cực đoan, lập luận bằng chứng từ vượt các thái độ thụ động, 

giải luận với minh chứng vượt thắng các phản xạ bảo thủ, diễn luận dựa 

tri thức xóa bỏ các thói quen thủ cựu. 

Trong những năm làm tư vấn từ các chính quyền Âu châu tới các hội đồng quốc 

tế trong môi trường của Liên Hiệp Quốc, thú thật là tôi rất khinh bọn chính 

khách đã «dạy đời» các chuyên gia chúng tôi là: «chính trị là nghệ thuật của 

thỏa hiệp» (la politique est l’art des compromis), tôi «lợm giọng» khi gặp 

chúng, vì chúng vừa «bôi trơn» nhân tính chúng, vừa «bôi mặt» nhân cách 

chúng. Ngược lại, tôi rất quý các chính khách, rất phục các lãnh đạo chỉ nói gãy 

gọn với chúng tôi chỉ qua động từ: dám! (oser!), vì họ có can đảm trong tỉnh táo, 

có tuệ giác trong sáng suốt, biết mình đang mang lại những điều hay, đẹp, tốt, 

lành cho dân tộc mình, đang làm đất nước mình thăng hoa. Họ được dân tộc tin 

tưởng, được các thành phần xã hội ủng hộ, nên họ không chùng bước trong các 

thỏa hiệp thấp hèn.  

 

 

Các bạn ơi ! Các bạn đừng chùng bước, nếu các bạn có nhân trí của tổ tiên, 

có nhân lý vì đồng bào, và nếu các bạn hiểu chữ nhân này thì các bạn sẽ 

thấu: sống có nhân mười phần chẳng khó! 

.  
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Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc 

Trẻ thẳng lưng, trẻ sáng mắt, 

 trẻ căng lòng 

Chào các bạn, 

Chúng ta viết thư cho nhau trong một bối cảnh vừa căng thẳng, vừa buồn lo, khi 

có nhiều kẻ có trách nhiệm trong ĐCSVN đang muốn dâng ba đặc khu (Vân 

Đồn, Bắc Vân phong, Phú Quốc) cho Tàu tặc: chúng đang bán nước và chúng ta 

đang mất nước! Đây là một bi kịch cho Việt tộc và nó sẽ trở thành thảm kịch sau 

này cho tương lai của các bạn phải sống đớn hèn trong kiếp nô lệ, nô lệ cho Tàu! 

Nhưng mỗi lần cơ đồ của tổ tiên bị đe dọa, đất nước bên bờ vực thẳm, đồng bào 

trước họa diệt vong, thì là lúc tuổi trẻ Việt biết thẳng lưng như Bà Triệu, sáng 

mắt như Đinh Tiên Hoàng, căng lòng như Trần Quốc Toản. Các bạn ơi! Nhân 

phẩm của Việt tộc có nhân lý của Ngô Quyền, có nhân tri của Trần Hưng Đạo, 

có nhân trí của Nguyễn Trãi, và tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn về câu chuyện 

này: Tại sao nhân phẩm phải dựa trên nhân lý, nhân tri, nhân trí để có lối đi là 

nhân đạo, có nội dung là nhân tâm, có mai hậu là nhân nghĩa, đây chính là đạo 

lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên ta, mỗi lần trực diện với ngoại sâm, nhất là đối 

với Tàu tặc. Tại sao chúng ta gọi bọn xâm lược phương Bắc là Tàu tặc? Vì nó 

chính là thủ phạm của Tàu nạn, Tàu họa, Tàu hoại trên số phận của Việt tộc từ 

khi ông cha ta lập quốc; mặc dù chúng ta luôn tôn trọng nhân dân và văn hóa 

của Trung Quốc, đã có Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Mạnh Tử biết giáo 

dưỡng chữ nhân cho dân tộc Trung Hoa. Nhưng bọn lãnh đạo Bắc Kinh mang 

trong phản xạ của chúng hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại như một hoạn 

bịnh bành trướng và bá quyền của riêng chúng, gây bao nỗi khổ niềm đau của tất 

cả nước láng giềng chung quanh chúng, giờ đây nó cũng là thảm họa của thế 

giới, thảm nạn của nhân loại, mà không một châu lục nào thoát khỏi hệ Tàu tặc-

Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại trong thế kỷ này. Riêng tôi, xin được tâm sự để tìm 

sự đồng cảm với các bạn về các tri luận sau đây (và xin được hiểu là luận dựa 

trên tri; lý luận trên tri thức để tri thức -sự hiểu biết- trở thành kiến thức, được 

cụ thể hóa qua lập luận, diễn luận và giải luận như công cụ của trí tuệ để nhận 

diện, phân tích, giải thích, phê bình các hiện tượng của nhân sinh, nhân tình, để 

hiểu rõ về nhân tính, để nhận rõ nhân phẩm:  

1. Tuổi trẻ soi để có tuổi trẻ sáng, nếu biết soi để sáng, thì phải biết tự soi 

sáng để trưởng thành, soi sáng để có sáng suốt, có sáng suốt thì sẽ có tỉnh 

táo, sáng suốt và tỉnh táo luôn là bạn đồng hành với trí khôn, nội lực của 

sự thông minh. Các bạn ơi, đất nước ta đang mất vì ĐCSVN đã bị Tàu tặc 

gài bẫy-sập hầm-tròng cổ, chỉ vì ĐCSVN chỉ lo cứu đảng chớ không lo 

cứu dân, cứu nước! 
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2. Tuổi trẻ trước hết là một thế hệ vào tuổi trưởng thành cùng lúc phải xây 

dựng tương lai bằng nghề và nghệ để làm nên nghiệp của kiếp người. 

Tuổi trẻ là một thành phần của xã hội, nếu may mắn, sẽ được được hệ 

thống giáo dục gầy dựng qua học lực để nhận học hàm, để có học vị trong 

xã hội; qua chuyên ngành để có chuyên môn, để được công nhận là 

chuyên gia. Các bạn ơi, các bạn sẽ không bao giờ là chuyên gia với 

chuyên môn của mình khi đất nước mình bị xâm lăng, đồng bào mình bị 

đô hộ, và chính các bạn sẽ là nô lệ, mà nô lệ thì không bao giờ là chuyên 

gia với chuyên môn mà mình yêu thích. 

3. Tuổi trẻ còn là một nhân tố sinh động của xã hội có hoài bão, nên có lý 

tưởng vì biết nhận ra các giá trị của nhân tính, nhân phẩm, nhân đạo. Tuổi 

trẻ chắc chắn là một sinh lực sống động của dân tộc, của đất nước, tiếp 

nhận những giá trị hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, trước là để bảo vệ các 

giá trị tâm linh của tiền nhân, sau là tìm cách làm hay hơn, đẹp hơn, tốt 

hơn, lành hơn những gì mà ông bà, cha mẹ đã làm được trong quá khứ, 

trong lịch sử. Các bạn ơi, đây là thời điểm của hoài bão, của lý tưởng, 

của các giá trị làm người, nếu các bạn bảo vệ được tiền đồ của tổ tiên, 

toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, và không bao giờ quên đồng bào mình, 

cùng một bào thai, vì có cùng cha, cùng mẹ Việt Nam từ Lạc Long Quân 

và Âu Cơ. 

4. Tuổi trẻ có cuộc đời, có thân thể và trong thân thể không chỉ có thể lực 

(nội lực của thể chất), mà còn có tâm lực (nội công của tâm hồn) có cảm 

xúc, biết cảm động, để được đồng cảm với đồng loại; trong đó trí lực (nội 

chất của tri thức) biết lý luận để phân tích, biết lập luận để giải thích, biết 

diễn luận để phê bình, biết giải luận để nhận diện các giá trị của nhân 

sinh, nhân tình, nhân thế. Các bạn ơi, tổ quốc của các bạn, của tôi đang 

lâm nguy! Tàu tặc đã lũng đoạn tất cả đời sống xã hội, đã đầu độc nhiều 

sinh hoạt xã hội, đã tha hóa quá nhiều quan hệ xã hội, trong đó một bộ 

phận trong tập đoàn lãnh đạo của ĐCSVN đã thành tay sai bán nước, 

buôn dân cho Tàu tặc, hãy vận dụng tất cả thể lực, tâm lực, trí lực để cứu 

nước, nếu cứ tiếp tục ăn chơi, trác táng, rượu chè, nghiện ngập, thì thật là 

một điều điếm nhục cho Việt tộc và cho chính bản thân mình.. 

5. Tuổi trẻ có thể lực có lúc mệt mỏi, nhưng tâm lực không để các chuyện 

xấu, tồi, tục, dở tác động vào nhân tính, nhân nghĩa, nhân từ, vì nó luôn 

được trí lực bảo vệ bằng nhân tri, nhân trí, nhân phẩm. Tâm lực không để 

bị xói mòn, nhờ trí lực soi-để-sáng cả kiếp làm người, để sống sao cho 

đúng, tức là sống sao cho đáng sống! Các bạn ơi, nhân tri của Việt tộc 

một phần đã bị ngu muội hóa qua tuyền truyền ngu dân của ĐCSVN; 

nhân trí thanh niên của chính các bạn đang bị truy diệt qua học giả-thi 

giả-bằng giả của một nền giáo dục ngụp lặn trong tiền tệ một cách vô 

nhân, các bạn hãy vận dụng triệt để nhân lý và nhân trí của các bạn để 

cứu đất nước, cứu đồng bào, cứu thân quyến và cứu chính các bạn trước 

hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại. 
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6. Tuổi trẻ mang ý nghĩa của cuộc sống có gốc, rễ, cội, nguồn làm nên lý 

tưởng thanh niên, nó tổng hợp các kiến thức, nó tổng kết các giá trị của 

nhân sinh để từ đó ý nguyện của tuổi trẻ thành ý lực trong đấu tranh vì lẽ 

phải, vì công lý, vì nhân bản. Chính lý tưởng thanh niên, đủ sức cõng, 

bồng, đội, gánh các hệ thống tri thức để đưa vào ý muốn, rồi tạo tiền đề 

cho ý định, lấy các lý luận để lập luận mà đi tìm sự thật của nhân tính và 

chân lý của nhân đạo. Lập luận chỉnh chu để tạo ra ý nguyện vì biết nghĩ 

trúng để sống đúng, để kiếp người là cơ may, mà không là nghiệp chướng. 

Các bạn ơi, hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại chính là hoạn chướng 

trong nghiệp chướng, các bạn hãy chọn nghiệp đẹp để được thuận duyên 

cùng nhân phẩm, để sống mà không cúi đầu-khoan tay-quỳ gối làm nô lệ 

trong nước mắt của tủi nhục! 

7. Tuổi trẻ mang lý tưởng thanh niên, có đủ bản lĩnh để tạo ra tâm nguyện 

làm nền, gốc, cột, trụ cho nhân sinh quan của chúng ta để ta được sống 

cao, sâu, xa, rộng trong kiếp người. Lý tưởng thanh niên đủ tầm cỡ để tạo 

ra thiện nguyện làm nên chất, thể, vai, vóc cho thế giới quan của các bạn 

để các bạn sống với tha nhân bằng từ tâm, vị tha, bác ái. Lý tưởng thanh 

niên đủ gân cốt để tạo ra trí nguyện dùng tri để tạo trí, dùng lý để tạo luận 

cho vũ quan quan của chúng ta, biết lấy tôn trọng đồng loại vì quý yêu 

muôn loài. Các bạn ơi, nếu đất nước rơi vào tay Tàu tặc, đồng bào phải 

sống trong tủi hờn của Tàu nan, các giá trị văn hiến Việt bị xóa gốc trong 

Tàu họa, giá trị tâm linh Việt bị truy hủy trong Tàu hoại, thì các bạn cũng 

sẽ chẳng còn gì! Nhưng chưa trễ: hãy thẳng lưng, sáng mắt, căng lòng, 

dấn thân để bảo vệ những gì mình yêu quý. 

8. Tuổi trẻ đã xa tuổi thơ, rời ngây thơ để tránh ngây ngô, lìa ngây dại, vào 

tuổi trẻ để vạch lý lẻ, chọn lý trí để mời đồng hành là lý tưởng đi về 

hướng nhân lý. Tuổi trẻ phải trẻ trong tư duy, trẻ trong sáng tạo, trẻ trong 

lý luận, trẻ trong hào khí. Tuổi trẻ mang ba hằng số (lẽ phải, lý tưởng, dấn 

thân), cả ba sống chung với nhau, nuôi dưỡng nhau, nếu biết bảo vệ cả ba 

thì kiếp người thật đáng sống! Các bạn ơi, Tàu tặc không chỉ ở phương 

bắc, mà đã vào trong đất nước, vào trong tất cả các tỉnh thành, đã vào 

nhà và vào thân thể của chúng ta qua thực phẩm độc, môi sinh bẩn. Hãy 

biến hằng số (lý tưởng, dấn thân, lẽ phải) thành hiện thực, càng sớm càng 

hay, vì giặc đã đến nhà, chúng đang nhập nội để làm những chuyện xấu, 

tồi, tục, dở ngay trong nội tạng của chúng ta! 

9. Tuổi trẻ có dự phóng, nhìn về phía chân trời để xây dựng tương lai, nhận 

ngày mai vừa như hứa hẹn, vừa như thử thách để được làm người, theo 

nghĩa chân, thiện, mỹ. Nhưng phải nhìn về phía chân trời với chính tự do 

của mình mà đừng để ai dắt tay, kéo tai, sau đó lại bị họ nắm tóc, xỏ mũi để 

phục vụ mục đích của họ chớ không phải của mình. Tuổi trẻ phải có tầm 

vóc của tri thức, nội công của kiến thức, bản lĩnh của đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành, chọn công bằng để chống bất công, chọn nhân tính để bảo vệ nhân 

quyền, chọn tự do để duy trì dân chủ, lấy các giá trị này làm hải đăng cho 
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tương lai. Các bạn ơi, nếu kiếp nô lệ cho Tàu tặc tới với Việt tộc, thì đó là 

kiếp mọn, kiếp tồi, bị nhiễm ô và đày đọa bởi kiếp tà, kiếp độc của Tàu tặc. 

Hãy chấp nhận thử thách tự do đấu tranh cho nhân cách Việt, để quyết định 

số kiếp của chính mình phải là kiếp khôn, kiếp sáng, mà không phải là kiếp 

dại, kiếp hèn.  

10.  Tuổi trẻ biết dấn thân, nhận hy sinh, hiểu thăng trầm, và trong những ngày 

đấu tranh sắp tới cho toàn vẹn lãnh thổ, cho độc lập dân tộc, mà mãi mãi 

cho nhân phẩm, nhân đạo, mang nhân bản, nhân văn, có nhân lý, nhân tri, 

lấy đó làm nhân Việt. Các bạn ơi, các bạn đi tới để đấu tranh cho nhân 

cách và nhân tính trong lẻ phải, đừng than phiền, trách móc bạn bè, thân 

quyến, tập thể, quần chúng là vô cảm, vô tri, vô trí; họ chỉ là nạn nhân của 

một chế độ phi nhân, họ không có tội, các bạn phải luôn thương yêu, trân 

quý họ, vì họ là đồng bào mình, từ đây cho tới ngày chúng ta rời cõi đời 

này, chúng ta phải luôn luôn giữ đạo lý ái ngữ với đồng bào mình. Mình cứ 

dân thân đi họ sẽ đồng ý, cổ vũ, rồi đồng hành cùng mình. 

 

 

 

Xin chào các bạn, các đứa con tin yêu của Việt tộc! 
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(Tạm) kết 
 

Thật 
Khi bị chém sự thật vỏ dầy hơn bí mật 

Khi bị ngộp sự thật thoát nhanh hơn sấm sét.  

Chân 
Chân lý bám chân đèn như giữ lửa 

Sự thật đâu đây vì chân trời còn nhân dạng. 

Tuệ 
Nhân tính đi ngang nhân thế dầy khiết tật  

Thấy tuệ căn ung thư giữa miền thiện niệm. 

Tâm 
Tâm thức mở rộng, sâu trọn hình hài 

Trao tâm huyết để não bền tâm thức. 

 Minh 
Minh sử gạt chính sử dong tìm minh chúa 

Minh lý xóa tà ý, xua mùa ma trận. 

Người 
Tôi muốn làm người dạy đá nhọn biết viết trên da 

Tôi muốn làm người vắt mưa cho cơn hạn uống say trời. 

Nhân 
Phóng tâm tìm nhân dạng biết thương 

bám nhân tâm níu nhân tình đang xa nhân cách. 

Kiếp 
Trong cùng cực, người đánh thức người: 

hãy ôm thế giới để giữ chân trời! 
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Tưởng nhớ Tô Thùy Yên, vừa ra đi năm 2019,  

thi sĩ tiên tri bao vấn nạn của Việt tộc,  

nạn nhân và chứng nhân bao tội ác trên quê hương Việt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’amitié sociologique avec Gilles Férréol  

au souvenir de la création de la section Criminologie.  

Commission Nationale des Universités. 
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Emile DURKHEIM 

Khi ta nghiên cứu có những cá nhân mang đặc tính giống nhau là gây tội ác 

bằng tội phạm của mình mà ta gọi là tội nhân, thì ta nên có một khoa học 

chuyên môn để gọi tên khoa học cho nó: tội phạm học. 

 

Enrico FERRI 

Phạm nhân gây tội ác phải được sát nghiệm, nghiên cứu ngay trên thượng 

nguồn của nó, tại sao nó khác biệt với các người bình thường không phạm tội 

như nó, hãy xem kỹ trong cấu trúc cá nhân nó, để biết nó có nhân tính hay 

không ? 

 

GRASBERGER 

Tội phạm học được xem như một quần thể học thuật tụ hợp nhiều chuyên ngành, 

trong đó có sự hiện diện của ba trung tâm tại quần thể này : nghiên cứu về hiện 

thực của tội ác với sự liên kết của tâm lý học, xã hội học, hiện tượng học ; 

nghiên cứu về quá trình khám tội, nêu tội và xử tội với sự hỗ trợ của luật học ; 

nghiên cứu về phương pháp chống tội ác với sự có mặt của luật học song hành 

cùng chính trị học. 
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Tội ác là nguồn,  

tội phạm là rễ,  

tội nhân là gốc,  

tội trạng là cội, 

có cành thâm, lá hiểm, trái độc. 
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Mục 

Định hướng khoa học luận của tội phạm học 

Định vị phương pháp luận của tội phạm học 

Định chất lý thuyết luận của tội phạm học 
 

Tội phạm học bạo quyền 

Tội ác quyền lực 

 

Tội phạm học tử sách 

Tội ác thượng tầng 

 

Tội phạm học bạo trị 

Tội ác công an 

 

Tội phạm học môi sinh  

Tội ác diệt môi trường 

 

Tội phạm học xâm lược 

Tàu tặc-Tàu phỉ-Tàu nạn–Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu phạm  
 

Thư trả lời cho kẻ tìm cách «chạy tội» cho ĐCSVN: 

Tội phạm cầm quyền, tội ác cầm dao 
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Luận kết vì tri kết 

 

Định hướng khoa học luận của tội phạm học 

Khoa học luận dùng khám phá khoa học để phê bình và xem xét lại các định đề 

cố hữu của khoa học, như vậy khoa học luận dụng diễn luận khoa học để giải 

luận khoa học, dùng lý luận khoa học mới để khám nghiệm lại các lập luận cũ. 

Nên, định hướng khoa học luận phải dựa trên phương trình luận (lý luận, lập 

luận, diễn luận, giải luận) để lập nên các chỉ báo, từ đó nghiên cứu, điều tra, 

khảo sát, điền dã về sự thật để nhận ra chân lý. Chính sự thật và chân lý sẻ mở ra 

một chân trời cho tội phạm học có đầy đủ nhận thức về lẽ phải: 

Cái ác được nhận ra bằng quá trình của ý thức, vì ý thức trước đó biết là có cái tốt hoàn toàn 

ngược lại với cái ác, và cái tốt có mặt trong cuộc sống để bảo vệ cuộc sống. 

Cái độc là nền của động cơ hành động cho ra cái ác, chính sự hiện diện của lý trí báo thức cho ý 

thức biết là cái lành có trong cái nhân, để duy trì cuộc sống trong xây dựng, chống lại sự 

tàn phá của cái độc. 

Cái thâm là con tính của cái độc, để biến cái ác thành cái thực trong cuộc sống. Nhưng chính tại 

đây, ý thức hợp lực với lý trí để chế tác ra niềm tin bảo vệ cho bằng được cuộc sống bằng 

cái hay mang tầm vóc của cái tốt, mang bản lĩnh của cái lành để tiếp tục bảo hành cuộc 

sống. 

Cái hiểm, là thủ đoạn của cái thâm, là gốc rễ của cái độc, là cội nguồn của thâm. Nó luồn lách 

qua tà quyền, nó chui rúc để bám bạo quyền, nó thích bóng tối hơn ánh sáng, vì nó sợ sự 

thật, nó sợ bị lột mặt nạ, nên bóng tối là nơi ẩn nấp của cái hiểm để nó thực hiện tội ác của 

nó. 

Tội ác, không những mượn bóng tối để ẩn nấp, mà còn để che dấu tội trạng, để khỏa lấp tội 

phạm, dấu diếm tội nhân, mà còn để lẩn trốn ánh sáng của sự thật, chính sự thật sẽ đưa tội 

phạm ra trước ánh sáng: công lý! 

Tội trạng, sẽ được xử bằng công lý, có cái lý của công bằng, có cái luận của công luật, cái cái 

quyết của công pháp, nơi đây pháp luật thực thi cái luật trên nền của công tâm. 

Tội phạm, khi bị lên cán cân, một bên là đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) và một bên là luật pháp 

(công bằng, công lý, công pháp, công tâm), thì nguyên nhân, động cơ, hành động, hậu quả 

của tội ác, tội trạng, tội phạm sẽ vạch mặt, chỉ tên tội nhân. 

Tội nhân, bị vạch trần lý lịch qua bằng chứng của tội ác, qua tang chứng của tội trạng, qua minh 

chứng của tội phạm, nên luật pháp có đầy đủ luận chứng để luận tội và kết tội thủ phạm của 

tội ác; dù đó là một đảng, một chính quyền, một chính phủ, một bọn tham quan, một tập 

đoàn tội phạm, một nhóm sát nhân… dù chúng có sự hỗ trợ của một cường đảng như Tàu 

tặc, Tàu phỉ hiện nay. 

 

Định vị phương pháp luận của tội phạm học 
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Phương pháp luận dụng phương pháp để bổ xung phương pháp, dùng phương 

pháp để củng cố phương pháp, sử dụng phương pháp để kết nối nghiên cứu với 

điều tra, khai thác phương pháp để kết hợp khảo sát với điền dã, lý luận trên 

phương pháp để lập luận cùng phân tích, diễn luận qua phương pháp để giải luận 

song hành cùng giải thích. Định vị phương pháp luận của tội phạm học dựa vào 

nội lực đã có trong các chuyên nghành khoa học xã hội và nhân văn, nhưng tội 

phạm học mang tính đặc thù nghiên cứu về sự thật luôn bị giấu diếm, mang tính 

đặc điểm điều tra về chân lý luôn bị phủ lập, mang đặc tính khảo sát về lẽ phải 

luôn bị ám sát cùng nạn nhân ngay trong tội ác. Nên phương pháp luận của tội 

phạm học phải có các định vị đặc sắc sau: 

Khoa học nhân văn, từ văn học tới triết học, cho tới ngôn ngữ học có cơ sở là văn bản, từ dữ 

kiện tới chứng từ, từ phân tích tới giải thích, văn bản làm nền cho diễn luận và giải luận. 

Nhưng tội phạm học phải đi xa hơn nữa trong cách thuyết phục dữ kiện để tạo tiền đề cho 

tang chứng, chứng từ là thượng nguồn để nhận ra tang vật, từ đó thấy rõ tội ác để nhận 

diện tội nhân. 

Khoa học xã hội, từ xã hội học tới dân tộc học mà tên gọi mới là nhân học cho tới sử học, có 

nền cũng là văn bản, nhưng định vị qua điều tra thực địa, qua nghiên cứu thực tiễn, qua điền 

dã thực nghiệm tại chỗ, nơi mà “mắt thấy tai nghe” ngay “tại chỗ, tại nơi”, “bây giờ và ở 

đây” làm rễ cho thực tế, làm gốc cho sự thực. Nhưng tội phạm học phải đi sâu hơn nữa 

trong cách diễn đạt các tội ác không nằm trên mặt nổi của xã hội, mà trong các mạch 

ngầm, bóng khuất, xó gian, luồn bẩn…luôn được giấu kín và được bảo kê bởi tà quyền. 

Sử học, ghi nhận sự kiện, mô tả dữ kiện, giãi bày sự cố, rồi xếp vào một trật tự của không gian, 

một thứ tự của thời gian, trong đó các diễn biến được phân tích và giải thích bằng chứng từ, 

làm nên luận cứ cho sử học. Nhưng tội phạm học phải đi rộng hơn nữa trong cách phân 

giải các sử kiện có liên quan tới quá trình thâm, độc, ác, hiểm của tội nhân luôn ép nghẹn, 

các tội trạng luôn phủ lấp cho tội phạm để thủ tiêu các tội ác của nó. 

Văn học, biết ghi nhận sự kiện để sáng tác ra hành động của các nhân vật trong tiểu thuyết, biết 

mô tả dữ kiện để sáng tạo ra các cá thể với hành vi đặc thù để phong phú hóa các diễn biến. 

Đồng thời, biết giãi bày sự cố qua không gian và thời gian được tổ chức vừa theo thực 

trạng, vừa theo sức tưởng tượng của tác giả, qua văn xuôi hoặc qua thi ca. Nhưng tội phạm 

học phải khách quan bằng sự chính xác của tang chứng, qua minh chứng của tang vật. Tại 

đây tội ác gây ra có tác động dây chuyền không những trên nạn nhân của nó, mà còn lan 

tỏa ra xã hội, thấm nhập vào giáo dục, làm hư úng đạo lý cộng đồng, luân lý tập thể, đạo 

đức tổ tiên. 

Triết học, dựng tư tưởng để lý luận trên các khái niệm, xây dựng ra kiến thức lý thuyết để lập 

luận các vấn đề của nhân sinh bằng diễn luận các quá trình tri thức của nhân trí để tìm tới sự 

thật. Nhưng tội phạm học phải tỉnh táo để cặn kẽ, tự đó tập hợp đầy đủ tang chứng, tang 

vật, qua biến cố mà hậu quả được thấy-biết-hiểu không những trong môi trường của nạn 

nhân qua hành động của tội nhân, mà ngay trên môi sinh của một dân tộc, của một quốc 

gia, từ đó xét nghiệm các hậu quả này trên toàn nhân loại. 

Xã hội học, nghiên cứu về đời sống xã hội, điều tra về sinh hoạt xã hội, xét nghiệm các quan hệ 

xã hội, để tìm hiểu các mâu thuẫn, các xung đột, qua phân loại và phân tầng trong xã hội. 

Xã hội học cùng lúc thấu hiểu  hợp tác giữa các cộng đồng qua tính đoàn kết hay qua quá 

trình bị tha hóa; các sáng kiến của tập thể tự đòi hỏi tới đấu tranh; các sáng tạo của cá nhân 

luôn củng cố quyền lợi xã hội của mình qua các công trình có lợi ích an sinh xã hội. Nhưng 

tội phạm học phải đào sâu hơn nữa quá trình liên đới giữa quyền lực-quyền lợi-tư lợi để 

nhận diện được cái ác có mặt không những qua quá trình bóc lột đồng loại để trục lợi, mà 

nó còn dựa dẫm lên bạo quyền để trộm, cắp, cướp, giật; Nó còn biết đeo bám vào tà quyền 

để giết, loại, hủy, bỏ các cái hay, đẹp, tốt, lành của đạo đức xã hội, bằng tội ác để vơ vét, để 

đục khoét, để bỏ đầy túi tham tư lợi của nó. 
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Nhân học, nghiên cứu toàn bộ nhân sinh, khảo sát toàn diện nhân tình, điều tra toàn cõi nhân 

thế, nhận diện nhân loại bằng chiều sâu để hiểu chiều cao, thấu đáo chiều rộng để biết chiều 

dài của nhân vị. Nhưng tội phạm học phải mang tính chính xác của phương pháp để có tính 

chuẩn xác trong phân tích và giải thích các bóng tối của nhân sinh nơi mà tội ác đang ẩn 

náu; Các góc khuất của nhân thế nơi mà tội phạm đang luồn lách, các mạch ngầm của 

nhân tình nơi mà tội trạng không được phơi bày, nơi có các luồng vừa bẩn, vừa độc của tà 

quyền đang bao che cho tội nhân. Chúng đang giết, loại, thiêu, hủy đồng loại, đang bất 

chấp nhân tính được định vị qua không những qua nhân bản và nhân văn, mà còn qua nhân 

nghĩa và nhân từ. 

Luật học, lấy công bằng để bảo vệ nhân sinh, dùng công luật để duy trì nhân thế, dụng công 

pháp để bảo trì nhân tính, đại diện cho công tâm để xử lý các vấn đề của nhân tình, phán 

quyết bằng hệ công (công bằng, công luật, công pháp, công tâm để lập nên công pháp) làm 

nên công luận để tuyên án tội phạm. Nhưng tội phạm học phải chuẩn bị sắc sảo nhất ngay 

trên thượng nguồn để giúp luật học, luật pháp tra, quyết, xét, xử tội ác với sự tỉnh táo của 

khách quan, với sự sáng suốt của liêm minh, nơi mà sự liêm chính của chứng từ được vạch 

ra bởi sự liêm khiết của mọi công dân trong một dân tộc có văn hiến, trong một quốc gia có 

văn minh đang là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của tội ác, mà luật  phải luận tội tới 

nơi, tới chốn, một cách nghiêm minh nhất. 

 

Định chất lý thuyết luận của tội phạm học 

Nội chất của lý thuyết là biến đúc kết kiến thức thành mô hình qua công thức, 

khi kiến thức trở thành mô thức thì tri thức thành hình qua lý luận, lập luận, giải 

luận, diễn luận của lý thuyết. Lý thuyết luận dụng lý thuyết mới để xét nghiệm 

lại lý thuyết cũ, tập hợp lý thuyết cũ và mới để lý thuyết luận có thể sử dụng lý 

thuyết để củng cố lý thuyết; từ đó lý thuyết luận tận dụng lý thuyết để bổ sung 

cho lý thuyết. Tại đây, định chất lý thuyết luận của tội phạm học mang nội hàm 

của các thành quả đã đạt được trong tất cả các nghành khoa học xã hội nhân văn, 

và từ các thành quả này tội phạm học phải đủ lực, đủ tầm, đủ vóc, đủ dạng để có 

các sung lực cần thiết của mình qua các quá trình xây dựng lý thuyết, vừa có cơ 

sở, vừa có tiềm năng:  
Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái thiện, vì nó diệt không những nhân phẩm có trong nhân 

tính, nhân bản có trong nhân tri, nhân nghĩa, nhân từ có trong nhân văn và nhân vị; mà nó 

còn giết, diệt, hủy, thiêu các điều kiện làm người bình thường nhất đã có trong nhân loại, 

nhân tình, nhân thế, nhân sinh. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái lành, vì chính cái lành làm nền cho hệ tự (tự do, tự chủ, 

tự quyết, tự trọng), có trong quan hệ giữa người, tạo nên sự sống chung trong đời sống xã 

hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội. Chính từ cái lành này, mọi người có cùng một quá 

trình tư duy tự làm người biết sống chung qua sự tôn trọng lẫn nhau để tiến tới chuyện làm 

người biết làm việc chung, biết chia sẻ với nhau trong điều kiện làm người vì cái lành. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái tốt, vì chính cái tốt chế tác ra hệ công (công ích, công lợi, 

công pháp, công luật để bảo vệ công bằng), trực diện để đối kháng lại với cái ác. Và, chính 

cái tốt nói rõ bổn phận với cộng động, trách nhiệm với tập thể của mỗi công dân, từ đó biến 

đoàn kết thành tương thân, tương trợ làm nền cho bản chất của cái tốt: bác ái! Từ định chất 

này, cái tốt làm được bác ái, vì nó mang nội hàm của vị tha, khoan dung, rộng lượng để tới 

thẳng từ bi, mà nhân từ là kết quả tích cực của cái tốt biết làm nên nhân phẩm. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái hay, không hề là chuyện của bẩm sinh, mà là chuyện của 

giáo dục. Nó không trên trời rơi xuống mà là chuyện rèn luyện qua phẩm chất của giáo 

khoa, làm nên giá trị nhân tính qua giáo trình, chế tác ra chất lượng của nhân bản qua giáo 

án. Vì cái hay mang cái thiện, cái lành, cái tốt vào cuộc sống xã hội, qua đường đi nẻo về 

của nhân sinh quan hay của mỗi cá nhân, qua thế giới quan hay của một dân tộc, qua vũ trụ 
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quan hay của một chính quyền. Và, nếu chính quyền này chỉ là bạo quyền, hoặc tà quyền thì 

không thể cấy, cày, tới, tẩm được cái hay để chống lại cái ác. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái đẹp, tới từ ý muốn của nhân phẩm, ý định của nhân ái, ý 

lực của nhân lý.Nơi mà con người biết đứng dậy và đi tới để đi xa hơn trách nhiệm cá nhân 

và bổn phận công dân, để tới phương án mà cũng là phương trình của cái đẹp: tự do luôn 

song hành cùng nhân phẩm, cả hai không để cái ác lộng hành, rồi biến tự do lẫn nhân phẩm 

là nạn nhân của nó. Đứng dậy, đi tới để lấy, cầm, giữ, nắm hệ tự (tự do, tự chủ, tự quyết, tự 

trọng), để bảo vệ tự do lẫn nhân phẩm, phải được xem như ngang hàng, lắm lúc còn cao hơn 

cả hạnh phúc của một cá thể, cao hơn cả sự bình yên của một tập thể. Cái đẹp vì nó đẹp ở 

trên cao (cao hơn cả trời), ngay trong tư duy của con người tự do biết yêu người, của con 

người tự trọng biết yêu cuộc sống. 

Cái ác gây ra tội ác, luôn chống lại với chủ thể chính là cá thể có cá tính luôn biết đòi hỏi công 

bằng qua công lý, luôn thấu hiểu tự do để có tự chủ. Chủ thể tôn trọng bổn phận và trách 

nhiệm, nhưng chủ thể muốn làm công dân trong ý nghĩa toàn vẹn nhất, với giá trị phổ quát 

nhất: chủ thể của tự do hành động vì công lý. Cá tính của chủ thể trong sáng tạo biết song 

hành, biết chung lưng đấu cật với cái lành, cái tốt, cái hay, cái đẹp để sáng tạo của chủ thể 

phải là tác phẩm của cái thiện, hoàn toàn mâu thuẫn với cái ác. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái nhân, vì trong cái nhân có sự thương yêu biết hiến dâng 

lòng bác ái, có thiện chí biết hiến tặng thiện tâm; trong khi đó cái ác không những gây nên 

nổi khổ, niềm đau cho nạn nhân của nó, mà còn truy, hủy, giết, diệt nhân phẩm của nạn 

nhân này. Cái ác không phải chỉ là lỗi, mà chính là tội: tội ác đã giết thân xác, diệt cuộc 

sống, hủy nhân cách của nạn nhân, bằng bạo lực của bạo quyền, bằng bạo hành của tà 

quyền, nó mang bản chất của bạo động, hoàn toàn ngược lại với phẩm chất bất bạo động 

của hệ nhân (nhân từ, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn). 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái sinh, chính là sự sống đang bị cái ác gây thương tích, tạo 

thương tật, gây ra thương xót trong xã hội, quần chúng. Chính cái ác báo hiệu cái chết đang 

tới, nó báo động cái sinh trong sự sống đang bị đe dọa bởi bạo lực, được bảo kê bởi bạo 

quyền, được hà hơi tiếp sức bởi tà quyền, bất chấp công tâm và công lý. Muốn chống lại cái 

ác, thì sự hiểu biết về công bằng và công lý không đủ, sự thấu đáo về tự do, tự chủ không 

đủ, mà phải vận động tư duy qua hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) trên hệ 

nhân (nhân phẩm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn). Cả hai hệ (luận và nhân) này, 

phải đủ hùng lực để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) biết bảo vệ cái sinh 

trong nhân thế, bảo hành sự sống cho nhân sinh. 
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Mục: 

 

Cải cách ruộng đất 1956-1958:  

tội phạm cầm dân, tội ác cầm cân 

 

Nhân Văn giai phẩm:  

Tội phạm diệt nhân tri, tội ác hủy nhân tính 

 

Tết Mậu Thân 1968: thảm sát tại Huế 

Tội phạm diệt dân lành, tội ác giết nhân tâm 

 

Trại học tập 1975-1990 

Tội ác mạo danh cải tạo 

 

Thuyền nhân 1975-1990 

Tội ác vứt người ra biển 

 

Tù nhân lương tâm: 

Tội ác hủy nhân để diệt thiện 

 

Dân oan:  

nạn nhân của tội ác lòng tham 
 

Tội phạm học tổng quan đã kết luận được: các chế độ độc đảng-toàn trị gây tội 

ác nhiều hơn các chế độ dân chủ; các chế độ độc đảng-toàn trị giết người nhiều 
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hơn các chế độ tôn trọng nhân quyền; các chế độ độc đảng-toàn trị gây tội phạm 

qua nhiều thế hệ đậm hơn, sâu hơn, rộng hơn các chế độ dân chủ, biết tôn trọng 

nhân quyền. 

Cải cách ruộng đất 1956-1958:  

tội phạm cầm dân, tội ác cầm cân 
Tội phạm học khi tìm hiểu nguyên nhân của tội ác được thể hiện qua hành động 

của tội phạm trực tiếp hay gián tiếp gây thiệt hại trên nạn nhân từ tính mạng cá 

nhân tới thân thế của gia đình, thân tộc, họ hàng, đồng nghiệp, các thế hệ sau 

của nạn nhân, thì tội ác gây ra trong giai đoạn của Cải cách ruộng đất 1956-

1958 đã có nhiều chứng từ nhưng vẫn còn nhiều ẩn số. Chính các ẩn số này giúp 

nghiên cứu, điều tra, khảo sát của các nghành KHXHNV không chỉ ngừng ở giai 

đoạn thảm sát các nạn nhân bị quy chụp là địa chủ mà thống kê chỉ phỏng đoán 

hằng trăm ngàn nạn nhân bị hành quyết. Tại đây, tội phạm học phân tích và giải 

thích phải đi xa, đi sâu vào các hậu nạn về:  

Tội ác chống đạo lý, chính Cải cách ruộng đất đã gây ra sự rạn nứt trầm trọng trên các tổ chức 

truyền thống của nông thôn, từ giáo dục tới văn hóa, từ đạo lý tới truyền thống…Diệt tình 

nghĩa làng xóm để thế vào đó là sự tố cáo lẫn nhau, tạo ra quan hệ từ ngờ vực tới thù hằn, 

mà nhiều thế hệ mai sau còn phải nhận hậu quả của sự xung đột giữa hai chiến tuyến: một 

bên là nạn nhân, một bên là tòng phạm với tội ác. 

Tội ác chống luân lý, qua tổ chức các tòa án nhân dân, trong đó nhân dân chỉ là con cờ bị thao 

túng rồi giật dây, bị đưa đẩy trong nhào nặn để tham dự vào một tội ác mà họ là nạn nhận-

đồng loã. Từ đây, họ biến thành tác nhân-đồng phạm để ý đồ của ĐCSVN được thực hiện 

trước thanh thiên bạch nhật. 

Tội ác liên thế hệ, mà Cải cách ruộng đất tạo dựng nên trong một thời gian dài trên môt không 

gian rộng của miền Bắc, đó là tội ác thuộc hành chính và cơ chế. Từ đây tạo phân biệt đối 

xử để truy đuổi các thế hệ sau của các nạn nhân đã bị giết: con cái, cháu chắt vẫn bị loại bỏ 

khỏi trong nhiều sinh hoạt xã hội, bị trừ khử trong nhiều ngành nghề, bị tiếp tục truy lùng 

qua các lần thi cử, tuyển sinh. 

Tội ác luôn bồi đắp tội ác để khỏa lấp cái ác của nó, qua các chiêu trò bày biện 

giả tạo của phê bình và tự phê bình của các đảng cộng sản, từ khi chủ nghĩa 

cộng sản biến thành phong trào cộng sản để cướp chính quyền một cách sắc máu 

nhất trên nhiều quốc gia trong thế kỷ XX. Trong trường hợp của Việt Nam, thì  

các chuyện như: Hồ Chí Minh “giả dạng” đứng khóc trước quần chúng để xin 

lỗi các sai lầm trong Cải cách ruộng đất; Trường Chinh “bị cách chức” Tổng bí 

thư… như để xác nhận các sai lầm trong Cải cách ruộng đất... thực chất chỉ là 

những màn kịch thô thiển để che lấp một tội ác mà Việt tộc cần đòi hỏi công 

pháp phải bảo vệ công lý cho tới nơi tới chốn. Công chứng hóa tội ác này vẫn 

chưa hề trễ, nếu một chính quyền liêm chính mới ra đời thì có thể thực hiện các 

quy trình nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã của tội phạm học: 
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Định lượng hóa qua thống kê, từ cấp làng lên cấp huyện, tự cấp vùng lên cấp tỉnh, rồi cấp quốc 

gia về con số chính xác các nạn nhận trong tội ác này 

Hồi ký hóa qua nghiên cứu vừa định chất, vừa định lượng các con cháu của các nạn nhân đang 

còn sống mà không quên nhật ký, chứng từ, dữ kiện do các nạn nhân đã thuật lại, đã được 

ghi nhận bằng hình ảnh. 

Phỏng vấn xã hội học phối hợp, theo ba định hướng mà xã hội học đã ứng dụng và đề nghị cho 

tất cả các nghành KHXHNV khi đi vào điều tra thực địa: phỏng vấn có chủ đề (chủ đề về 

tội ác trong Cải cách ruộng đất); phỏng vấn không định hướng (không chỉ có định hướng 

chính mà có luôn cả bối cảnh gia đình, văn hóa, chính trị, xã hội của giai đoạn sau 1954); 

phỏng vấn phối hợp vừa có chủ đề, vừa không có định hướng (để thấu hiểu thực cảnh lịch 

sử, thực trạng ý thức hệ, thực tế xã hội của giai đoạn Cải cách ruộng đất. 

Bản câu hỏi có chủ đề về Cải cách ruộng đất, phối hợp thuần thục câu hỏi đóng với các hậu quả 

trực tiếp, câu hỏi mở giúp các nạn nhân, các tác nhân có tự do vừa trả lời, vừa có các lý lẽ 

cùng chứng từ về hành vi, hành động của họ trong gia đoạn này. Không quên các câu hỏi 

vừa đóng vừa mở để khung lại các chủ đề chính còn tồn tại trong tư duy, trong lý lẽ, trong 

cảm nhận, trong quyết đoán của các nạn nhân, cũng như của các tác nhân trong gia đoạn 

này. 

Bàn tròn sự thật địa phương về Cải cách ruộng đất ngay trong địa phương: xóm, xã, làng, 

huyện, tỉnh, vùng… của các nạn nhân, cũng như của các tác nhân trong gia đoạn này. Từ đó 

kiểm tra các sự kiện như các sự cố mà khi đã được các nhân chứng xác minh thì sự kiện sẽ 

thành chứng từ để công lý chống tội ác xác chứng như một dữ kiện khách quan không chối 

cãi được. 

Hội luận liên vùng về Cải cách ruộng đất để đưa vào phân tích chiều rộng bằng phương pháp so 

sánh tác hại và hậu nạn giữa các vùng với nhau. Từ đó nhận diện ra chiều sâu của tội ác, và 

chiều cao của tội nhân chính là các lãnh đạo chính trị độc đảng, nơi mà không phải chỉ một 

cá nhân lãnh đạo chịu trách nhiệm mà phân tích tội ác tới từ các quyết sách đã thành chính 

sách trong xã hội, mà tất cả tới từ Bộ chính trị của ĐCSVN. 

Hội thảo quốc gia về Cải cách ruộng đất, với các thước đo định lượng cũng như định chất của 

tất cả các ngành KHXHNV với dữ kiện khách quan từ chứng từ tới chứng nhân để tới được 

một hệ thống giải thích tổng quan. Có tầm vóc của tổng luận bằng lý luận, lập luận, giải 

luận, diễn luận, đủ nội công và nội lực để làm nên sung lực cho công lý, hùng lực cho công 

pháp, cùng lúc đóng góp cho nhân loại một kinh nghiệm vô cùng thảm khốc chống nhân 

tính, vùi dập nhân phẩm, vì nó bóp ngộp nhân vị ngay trong nhân sinh. 

Hội nghị quốc tế về các tội ác chống nhân loại (crime contre l’humanité) cần kinh nghiệm của 

Việt Nam trong giai đoạn sắc máu này để các thế hệ sau, không rơi vào loại thảm sát. Nơi 

mà tội ác được tổ chức có hệ thống để truy diệt một số lượng lớn nạn nhân vô tội, với ý đồ 

dùng ý thức hệ độc tài-toàn trị để truy diệt nhân phẩm lẫn nhân tri. 

Tội phạm học đóng góp tích cực vào quá trình này từ nghiên cứu tới khảo sát, từ 

điều tra tới điền dã, từ phân tích tới giải thích, từ giải luận tới diễn luận, đóng 

góp của tội phạm học không ngừng ở: 

Tìm hiểu sự thật, cùng lúc thấu hiểu cường độ của tội ác. 

Tìm hiểu chân lý, cùng lúc thấu hiểu mật độ hành sát của tội phạm. 

Từ đây, tội phạm học làm sáng lên liên minh của sự thật và chân lý để làm rõ lẽ 

phải là:  

Các chế độ của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) mang bản chất toàn trị từ 

hành vi tới hành động, có phản xạ gây tội ác để thuần hóa dân chúng. 

Các chế độ độc đảng-toàn trị mang phản ứng dễ dàng gây tội ác vì không có công lý nghiêm 

minh của tam quyền phân lập như các chế độ dân chủ. 
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Các chế độ độc đảng-toàn trị không có tam quyền phân lập, không có dân chủ, nên có phản xạ 

và phản ứng truy hiếp nhân dân, vì không có lý trí, không có trí tuệ, không có tuệ giác về 

nhân quyền. 

Tội phạm học tổng quan sẽ kết luận được là:  
Các chế độ độc đảng-toàn trị gây tội ác nhiều hơn các chế độ dân chủ. 

Các chế độ độc đảng-toàn trị giết người nhiều hơn các chế độ tôn trọng nhân quyền. 

Các chế độ độc đảng-toàn trị gây tội phạm qua nhiều thế hệ đậm hơn, sâu hơn, rộng hơn các 

chế độ dân chủ, biết tôn trọng nhân quyền. 

 

Nhân Văn giai phẩm:  

Tội phạm diệt nhân tri, tội ác hủy nhân tính 

Bằng quan điểm của tội phạm học, khi nghiên cứu về Nhân Văn Giai Phẩm với 

các hậu quả cùng hậu nạn mà các văn nghệ sĩ, các trí thức chính là nạn nhân.  

Sau Cải Cách Ruộng Đất, các hậu họa kéo dài cả nửa cuối thế kỷ XX, qua luôn 

cả đầu thế kỷ XXI. Tại đây, tội phạm học phải phân tích không những các bạo 

thuật để buộc tội, các tà thuật để đàn áp, các ma thuật để bôi nhọ các nạn nhân 

của nó, mà tội phạm học phải nhận ra các thủ đoạn thâm, độc, ác, hiểm của đám 

lãnh đạo ĐCSVN từ 1954 tới 2000. Đây là một đoạn đường dài của đời người, 

một giai đoạn dài trong lịch sử tội phạm của các lãnh đạo ĐCSVN. Khi cái ác 

cầm quyền để cái độc bỏ tù dai dẳng các nạn nhân của nó, để truy cùng diệt tận 

từ nghề nghiệp tới sáng tạo, từ cá nhân tới gia đình, từ lý lịch cá nhân tới quan 

hệ xã hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, một loại tội ác vừa thường trực 

trong cuộc sống hằng ngày, vừa thâm sâu ngay trong tư tưởng qua khủng bố với 

cường độ cao của bộ máy công an trị. 

Những khủng bố thường xuyên sau vòng lao lý với các tên gọi khác nhau là trại 

học tập, trại cải tạo…là một giai đoạn dài của một thủ đoạn bạo quyền qua cơ 

chế song hành cùng tà quyền qua hành chính để vô hiệu hóa sáng tác giới văn 

nghệ, cô lập hóa cá nhân, lũng đoạn hóa đời sống gia đinh, thân quyến của văn 

nghệ sĩ. Mỗi trí thức trong nhóm Nhân Văn: Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh 

Tường đều chịu chung một số phận là không được sống với học thuật, cụ thể là 

không được tiếp tục nghiên cứu trong chính chuyên nghành của mình. Khủng 

khiếp hơn nữa là sự khủng bố trên các văn nghệ sĩ: Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng 

Cầm, kể cả Phan Khôi, Văn Cao, Nguyễn Bính… là thường xuyên và lâu dài, áp 

chế tâm thần các nạn nhân theo chiều hướng tiêu cực nhất, mà hậu quả là nỗi lo 

sợ bị khủng bố, bắt bớ, tra tấn bất cứ lúc nào, ảm ảnh cả đời người. Thí dụ rõ 
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nhất là trường hợp của Trần Dần, đặt sẵn các hành lý cá nhân, chuẩn bị là bị bắt 

bất cứ lúc nào. 

Tội ác của các lãnh đạo ĐCSVN trong cuộc đàn áp, khủng bố, tiêu diệt nhóm 

Nhân Văn, trong đó vai trò tội phạm của Tố Hữu là tích cực, trực tiếp, như kẻ 

đại diện vừa cho tuyên giáo, vừa cho Bộ chính trị để dựng lên những chiến dịch 

kiểm thảo qua các chiêu trò chỉnh huấn. Nghiên cứu tội phạm học phải dừng lại 

thật lâu để nghiên cứu thật kỹ sự ra đời của loại văn nô, bút nô, ký nô của 

ĐCSVN như một mạng nhện vây bủa các nạn nhân của nó bằng các chiêu bài 

phê bình và tự phê bình. Nơi mà các văn nghệ sĩ khác không thoát được vai trò 

thành “loa buộc tội” cho ĐCSVN, trong đó Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, 

Hoài Thanh… đã đứng về phía tội phạm để buộc tội các đồng nghiệp chân chính 

của mình. 

 

Nhóm xét lại, 

diệt đối trọng để hủy đối luận 
Trước hai tội ác là Cải cách ruộng đất và Nhân văn giai phẩm, thì tội ác thứ ba 

xảy ra trong giai đoạn nội chiến Bắc-Nam (1954-1975), với sự hiện diện của 

quân đội Mỹ, chiến dịch “chống xét lại” ra đời để truy diệt những nhân tố muốn 

thay đổi đường lối sắc máu của ĐCSVN, bị quy chụp là nhóm xét lại. Vụ án này, 

khác với hai thảm họa trước là một cuộc thanh trừng ngay trong nội bộ của 

những người cộng sản, mà chuyên chính vô sản kiểu ĐCSVN đã để lộ nguyên 

hình tính chất thanh trừng như truy sát, không thương tiếc các đồng chí, tựu đó 

biến phản xạ thanh trừng truyền thống nội bộ của ĐCSVN.  

Đối với đảng cộng sản Liên Xô, thì thủ phạm là lãnh đạo số một: Staline, đối với 

đảng cộng sản Trung Quốc, thì thủ phạm là lãnh đạo số một: Mao; còn đối với 

tình hình Việt Nam trong thời điểm này là cặp bày trùng Lê Duẩn và Lê Đức 

Thọ, cả hai đều chủ mưu để độc quyền hóa độc tài-toàn trị, với tên đồ tể là: Lê 

Đức Thọ, một nhân vật thao túng từ Trung ương đảng tới Bộ chính trị. Qua 

quyền lực của Ban bí thư trung ương và Ban tổ chức trung ương được cá nhân 

hóa trong tay tên đồ tể này, với độc quyền sử dụng công an và tình báo trong 

quá trình quy chụp các nạn nhân rồi hãm hại họ, trong đó có ám sát, có thủ tiêu, 

với các thủ đoạn phổ biến thường được dùng trong các đảng cộng sản khi họ 

thanh trừng và thanh toán các đồng chí của mình. Các nạn nhân của nhóm xét lại 

bị tù đày vô hạn định, không được xét xử, không có tòa án, với sự vắng mặt 
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tuyệt đối của tư pháp, của tòa án, và nhất là sự im hơi lắng tiếng trong toàn bộ 

của các đảng viên của ĐCSVN. Khi tội phạm học đi sâu vào quan hệ quyền lực 

giữa các lãnh đạo cấp trung ương, các kết quả điều tra về sử tính của ĐCSVN 

cho xuất hiện các hằng số sau đây: 

Cái ác xuất hiện tức khắc trong đấu tranh nội bộ vì quyền lực, mà phản xạ bạo động của tội ác 

thanh trừng nhau giữa các đồng chí thay cho đối thoại. Một loại tội ác mà công chúng và xã 

hội không được thông tin và tuyệt đối cấm có ý kiến, mọi đối thoại để đối luận bị bóp chết 

ngay trong trứng nước. 

Cái ác hành xử với mật độ trừng phạt và hãm hại khốc liệt cả một kiếp người, nạn nhân tiêu 

biểu được nhắc tới như: Hoàng Minh Chính. Tại đây, tội phạm gây ra tội ác không cần 

chứng từ, chứng nhân để buộc tội nạn nhân, mà hoàn toàn có tự do sinh sát trên mạng sống 

và cuộc đời của nạn nhân. 

Cái ác trấn áp tràn lan, một cách vô tội vạ, bất chấp công lý, bất cần xã hội, bất tuân công pháp, 

nó hoành hành ngay cả trên hàng trăm nạn nhân vô tội bị vu oan, vu khống, vu cáo, như 

trường hợp của Vũ Thư Hiên. 

 

Tết Mậu Thân 1968: thảm sát tại Huế 

Tội phạm diệt dân lành, tội ác giết nhân tâm 

Trong chiến dịch mà lãnh đạo cộng sản đặt tên là Tổng công kích trong dịp Tết 

Mậu Thân năm 1968, cuộc thảm sát dân lành tại Huế là một tội ác có tổ chức. 

Trong tội phạm học gọi là loại tội ác có tính toán trong hận thù để hành động 

của tội phạm không còn bị giới hạn gì về luân lý ngay trong nhân tính của nó. 

Bộ đội với vũ khí vào Huế và chiếm đóng Huế trong một thời gian ngắn để gây 

ra tội ác. Trong quy trình diễn biến của tội ác đó có sự tham dự của các nhân vật 

địa phương trước đó đã ủng hộ hoặc đã theo cộng sản, trong đó có các trí thức, 

các văn nghệ sĩ tại Huế. Khi nghiên cứu về cuộc thảm sát dân lành tại Huế, 

người nghiên cứu phải chú ý đi tìm các chứng từ và các chứng nhân để phân tích 

rồi giải thích các sự kiện: 
Chủ trương của Bộ Chính trị có dính líu gì tới cuộc thảm sát này. 

Chính sách của Quân ủy trách nhiệm mặt trận Huế. 

Vài trò của các nhân vật gốc Huế tập kết và theo bộ đội trở lại Huế vào thời điểm của thảm sát. 

Hành vi của bọn vừa tố cáo qua vu khống, vừa chỉ điểm cho các sát thủ tới từng khu vực, từng 

gia đình… 

Hành động của các tội phạm trực tiếp quyết định và hành quyết tập thể dân lành rồi vùi các nạn 

nhân vào các mồ chôn tập thể. 

Phương pháp luận nghiên cứu về tội ác này, phải là sự phối hợp hỗ tương tại 

thành phố Huế, rồi lan rộng ra cấp quốc gia cùng quốc tế để tổng hợp từ chứng 

nhân tới chứng từ: 
Các thành viên của gia đình còn sống sót lại sau cuộc thảm sát hiện nay đang có mặt tại Huế. 

Các thành viên của gia đình còn sống sót lại sau cuộc thảm sát hiện nay sống tản mạn trên các 

địa phương, thành phố xa, gần Huế. 
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Các thành viên của gia đình còn sống sót lại sau cuộc thảm sát hiện nay đang sống lưu vong, đã 

định cư tại nước ngoài, nhất là tại Bắc Mỹ và Tây Âu sau 1975. 

Các chứng nhân trong quân đội miền Nam trước 1975, có mặt tại Huế trong giai đoạn này và 

trực tiếp có những tang chứng từ hồi ký tới hình ảnh về cuộc thảm sát này. 

Các chứng nhân trong quân đội Mỹ có mặt tại Huế trong giai đoạn này và trực tiếp có những 

tang chứng từ hồi ký tới hình ảnh về cuộc thảm sát này.Một tội ác đã thủ tiêu nhiều ngàn 

người trong một thời gian chớp nhoáng, qua một trận địa, thì tội phạm học đề nghị điều 

thảm sát ở Huế 1968 tra từ mức độ tới cường độ qua hai cuộc tổng tiến công trước và sau tết 

Mậu Thân: 

Trách nhiệm cấp trung ương của ĐCSVN. 

Trách nhiệm cấp quan ủy của ĐCSVN.  

Trách nhiệm cấp bộ đội địa phương.  

Trách nhiệm cấp địa phương của các trí thức, các văn nghệ sĩ theo cộng sản. 

Trách nhiệm cấp địa phương của các điểm chỉ viên lợi dụng tội ác để vu oan, vu cáo, vu khống 

các nạn nhân. 

Các chuyên gia tội phạm học khi nghiên cứu về sự cố này, không được quên: 

Các tuyên bố man trá của cấp trung ương của ĐCSVN phủ nhận sự cố này. 

Các lời khai giả dối của cấp địa phương của ĐCSVN chối bỏ sự cố này. 

Các lời trần tình gian xảo của các tác nhân tìm cách “chạy tội” cho ĐCSVN về sự cố này. 

Tội phạm học không được quên quá trình ăn năn, hối lỗi, quy trình nhận tội rất 

đơn lẻ của các tội phạm, mà không quên các đồng phạm, các đồng loã có mặt tại 

Huế trong thời điểm này. 
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                                Trại học tập 1975-1990 

Tội ác mạo danh cải tạo 

Trại học tập hay trại cải tạo là một trong những trung tâm của nhiều tội ác trong 

nửa cuối thế kỷ XX dưới bạo quyền của ĐCSVN, mà số lượng hồi ký của những 

nạn nhân mang tới những tin tức, những dữ kiện, những chứng từ sống động, 

ngược lại với sự vắng mặt xem như là tuyệt đối của những công trình sử học cận 

đại của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN. Tồi tệ nhất vẫn là sự im hơi 

vắng tiếng của các lãnh đạo ĐCSVN để tổng kết những kinh nghiệm đau thương 

của các trại học tập trong đó trí lực con người bị truy lùng, tâm lực còn người bị 

hủy diệt cùng với thể lực của kiếp tội nhân trong các nhà tù không tường, với cái 

tên gian trá là trại học tập, trại cải tạo. Sự giả dối của các lãnh đạo ĐCSVN đã 

thành phản xạ của tà kiếp khi bộ máy của tuyên giáo đưa ra con số khoảng 

50.000 người bị đi cải tạo từ 1975 tới 1978, trong khi chính Thủ tướng Phạm 

Văn Đồng cùng thời điểm đó lại trả lời phỏng vấn với báo chí Pháp rằng chính 

tay ông đã ký cho ra khỏi tù khoảng một triệu nạn nhân của trại cải tạo. Chính 

thời điểm dứt nội chiến Bắc-Nam, khi đất nước được ĐCSVN gọi là giải phóng, 

thống nhất, thì người miền Nam gọi là cưỡng chế, bức tử; nơi mà người miền 

Nam thua trận khám phá ra sự man trá của ĐCSVN ở cấp quốc gia. Với xảo 

thuật là yêu cầu các quân nhân, viên chức, trí thức, văn nghệ sĩ… trình diện để 

được chế độ mới của ĐCSVN kêu gọi đi “học tập chỉ vài ngày”, và trên thực tế 

thì rất nhiều nạn nhân này phải chịu cảnh tù đầy nhiều năm trời! Nhiều nạn nhân 

đã tử vong ngay trong điều kiện “học tập” dã man này mà chính quyền vẫn từ 

chối đưa ra thống kê chính xác về con số tử vong. Các chứng nhân còn sống sót 

khẳng định là có những cuộc hành quyết công khai và lén lút nhưng không có 

phân xử, không có tòa án. Trong Phật giáo có Thích Thiện Minh, trong trí thức 

có luật sư Trần Văn Tuyên, có triết gia Hồ Hữu Tường, trong giới văn nghệ sĩ có 

Tạ Ký, mà chúng ta không quên trường hợp của thi sĩ Vũ Hoàng Chương lâm 

trọng bệnh trong trại học tập, khi được thả về nhà thì qua đời. 

Các chứng nhân chính là nạn nhân của các trại học tập từ Nam ra Bắc đều công 

nhận có tra tấn, có thủ tiêu các nạn nhân trong các trại học tập, cách giết người 

dã man mạt vận nhất, không tốn kém một viên đạn nào là đập vỡ sọ các nạn 

nhân giữa đêm trên bãi vắng hay ngay trong trại. Song hành với tội ác là sự man 

trá của tà quyền trong đời sống thường nhật qua các bản kiểm thảo, các lời tự 

khai, các khảo tra bằng tra tấn hoặc cái buổi phê bình và tự phê bình cùng với 

chiến dịch nhục mạ nạn nhân bằng những khẩu lệnh, những tuyên truyền bất 
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nhân nhất. Sỉ nhục chế độ miền Nam qua tuyên truyền một chiều, nhục mạ các 

quân nhân, viên chức, trí thức, văn nghệ sĩ của miền Nam bằng những lời lẽ tồi 

tệ và thâm độc. Cạnh đó không quên khai thác sự sợ hãi của các nạn nhân, để tổ 

chức các điểm chỉ viên là các các nhân chấp nhận làm “antenne” cho quản giáo, 

để chia rẽ, để phân hóa, để truy cùng diệt tận các nạn nhân bị nghi ngờ là vẫn 

còn nguy hiểm cho chế độ mới. Tất cả từ điểm chỉ viên tới các công dân liêm 

chính mang số kiếp “cá nằm trên thớt” mà các quản giáo, các cai ngục có quyền 

sinh sát. Tất cả những ai đã là nạn nhân của các trại học tập đều xác nhận là 

không phải trại mà là nhà tù, không có học tập mà chỉ có cái ngu cầm quyền 

bằng cái độc để cái ác lộ diện nguyên hình của kẻ thắng trận bằng bạo lực, chớ 

chưa hề thắng cuộc bằng nhân tâm vì chính kẻ thắng đã mất hẳn nhân đạo của 

đồng bào, nhân tính làm nên nhân nghĩa giữa các con dân của Việt tộc. Chính 

khi là nạn nhân trong các trại cải tạo, thì những người này mới nhận ra tội ác của 

kẻ cầm quyền mới: phải ăn cơm trộn với cát, phải tự bắt côn trùng, rắn rít mà ăn, 

phải đi lao động trên các bãi mìn, phải chuyển trại thường xuyên trên cả ba miền 

của đất nước. Với những thủ đoạn chỉ có con người cộng sản mới có, mà người 

quốc gia miền Nam không sao hình dung được: khi một tên quản giáo báo cho 

cả trại là các tù nhân cải tạo được chính quyền phóng thích, nhưng họ phải tự 

xoay sở phương tiện để tới một thành phố xa trại hằng trăm cây số, hứa sẽ có xe 

đang chờ họ trong thành phố này. Khi các tù nhân cải tạo phải lặn lội, đi bộ 

trong nhiều ngày đường với thực phẩm rất ít, và khi họ tới được thành phố là nơi 

hẹn của cả trại, thì họ khám phá ra là họ bị lừa: giờ thì tất cả phải lên xe tù để 

chở đi một trại giam khác! Không có chuyện phóng thích, không có chuyện 

được “thả về nhà”, mà chỉ có sự xảo trá như phản xạ để họ phải vượt suối trèo 

đèo bằng chính sức lực của họ…Tội phạm học sử liệu trên các tội ác của các trại 

học tập, phải song hành cùng tội phạm học điều tra về các nạn nhân với các 

chứng tích và hồi ký của họ. Rất nhiều nạn nhân còn đang sống trên nhiều vùng 

của đất nước, mà không quên các nạn nhân hiện nay đang có mặt trên nhiều 

quốc gia, nhất là tại Bắc Mỹ và Tây Âu: 

Về nghiên cứu tư liệu, phải vận dụng được toàn bộ dữ kiện qua tổng kết quy trình chứng nhân-

chứng từ-chứng tích để định vị không gian của các trại học tập với các thời điểm của nó từ 

1975-1990. 

Về điều tra thực địa, phải tập hợp được đồ hình địa lý của các trại, mà không quên tiếp nhận 

thật rõ chứng tích về sự hà khắc của mỗi trại tập trung, thâu nhận các dữ kiện về số nạn 

nhân đã tử vong tại các trại qua hành quyết, vì bệnh tật, vì tại nạn… 

Về khảo sát định lượng, phải lập được quy trình tin tức-dữ kiện-chứng từ về số tù nhân của mỗi 

trại, qua các năm trong diễn biến của chính sách về tù nhân của ĐCSVN, trong đó có chiến 

tranh biên giới Tây Nam với bọn Khmers đỏ (1977-79); và chiến tranh biên giới phía Bắc 

với bọn Tàu tặc (1979-1990), có tác động trực tiếp lên não trạng của các lãnh đạo của 

ĐCSVN với phản xạ khắt khe trong lúng túng của kẻ bị hai đồng chí cộng sản anh em sát 

phạt. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   822 

 

Thuyền nhân 1975-1990 

Tội ác vứt người ra biển 

Với nhiều triệu đồng bào phải vượt biên, với trăm ngàn đồng bào bị mất tích, tử 

nạn ngoài biển khơi, sau một cuộc nội chiến tàn khốc, mà kẻ thắng trận đã tạo 

nhiều bối cảnh, nhiều công đoạn, nhiều diễn biến để cái ác xuất hiện liên tục 

trong đời sống hằng ngày của miền Nam sau ngày thống nhất, mà kẻ thắng là 

ĐCSVN gọi là: giải phóng. Tại đây, phải vận dụng nhiều chuyên môn của tội 

phạm học để hiểu từ quy trình tới quá trình diễn biến của tội ác, nơi mà cái ác 

tạo điều kiện thuận lợi cho cái tội xuất hiện, với cường độ bất nhân của nó trước 

sinh mạng của đồng bào, với mức độ thất đức của nó trước đạo lý của Việt tộc: 

Tội phạm học thượng tầng, phân tích kẻ thắng là ĐCSVN với các lãnh đạo mang tâm lý thanh 

trừng để thanh lọc, trong một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn 1954-1975, với bản chất 

thâm, độc, ác, hiểm song hành cùng các thủ đoạn điêu, ngoa, lừa, dối để thắng bằng bạo lực 

và tà giáo, mà không hề thắng bằng nhân tâm và nhân tri. 

Tội phạm học chính thể, giải thích được chính thể mà ĐCSVN đã áp đặt lên toàn xã hội Việt là 

một chế độ độc đảng-toàn trị, không biết nên không chấp nhận, không hiểu nên không thực 

hiện được công cuộc hòa hợp-hòa giải dân tộc cho hai miền Nam-Bắc, sau khi họ đã chiếm 

được miền Nam. Họ không làm được công cuộc hòa hợp-hòa giải dân tộc như Nam Phi đã 

làm được, sau chiến thắng của Mandela, nơi mà thực tế kỳ thị chủng tộc của đất nước này 

còn khó hơn nhiều lần Việt Nam: một dân tộc cùng giống nòi, cùng văn hóa, cùng lịch sử, 

cùng tổ tiên, gọi nhau là đồng bào, một sắc tộc có cùng bào thai, cùng cha, cùng mẹ. 

Tội phạm học bạo hành, một sớm một chiều sau ngày chiến thắng 30/04/1975, ĐCSVN đã dựng 

lên và nhốt vào các trại học tập, với tên gọi nữa là trại cải tạo hàng trăm ngàn người. Các 

nạn nhân là những sĩ quan, quân lính, công chức, trí thức, văn nghệ sĩ… trong nhiều năm, 

mà những kẻ lãnh đạo ĐCSVN đã gian dối với họ và với gia đình họ là chỉ đi học tập vài 

ngày, vài tuần rồi về lại về nhà. Thực chất các trại học tập, hay trại cải tạo này là những 

nhà tù, xa thành phố, xa dân cư, trong các vùng mà tù nhân gọi là rừng thiêng nước độc, với 

quy chế tổ chức của các nhà tù hà khắc, coi mạng người như cỏ rác. 

Tội phạm học định chế, hàng triệu gia đình của đồng bào miền Nam rơi vào đường cùng với các 

định chế độc tài trong toàn trị: có người thân là tù cải tạo, phải có hộ khẩu mới được cư trú, 

lại bị xếp vào các loại lý lịch có dính líu tới ngụy quân, ngụy quyền… Và tội ác đã mở một 

cánh cửa mới là:  
chính sách kinh tế mới, gửi bao đồng bào, bao gia đình vào vùng rừng thiêng nước độc, không 

một chuẩn bị gì về hạ tầng, để rồi bệnh tật, chết chóc xuất hiện… Tội ác của độc quyền toàn 

trị dẫn kẻ có quyền lực đi từ tội lỗi này tới tội lỗi khác. Các đồng bào là nạn nhân của chính 

sách kinh tế mới, họ về lại thành phố, nơi họ đã từng sinh sống trước 1975, để trở thành 

những kẻ sống trên lề đường, đầu đường xó chợ, với cảnh màn trời chiếu đất, nhận kiếp bụi 

đời, sống như các oan hồn, ngay trong thành phố, ngay trên quê hương họ! 
Tội phạm học lý lịch, khi bị xếp vào các loại lý lịch có dính líu tới ngụy quân, ngụy quyền của 

chính quyền miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa thì họ coi như mất quyền công dân, họ không 

được vào cơ chế của công chức, lại liên tục bị tra hỏi khi tìm được các công việc mới. Mà 

tồi tệ nhất là con em của họ không được học hành bình thường, không được thi vào nhiều 

trường đại học. Từ chồng tới vợ, từ cá nhân tới gia đình không có một lối thoát bình thường 

từ hành chính tới định chế.  
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Tội phạm học kỳ thị, nơi mà con quan của ĐCSVN thì được làm quan, con ngụy thì phải nhận 

kiếp ngụy, không sao thăng tiến được qua nghề nghiệp, không sao thành tựu trong xã hội. 

Chính sách kỳ thị từ cái ác của thượng tầng lãnh đạo đã tạo ra định chế, làm ra biên chế bạo 

hành qua trại học tập, qua kinh tế mới, có luôn lý lịch và kỳ thị, như khai trừ các con dân 

miền Nam ra khỏi chính đất nước của họ. 

Khi liên kết các chuyên môn này trong tội phạm học, thì sẽ thấy hiện tượng 

học về hệ quả Thuyền nhân (1975-1995) là hậu quả với bao hệ lụy của một 

chuỗi dài nơi mà cái ác đã làm ra bao cái tội trong nhiều năm: 

Không có lối ra trong cuộc sống, nên phải vượt biên, bỏ quê hương, bỏ nhà cửa… để tìm đường 

sống trên một quê hương mới, với sự hy sinh lớn tài sản của chính mình để hối lộ qua tham 

nhũng qua đường vượt biên. 

Khi ra khơi thì sóng, gió, bão, giông ngoài khơi quyết định số phận của mình, mà thống kê của 

các hội đoàn quốc tế thông báo là hàng ngàn đồng bào đã mất mạng trên biển. 

Khi ra biển, thì tính mạng vẫn không an toàn, với bọn hải tặc, phần lớn gốc Thái Lan đã xâm 

phạm nhiều phụ nữ Việt, giết chóc đồng bào thuyền nhân để cướp của, cướp tiền, cướp 

vàng. 

Khi chưa ra biển, hoặc đã tới biển rồi vẫn có thể bị công an bắt và cảnh tù đày bắt đầu. Khi 

trong tù, thì các thuyền nhân lại rơi vào quy trình hối lộ, quy luật tham nhũng của công an 

để được phóng thích, rồi trở về thành phố, địa phương của chính mình như những hồn ma. 

Bao tội ác của công an đã trắng trợn lộ diện trong một chế độ tàn ác, mà cái ác luôn được  

công an đại diện, có nơi chúng đã giết người để cướp của, cướp tiền, cướp vàng của các 

thuyền nhân. 

Thảm trạng thuyền nhân không chỉ có ở miền Nam sau 1975, nó lan tràn ra 

Bắc với dòng người Việt gốc Hoa, trong quy trình bị quy chụp là nội gián 

cho Trung Quốc khi đang có chiến tranh với Việt Nam năm 1979- ngay sau 

chiến tranh biên giới với Campuchia từ 1977 - 1979. Rồi cái ác lại tái diễn 

với bạo hành của bạo lực, với cái tội tới từ cái tham qua các chặng đường: 

chuẩn bị vượt biên, trên đường đi bị công an biên phòng trấn lột, tù đày, ra 

biển không gặp giông bão, lại gặp hải tặc. 

Hiện tượng học thuyền nhân cho xuất hiện một chuyên nghành: tội phạm 

học tổng quan, trong đó tội phạm học thượng tầng, tội phạm học chính thể, 

tội phạm học bạo hành, tội phạm học định chế, tội phạm học lý lịch, tội 

phạm học kỳ thị tương tác để bổ sung cho nhau làm rõ nét Việt sử cận đại 

dưới bạo quyền độc đảng-toàn trị. Nơi mà ĐCSVN độc trị trong độc tài với 

các tội ở các mức độ, mật độ, cường độ ở mức, ở tầng, ở dạng bất nhân quá 

cao. 

Một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn (1954-1975) với hàng triệu nạn 

nhân, với thảm trạng thuyền nhân lên tới hằng trăm ngàn nạn nhân, với một 

hình tượng tuyệt vọng tuyệt đối của một Việt tộc sống cạnh biển, với nửa 
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quê hương là biển, lại không phải là một dân tộc với kinh nghiệm đường 

thủy cao, đã vô tình biến Biển Đông của mình thành nghĩa trang mênh 

mang chôn vùi bao đồng bào thuyền nhân. Đây là hậu quả của hậu quả về 

một chính sách nơi mà bạo quyền độc đảng-toàn trị luôn cầm dao, cầm 

súng để trừ, để khử, để vứt ra khơi, đưa đồng bào vào lối chết: tội ác của 

bạo kiếp bằng tử lộ! 

 

Tù nhân lương tâm: 

Tội ác hủy nhân để diệt thiện 

Chế độ độc đảng-toàn trị hiện nay trên quê hương Việt là một chế độ dùng hệ 

độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) để đàn áp các chủ thể của tự 

do yêu dân chủ, các tập thể của nhân quyền quý công bằng, các phòng trào xã 

hội trọng đa nguyên để phát triển đất nước, tất cả họ là những đứa con tin yêu 

của Việt tộc. Từ đàn áp tới khủng bố, từ bắt bớ tới tù đày, ĐCSVN tạo ra một 

thành phần là những công dân yêu nước luôn bị truy diệt, đó là các tù nhân 

lương tâm, họ là những đứa con tin yêu của Việt tộc vì họ đã là những tinh hoa 

của Đất nước.  

Tại đây tội phạm học phải vào chiều sâu của triết học đạo đức để tìm cho ra 

những định đề về hệ nhân, trong đó có luân lý làm nền cho bổn phận đối với 

đồng bào và trách nhiệm đối với quê hương của các tù nhân lương tâm. Chính 

luân lý này có gốc, rễ, cội, nguồn trong đạo lý đi tìm và nhận ra những điều hay, 

đẹp, tốt, lành trong nhân sinh có trong nhân loại, hiện diện trong nhân thế để chế 

tác ra nhân sinh quan của chủ thể (không sống ích kỷ, vô cảm mà sống để chung 

để chia các nỗi khổ niềm đau với đồng bào, đồng loại). Nhân sinh quan có sung 

lực dựng lên thế giới quan (sống không tham lam, không vụ lợi, sống để bảo vệ 

sự sống của tha nhân, để duy trì các sự sống khác, vì giá trị của sự sống là vô 

giá); chính Nhân sinh quan và thế giới quan có hùng lực xây dựng vũ trụ quan 

(sống không độc quyền trên thiên nhiên, sống không độc đoán trên muôn loài, 

sống không độc hại vì biết tôn trọng mọi sinh vật, trân quý muôn loài như các 

giá trị linh thiêng: sinh linh). 

Chính bản thể luận (ontologie) của đạo đức, đạo lý, luân lý của hệ nhân sẽ giải 

thích tới nơi tới chốn hiện tượng luận (phénomènologie) về tù nhân lương tâm. 

Hiểu nguyên nhân sâu xa về các loại tội ác mà chế độ độc đảng - toàn trị của 

ĐCSVN hiện nay nhẫn tâm trong quá trình chế tác tội ác, bất nhân trong quá 
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trình sử dụng tù đày, lao lý để truy diệt các đứa con tin yêu của Việt tộc, các tinh 

hoa của đất Việt, đó chính là các tù nhân lương tâm. Từ chế độ độc đảng tới các 

cơ chế độc đoán của nó, từ tổ chức hành pháp độc trị tới vận dụng lập pháp độc 

quyền, từ thao túng Hiến pháp độc tôn tới giật dây Tư pháp trong độc tài… mà 

các tù nhân lương tâm là những nạn nhân; vì họ đã là tác nhân vạch ra để chỉ 

vào các khuyết điểm giờ đã thành khuyết tật không sao trị chữa được của 

ĐCSVN: 
Độc tài nhưng bất tài trong việc điều hành và phát triển đất nước. 
Độc quyền vì tham quyền mà không biết bảo vệ đất nước và dân tộc.  
Độc trị mà không biết quản trị, chỉ vụ lợi rồi tư lợi trên tiền tài nhân dân. 
Độc tôn để độc hành trong độc đạo trong tham ô, tham nhũng. 

Nên độc đảng để diệt hệ đa (đa nguyên, đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu).  

Từ đây, tội phạm học phải nhận cho ra hệ của mọi hệ để thấy chiều sâu của tội 

ác: 

Hệ quả của tội ác truy hại các tù nhân lương tâm là truy diệt không những những tiềm năng 

hay, những sinh lực tốt, những phẩm chất đẹp, những đạo đức lành, mà độc đảng-toàn trị 

còn hủy hoại các chủ thể đại diện cho luân lý của cộng đồng, đạo lý cho tập thể. 
Hệ lụy của tội ác truy hại các tù nhân lương tâm là truy diệt không những gốc, rễ, cội, nguồn 

của đạo đức, đạo lý, luân lý cần thiết cho cuộc sống trong ấm ngoài êm, cho dân tộc hạnh 

phúc, cho nhân loại thái hòa; mà độc đảng-toàn trị còn hủy hoại các chủ thể của tự do, công 

bằng, bác ái làm nên ý nghĩa của văn minh, làm nên ý thức của văn hiến, làm nên nhận thức 

của nhân văn. 
Hệ kết, mà kết cuộc là ĐCSVN đã và đang truy diệt các chân trời của tương lai mà mọi thế hệ 

mai sau, bằng cách truy diệt ngay ban đầu các tấm gương sáng và trong được đại diện bởi 

các tù nhân lương tâm. 

Hệ hạ nguồn (hệ quả, hệ lụy, hệ kết) của tội ác là truy diệt mọi thượng nguồn 

(đạo đức, đạo lý, luân lý) sẽ truất phế, sẽ sa thải quyền lực và quyền lợi của hệ 

độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn). 

Nhưng thượng nguồn của mọi hệ thượng nguồn (đạo đức, đạo lý, luân lý) có 

trong Việt tộc là gì? Đâu là nội dung của nó? Đâu là ý nghĩa của nó? Đâu là giá 

trị của nó? Và khi trả lời được các câu hỏi này, thì nội công, bản lĩnnh, tầm vóc 

của tội phạm học sẻ được nâng ngang tầm, ngang lứa, ngang hàng với các 

chuyên nghành đàn anh của nó: sử học, triết học, văn học…Tại đây, bản thể 

luận (ontologie) và hiện tượng luận (phénomènologie) làm nên đường đi nước 

bước cho tội phạm học (criminologie) có chung một lõi, một cốt, một chất, đó 

là: nhân học (anthropologie), mở ra cánh cửa của nhân tính dựa trên nhân tri, là 
không chỉ học để làm người mà học để thành nhân,vì sinh ra là người nhưng 

phải học mới thành nhân.  
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Hệ nhân được người thầy tin yêu của Việt tộc đã chứng minh Việt tộc vừa là 

một dũng tộc biết đánh thắng mọi ngoại xâm, vừa là một minh tộc có minh trí để 

chế tác ra mưu lược, đã bứng quân Minh xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt, đó là 

Nguyễn Trãi. Ngài mở ra chân trời giúp các chuyên gia của tội phạm học hiểu 

thế nào là chữ nhân của hệ nhân; luôn đủ hùng lực lập nên hệ đối (đối diện để 

đối thoại, đối trí để đối luận, đối đầu để đối kháng): “Lấy nhân nghĩa để thắng 

hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo”!  

Một chữ nhân được trợ lực bằng cả hệ nhân, nơi mà: 

Nhân sinh được bảo trì bằng nhân tính, con người không phải là loài dã thú, mà bọn gây tội ác 

thì chúng còn tồi tệ hơn dã thú, vì chúng hại người  

 

rồi giết người chỉ vì tham (tham quyền để tham ô, tham nhũng vì tham tiền). 

Nhân thế được bảo hành bằng nhân lý, nơi mà cái lý phải song hành cùng cái tình, để tha nhân 

công nhận cái lý có chỉnh lý, hợp lý, toàn lý vì nó tôn trọng tha nhân, nó không làm nên cái 

lỗi, nên nó không sa vào cái tội, để gây tội lỗi bằng tội ác. 

Nhân loại được bảo vệ bằng nhân bản, nơi con người sống với căn bản của nhân tính và nhân 

lý, làm nên bản thể của nhân văn, nơi mà văn hóa, văn minh, văn hiến được thấy qua nhân 

cách, nhân dạng, nhân diện. 

Nhân tâm được bảo lưu bằng nhân từ, có từ bi song hành cùng nhân đạo, có từ tâm song hành 

cùng nhân nghĩa, nơi mà ăn ở có hậu, biết người biết ta, quý ta trọng người không phải là 

chỉ là lòng thương hại. Là sự thông minh biết gỡ cái độc để loại cái ác, biết tháo cái thâm 

để khử cái tội, một sự thông minh biết vượt thoát cái vô tâm, để vượt thắng cái bất nhân. 

Nhân tri được bảo hộ bằng nhân trí, có kiến thức để dựng tri thức, lấy tri thức để lập ý thức, 

nhận ý thức để xây nhận thức. Sống là để dựng, lập, xây cái thiện làm nên hệ lương (lấy 

lương tâm dựng lương tri, có nền là lương thiện), để được sống với nhân giáo giúp thế thái 

nhân tình luôn giữ được nhân phẩm. 

Tội phạm học không được vô tâm, vô tình, vô minh, vô giác, vô cảm với hệ nhân 

(nhân tính, nhân lý, nhân bản, nhân văn, nhân tâm, nhân từ, nhân đạo, nhân 

nghĩa, nhân tri, nhân trí, nhân phẩm), tất cả làm nên nhân vị, như thành luỹ kiên 

cố để chống lại cái tội làm ra bởi cái ác. Từ đó, tội phạm học đã có đường đi 

nước bước để thấy, để hiểu, để thấu cái độc của một chế độ độc đảng-toàn trị là: 

diệt hạ nguồn trong hệ đa (đa nguyên, đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu), 

để hủy thượng nguồn trong hệ nhân.  

Nên khi ĐCSVN truy cùng diệt tận các chủ thể của tự do yêu dân chủ, các tập 

thể của nhân quyền quý công bằng, các phòng trào xã hội trọng đa nguyên để 

phát triển đất nước, tất cả họ là những đứa con tin yêu của Việt tộc được đại 

diện bằng hào khí của các tù nhân lương tâm, tức là chế độ độc đảng-toàn trị 

đang gây tội ác lên cả hai: hại người để diệt nhân!
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Dân oan: 

nạn nhân của tội ác lòng tham 

Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, tội phạm là bọn tham quan tạo ra tham 

ô, vì tham tiền, nên hiện tượng luận nhân vị phải có lý luận để lột mặt nạ chúng, 

từ đó phân tích và giải thích để lý luận về bản chất bất nhân của hệ tham (tham 

nhũng, tham quan, tham ô, tham tiền). Một tội phạm học chỉnh lý phải lý luận 

rành mạch về nội chất và nội dung của hệ tham này đã gây ra tội ác. Dân oan là 

nạn nhân của tham nhũng, chính là con đẻ của độc đảng lấy độc tài để xây 

dựng độc quyền, lấy độc trị để độc tôn bằng độc đoán, qua quỷ thuật của bạo 

quyền, qua ma thuật của tà quyền, lấy âm binh công an trị để truy bức dân oan, 

lấy tuyên truyền một chiều để ngu dân hóa quần chúng, để rồi tha hóa mọi giá trị 

đạo đức của công bằng.  

Một tội phạm học toàn lý phải thấy-để-thấu cái độc hại của hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) này. Dân oan là nạn nhân của tham nhũng 

độc đảng, biến quyền lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi thành tư lợi, chính 

chúng đang biến chất nhân phẩm Việt, bản sắc Việt, lương tâm Việt. Độc đảng-

toàn trị cướp công ích của dân tộc, cướp công tài của đất nước, cướp công 

bằng xã hội rồi cướp luôn công lý của dân oan, thượng nguồn của tội ác có chất 

của bất nhân, có lõi của thất đức. Tội phạm học phân tích nhân tâm phải có minh 

lý để thông suốt nhân vị của dân oan là nạn nhân hai lần (một cổ hai tròng) của 

tội ác mất đất, mất nhà rồi mất luôn công bằng lẫn công lý vì công luật đã nằm 

trong tay của độc đảng-toàn trị. 

Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, độc đảng trong tư lợi của tà quyền. Dân 

oan đấu tranh đòi lại đất của họ, để đòi lại hệ công (công ích, công bằng, công 

lý, công luật) bằng thái độ liêm chính, bằng hành động liêm sỉ, họ liêm khiết từ 

lời nói tới quyết tâm. Tội phạm học biết trọng nhân vị phải có trực lý để diễn 

luận rõ ràng là dân oan đại diện cho hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), họ 

chính là đại biểu cho sự thật xã hội, chân lý quần chúng, lẽ phải dân tộc. Dân 

oan là thực thể đại diện không những cho hệ công (công ích, công bằng, công lý, 

công luật) mà cả cho hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết). Dân oan không thể 

bị bỏ rơi, dân oan không thể đơn độc trong cuộc đấu tranh vì nhân phẩm Việt, 

được xây dựng trên nhân vị của nhân bản, nhân văn bằng nhân nghĩa, nhân 

từ của Việt tộc. Nước mắt của dân oan mất nhà, mất đất, tiếng gào của dân oan 

đòi công lý, tiếng hét của dân oan đánh thức công luận, tiếng thét của dân oan 

dựng dậy công luật, tiếng khóc của dân oan để nhận ra tội ác, với các tội phạm 

là bọn tham quan. 

Thấy nước mắt dân oan để thấy tội phạm, có mang theo tiếng gào, tiếng hét 

chống bất công, chống bất bình đẳng - con đẻ của bạo quyền phản công lý; mọi 
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bạo quyền đều là tà quyền, phản nhân quyền, sẵn sàng bạo hành dân oan 

để trộm, cắp, cướp, giật đất của họ. Bạo quyền luôn bôi đen nhân quyền, được 

bảo kê bởi ma quyền độc đảng, nuôi nấng công an biết cặp kè cùng côn đồ, du 

đãng, xã hội đen để hành hung dân oan để phá nhà, đoạt đất của họ. Dân oan đòi 

đất cho họ vì đất là của họ, để bảo vệ gia đình họ. Dân oan đòi đất cho các thế 

hệ của họ, để bảo vệ tương lai con cháu họ, nơi có cuộc sống biết trao truyền 

cuộc sống, có cuộc đời biết gởi gấm cuộc đời, có con người biết tiếp nối con 

người. Dân oan mồ côi công lý trước tội ác của bọn tham quan độc đảng, chúng 

là bọn buôn đất bán đời. Đất là của dân, không phải của bọn tham quan, tham 

đất, tham tiền. Dân oan đấu tranh chống lại tội ác của bọn tội đồ tham quan, 

tham ô, tham nhũng, chúng là bọn tội đồ, con đẻ của bạo quyền độc đảng, tà 

quyền độc tài. Đất là của dân, không phải của chính quyền bất tín qua trộm, cắp, 

không phải của chính phủ bất trung qua cướp, giật, tội cướp chung lứa với tội 

ác. 

Đàn áp, đánh đập, khủng bố, hành hạ dân oan là một tội ác! Đó chính là bọn 

tham quan bán đất của dân oan cho bọn tham đất, cả hai chỉ là bọn tham tiền, cả 

hai chỉ là bọn trộm, cắp, cướp, giựt! Cả hai sống nhờ vào độc đảng-toàn trị, cả 

hai bọn này còn biết lạm dụng thú tính của công an để đàn áp, đánh đập, hành 

hạ, khủng bố dân oan. Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất 

của chính mình, chỉ có bạo quyền mới cấm đi lại để dễ bề trộm, cắp, cướp, giựt! 

Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, chỉ có tà 

quyền tham quan và ma quyền buôn đất mới cấm quay phim chụp hình, vì 

chúng sợ ánh sáng của công lý, hào quang của công luật, cường quang công 

pháp. Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, 

chỉ có tham quan tham nhũng và ma quyền tham đất mới cấm quay phim chụp 

hình vì chúng sợ bị lột mặt nạ vì chúng chỉ là bọn tham đất vì tham tiền, đang 

rất bất nhân với đồng bào của chúng.Tội lỗi bắt đầu bằng dối trên lừa dưới, đó là 

bản chất của bạo quyền phá nhà, cướp đất bằng “quy hoạch”, đây là cội nguồn 

của tội ác. Lợi ích nhóm là nơi tụ họp của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham 

nhũng, ma quyền buôn đất, đây là bọn sâu dân, mọt nước! Lợi ích nhóm là một 

tập đoàn tội phạm, không trộm được thì cướp, không cắp được thì giựt! Chúng 

đã vượt qua ranh giới của lỗi, chúng đang tung hoành trong không gian của tội 

để sẵn sàng gây tội ác. Tội lỗi không có lương tri về lỗi lầm, tội phạm không có 

lương tâm trước chính tội ác của chúng.  

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác của bạo quyền độc tài, tà quyền tham 

nhũng, ma quyền tham đất! Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà công 

lý không dung, lương tri không tha. Dân oan đòi đất, dân oan đòi quyền được 

trong ấm ngoài êm… trên mảnh đất của mình. Dân oan đòi đất, dân oan đòi 

nhân quyền đuợc sống trên mảnh đất của mình, để nhân lý phải có mặt trong 
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công lý. Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân vị đuợc sống trên mảnh đất của mình 

để nhân phẩm được bảo vệ bởi công pháp. Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân 

cách đuợc sống trên mảnh đất của mình để nhân nghĩa được bảo vệ bởi công 

luật. Dân oan có nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của 

mình, mà còn đấu tranh rộng hơn chống chính quyền dùng bạo lực đàn áp, 

khủng bố dân oan.  

Dân oan đang phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là bạo quyền độc tài, tà quyền 

tham quan, ma quyền buôn đất. Số kiếp dân oan bị vùi dập bởi bạo quyền độc tài 

nhưng nhân cách lớn ra trong tiếng thét đòi công lý! Số kiếp dân oan bị vùi lấp 

bởi tà quyền tham quan nhưng nhân cách dân oan lớn ra trong tiếng thét đòi 

công pháp! Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn ma quyền buôn đất 

thổ âm hoá nhân địa của mình, chúng vùi nhân cách dân oan, chúng ngăn chặn, 

chúng đàn áp, chúng bóp ngộp dân oan để bứng họ ra khỏi đất của họ, đây là tội 

ác mà tội phạm học phải điều tra tới nơi tới chốn. Vùi nhân cách dân oan, ma 

quyền buôn đất phá nhà, đập nát bàn thờ, có khi chúng đá đổ rồi dẫm lên mâm 

cơm gia đình, chúng tra tấn dân oan ngay trên mảnh đất của họ: đây là dung mạo 

của tội ác.  

Dân oan sống trong oan luật được viết bằng tội ác, vì bạo quyền đã cướp luật 

pháp để cướp đất của dân, vì tà quyền đã trộm công luật để giật đất dân. Dân oan 

đòi công pháp, dân oan chỉ gặp: ma trận! Nơi mà quỷ quyền đang vây bủa dân 

oan! Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày, chúng cướp đất bằng quy hoạch, 

chúng cướp đất vì chúng không có nhân tính, chúng cướp đất vì chúng không có 

lương tri, chúng cướp đất vì chúng không có đạo lý, chúng cướp đất vì chúng 

không có tình nghĩa. Bọn bạo quyền độc tài bất tín xua đuổi dân oan, bọn tà 

quyền tham quan bất trung bắt oan dân, bọn ma quyền buôn đất bất nhân loại bỏ 

dân oan. Bọn gây ra tội ác này vì chúng trống lương tri, chúng chỉ biết trộm, 

cắp, cướp, giựt! Nên tội ác đã nhuộm đen nhân cách của chúng, chúng ăn tươi 

nuốt sống, chúng không có đạo đức, chúng sống nhờ buôn chức bán quyền, 

chúng không có luân thường, chúng chỉ biết ăn trên ngồi trốc, chúng không biết 

ăn ở có hậu, nên nhân kiếp của chúng sẽ vô hậu! Nhưng tội ác của chúng phải 

được xét xử nghiêm minh. 
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Mục: 

 

Truy diệt cái khác 

Truy hại tôn giáo 

Truy hãm dân tộc thiểu số 

Truy vong tù nhân lương tâm 

Truy hủy Việt tộc 

Truy sát nguyên khí quốc gia 

 

 

 

Tội phạm học không ngưng đọng lại tại hạ nguồn để chỉ nghiên cứu về hình sự 

của tội phạm, mà nó phải trở lên thượng nguồn thật xa để điều tra thật sâu, 

khảo sát thật rộng về các chính sách tổ chức chiến tranh như các quyết sách, 

như một loại tử sách của lãnh đạo chính trị đưa dân tộc, đẩy bao thế hệ thanh 

niên vào tử chiến, vào chỗ chết! Chính ý đồ chiến tranh làm nên ý độc của tử 

chiến là thượng nguồn của tội ác cấp quốc gia, ở đây các lãnh đạo chính trị 

phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải được phân xử công minh từ sử học tới 

công pháp.
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Truy diệt cái khác biệt 

Lịch sử của các độc đảng-toàn trị từ thế kỷ XX tới nay là lịch sử của tội ác tồn 

tại qua tội luận là: diệt cái khác biệt, từ chính kiến tới xã hội, từ tín ngưỡng tới 

tôn giáo… lịch sử của ĐCSVN không nằm ngoài quy luật này. ĐCSVN từ trước 

1945 tới lúc độc trị trên toàn bộ xã hội Việt từ 1975, thì nó chưa một ngày nào 

ngưng nghỉ trong quá trình tiêu diệt cái khác biệt, đã và đang đi ngược, đi ngoài 

vong kiềm tỏa của nó; nhất là khi cái khác biệt tới từ hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, 

đa năng, đa hiệu, đa đảng). ĐCSVN sẵn sàng gây tội ác, và tội ác của nó phải 

được nghiên cứu như phản xạ của nó giờ đã thành truyền thống của nó. Nó có ít 

nhất ba truyền thống về tội ác mà chưa hề được nghiên cứu, điều tra, khảo sát 

tận tường, nay tội phạm học phải vào tâm điểm ba truyền thống này:  

Truyền thống truy diệt đối phương, không những bị xem là đối thủ, mà chóng chầy bị xét xử 

như kẻ thù để phải mang kiếp tử tù. Ngay khi chưa cướp được chính quyền, ĐCSVN đã tổ 

chức thanh trừng có hệ thống, máy móc các đảng phái chính trị không đi cùng đường với 

nó. Các đảng phái quốc gia đã có nhiều lãnh tụ bị thủ tiêu, kể cả các nhóm Đệ tứ cộng sản 

strokistes, cũng là nạn nhân của ĐCSVN trong những năm ròng từ khi ĐCSVN thành lập 

1930 cho tới khi họ cướp được chính quyền 1945. Ám sát hoặc thảm sát, trong nước và 

ngoài nước, các hội, các đoàn, các nhóm, các phái trong phong trào Việt kiều tại Pháp trong 

giai đoạn đệ nhị thế chiến cũng bị chiêu dụ rồi lôi kéo vào quá trình gây tội ác này do 

ĐCSVN điều hành và hoạt náo. Trong đó có những cuộc thanh trừng bằng thảm sát giữa các 

nhóm lính thợ (maind’oeuvre indigène) tại các trại miền Trung và miền Nam nước Pháp 

trong giai đoạn 1941-1944. 

Truyền thống tận diệt mọi chống đối, tới từ các ý định muốn làm khác, các ý muốn đi còn 

đường khác với ĐCSVN, đều bị trực tiếp hay gián tiếp trừ khử. ĐCSVN muốn giữ địa vị 

độc tôn trên chính trường, với sự hỗ trợ của các đảng cộng sản anh em, mà cũng là những 

sát thủ như họ. Những ý nguyện mở ra đối thoại, tạo ra đối luận với ĐCSVN trước sau đều 

bị vùi dập rồi thủ tiêu bằng tội ác, và trong các nạn nhân là các trí thức luôn chủ trương bất 

bạo động của các hội, các đoàn, các nhóm, các phái không theo cộng sản, số lượng nạn nhân 

của các cuộc thanh trừng này trải dài trong lịch sử của ĐCSVN từ trước đến nay. 
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Truyền thống sát hại sự khác biệt, ngay như sự khác biệt có nguồn gốc của văn hóa, lịch sử, 

giáo dục… không hề dính dáng gì tới chính trị hay đe dọa gì tới quyền lực lãnh đạo của 

ĐCSVN, trong đó giới văn nghệ sĩ muốn tự do sáng tác, hoặc tự chủ ngay trên các đề tài 

sáng tạo của mình cũng là nạn nhân của ĐCSVN. Sau cuộc truy cùng diệt tận nhóm Nhân 

Văn giai phẩm, nhiều cá nhân trí thức hoặc văn nghệ sĩ liên tục bị trừng phạt, trừ khử, có 

khi bị thủ tiêu nếu đi ngược hoặc đi khác đường lối toàn trị của ĐCSVN. 

Thanh trừng nội bộ vẫn là hằng số của ĐCSVN, với ba thành phần nạn nhân của 

ba hệ nội: 

Thanh trừng nội bộ giữa các lãnh đạo, cụ thể là giữa các bè nhóm cấp trung ương, nơi mà nạn 

nhân tăng lên, nhân lên trước mỗi kỳ chuẩn bị các đại hội ĐCSVN. Các tướng quân đội, các 

uỷ viên trung ương, tại đây dùng tội ác để tổ chức lại nội bộ, thêm bớt lại nhân sự. Cái ác 

cho ra đời hành động truy sát chính các đồng chí của mình, giờ đã thuộc về bản chất và 

phản xạ của các lãnh tụ trung ương, luôn dùng nhân lực của Bộ công an cùng các cục tình 

báo với nhân sự của Ban bảo vệ trung ương để làm nhiệm vụ ám sát, sát hại các đối thủ. 

Quá trình này không hề ngừng nghỉ với các nhóm lợi ích hiện nay trong thế kỷ XXI này, 

được tổ chức cụ thể như các tập đoàn tội phạm, với bản chất mafia. Sát hại lẫn nhau qua 

nhân lực của Bộ công an và Bộ quốc phòng, mà các nạn nhân hiện nay, ngoài các tướng, 

các ủy viên trung ương, còn có các doanh nhân, các nhà tài phiệt, các “đại gia” sân sau của 

nhóm bại này mà không phải của nhóm thắng kia. 

Thanh trừng nội bộ giữa các cấp địa phương, tiêm nhiễm và ảnh hưởng vừa là bản chất vừa là 

phản xạ từ các đàn anh trung ương, các lãnh đạo địa phương không thống nhất trong quá 

trình chia chác từ tham ô qua tham nhũng, cũng sãn sàng sát hại, truy diệt nhau ở cấp địa 

phương, cấp tỉnh, cấp thành phố… qua các thủ đoạn của tội ác được trá hình như thuốc độc, 

các tai nạn giao thông… mà đàn anh trung ương đã sử dụng như “cơm bữa”, như “đi chợ”. 
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Thanh trừng nội bộ giữa hai đảng“anh em” (ĐCSTQ đàn anh, và ĐCSVN đàn em), mà đàn anh 

là kẻ tính toán, chỉ đạo, giật dây qua hai thủ đoạn: ĐCSTQ mời những lãnh đạo của 

ĐCSVN đang chống hoặc đi khác ý đồ của mình qua các chuyến thăm, sau các cuộc họp 

với ĐCSTQ đàn anh, thì các lãnh đạo này của ĐCSVN đàn em, lần lượt tử vong bởi các độc 

xạ nguyên tử, bởi “nhiễm vi trùng lạ”!.  Lịch sử của ĐCSVN đàn em trong tổ chức nhân sự 

luôn bị thao túng, điều hành, giật dây, gài bẫy bởi ĐCSTQ đàn anh. Đây vừa là phản xạ tội 

ác trắng trợn, vừa là một dấu chàm điếm nhục của ĐCSVN đàn em không bao giờ có tự do, 

tự chủ để có tự tin và tự lập trước ĐCSTQ đàn anh sẵn sàng giết đàn em như giết: sâu bọ, 

theo ngôn ngữ của các lãnh tụ, các quân sư thời Tam Quốc trong lịch sử của Tàu hoạn. 

Khi nghiên cứu và điều tra về các tội ác do các tội phạm của ĐCSVN và các 

đảng cộng sản khác trên thế giới trong thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu về tội 

phạm học phải nhận ra là khi đối diện với hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, 

đa hiệu, đa đảng) thì ĐCSVN không bao giờ chọn hệ đối (đối chiếu để đối 

chứng, đối thoại để đối luận), mà ngược lại họ sẵn sàng gây tội ác để diệt vừa hệ 

đa, lẫn hệ đối như diệt các đối kháng bằng bạo lực của tội ác. 
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Truy hại tôn giáo 
Lịch sử của các đảng cộng sản từ thế kỷ XX tới nay là lịch sử của truy hại tôn 

giáo bằng những thủ đoạn trực tiếp hay gián tiếp được chủ mưu và bày biện bởi 

tội ác. Để phục vụ không những ý thức hệ vô thần của ĐCSVN, mà chủ yếu là 

tiêu diệt tín ngưỡng rồi tiêu hủy niềm tin, để mở đường cho tuyền truyền một 

chiều ngu dân do tuyên giáo tổ chức và chỉ đạo, để thay thế cùng lúc cả ba: tôn 

giáo, tín ngưỡng, niềm tin… Lịch sử của ĐCSVN chưa hề ngừng quá trình truy 

hại tôn giáo dựa trên quy luật này, từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền 1945 

tới lúc độc trị trên toàn bộ xã hội Việt 1975.  

Khi lập đồ hình phân tích các nạn nhân tôn giáo, thì nghiên cứu và khảo sát của 

tội phạm học phải định vị ít nhất ba chỉ báo, để có chỉnh lý từ điều tra tới điền 

dã, để có hợp lý từ phân tích tới giải thích, để được toàn lý trong tổng kết các 

hậu quả truy hại tôn giáo của ĐCSVN: 

Chỉ báo thực cảnh, từ khi chưa cướp được chính quyền tới khi có chính quyền toàn trị trong độc 

đảng, chính thực cảnh làm nên bối cảnh của độc trị. ĐCSVN dùng chiêu trò thành lập Việt 

Minh để sử dụng và thao túng như một mặt trận rộng rãi, trong đó các tôn giáo có mặt để 

tập hợp được số đông quần chúng ủng hộ ĐCSVN. 

Chỉ báo thực chất của chính quyền cộng sản độc đảng trong chuyên chính và toàn trị lên toàn 

thể sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, dựa trên thực tế của hệ độc (độc tài, 

độc quyền, độc trị, độc tôn), từ đây không có chuyện phân chia quyền hạn giữa các tôn giáo 

và quyền lực độc đảng. 

Chỉ báo thực trạng, tới từ hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn), tại đây chuyên 

chính của hệ độc không nhân nhượng với bất cứ tôn giáo nào, không nương tay với bất cứ 

tín ngưỡng nào, không thỏa hiệp với bất cứ niềm tin nào, từ đó tạo ra thế độc tôn của tuyên 

truyền độc đảng. Trong độc trị của tuyên giáo độc ngôn, ở đây độc mang hai nghĩa: chỉ có 

nó là độc nhất để độc tài, nên nó là mảnh đất độc ác, để cái độc xuất hiện cùng cái ác. 

Khi tội phạm học nghiên cứu các tội ác trên quá trình truy hại tôn giáo, thì các 

định hướng điều tra phải phân biệt từ thái độ tới cách hành xử, từ hành vi tội ác 

tới hành động tội phạm rất khác nhau giữa các nạn nhân tôn giáo: 

Thiên chúa giáo liên tục và thường xuyên bị đàn áp, khủng bố, truy hại như là một lực lượng tín 

ngưỡng tới đất Việt qua con đường truyền đạo có dính líu tới thực dân Pháp, đã là kẻ thù 

của ĐCSVN trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Mặc dù Thiên chúa giáo không mang bản 

chất chính trị để đe dọa chính quyền độc đảng toàn trị, nhưng thiên chúa giáo trực tiếp hay 

gián tiếp mang nội dung của nhân quyền và văn minh của phương Tây, lại có giá trị về vị 

tha được cổ vũ bởi kinh nghiệm lâu đời của dân chủ, trong đó có tự do ngôn luận. Thiên 

chúa giáo mang ý nghĩa nhân văn có nền là nhân bản trên một đức tin là thượng đế, một 

phạm trù tâm linh mà các lãnh đạo công sản vô thần không chấp nhận khi họ luôn đi trên 

con đường cướp chính quyền bằng bạo lực của cái ác. 

Phật giáo, lúc thì bị giật dây trong nội chiến Bắc-Nam (1954-1975), với sự có mặt của quân đội 

Mỹ, để ngay sau đó Phật giáo chính thống bị đàn áp nặng nề, kể cả các lãnh tụ Phật giáo 

trong và ngoài Mặt trận giải phóng miền Nam; trong và ngoài Thành phần thứ ba chống 

chiến tranh, đã trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ cộng sản miền Bắc để lật đổ các chính quyền 
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miền Nam. Cho tới giai đoạn hiện nay với thảm kịch của Phật giáo: mê tín cầu vong, Phật 

giáo thương mại vì tiền, Phật giáo quốc doanh với sư công an… 

Cao Đài và Hòa Hảo đã là nạn nhân của ĐCSVN trong nội chiến Bắc-Nam (1954-1975) qua 

các cuộc thủ tiêu, ám sát các lãnh tụ của tôn giáo này. Sau 1975 thì Cao Đài và Hòa Hảo bị 

đàn áp, bị khủng bố trên quy trình toàn diện và vĩ mô, với các chiến dịch trấn áp, khủng bố 

liên tục. Cao Đài và Hòa Hảo là hai tôn giáo mang thực tiễn địa phương miền Nam không 

có hậu thuẫn của hệ thống Thiên chúa giáo quốc tế bảo hộ, không được đông đảo quần 

chúng hỗ trợ như Phật giáo, nên Cao Đài và Hòa Hảo đang là nạn nhân của các tội ác bất 

nhân nhất hiện nay tại miền Nam của đất nước. 

Khi tội phạm học điều tra về các tội ác trên qua quá trình truy hại tôn giáo, thì 

các định hướng điền dã phải phân biệt được: 

Sức mạnh đoàn kết nội giáo và ảnh hưởng quốc tế của Thiên chúa giáo mang đầy đủ nội công 

chính pháp và bản lĩnh pháp lý. Tổ chức và điều hành được các cuộc đấu tranh chống thảm 

họa môi trường do Formosa gây ra cùng với bạo quyền trung ương và tà quyền địa phương 

đang bao che tội ác này. Thiên chúa giáo có tầm vóc công pháp quốc tế để kiện Formosa 

ngay trên quê hương Đài Loan của nó. 

Sự thiếu tổ chức của các thượng tọa, đại đức, phật tử của Phật giáo không có được một giáo hội 

có nội công tập hợp, có bản lĩnh chính giáo, có tầm vóc quốc nội và quốc ngoại, đã cho thấy 

sự biến chất của Phật giáo. Từ quy trình đào tạo các sư sãi, tới phương pháp liên kết các trụ 

trì của các chùa trên bình diện quốc gia, Phật giáo đang ngụp lặn trong tự phát của tha hóa, 

cận kề với nhiều loại tội phạm, đi ngược lại với các giáo lý của Phật học. 
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Truy hãm dân tộc thiểu số 

Từ khi ĐCSVN áp đặt chế độc độc đảng-toàn trị lên toàn lãnh thổ, thì các dân 

tộc thiểu số miền cao, miền xa là những nạn nhân thường xuyên những tội ác, 

trên nhiều lĩnh vực. Trong đó: tài nguyên thiên nhiên luôn bị khai thác, tàn phá, 

nhiều nơi bị tận diệt; môi trường sống luôn bị tấn công, đe dọa, truy diệt. Những 

chính sách mang tính bày biện như là bảo vệ, văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ 

cho các dân tộc thiểu số đi cùng với các chính sách hỗ trợ về giáo dục và thi cử 

chỉ là trò mị dân. Bởi vì khi tài nguyên thiên nhiên nuôi sống họ, khi môi trường 

cùng môi sinh dính liền với sự sống còn của họ bị đe dọa bởi bạo quyền trung 

ương, bởi tà quyền tham quan, bởi ma quyền tham đất, tham mỏ, tham quặng, 

ngày ngày đe dọa sinh sinh tồn của họ. Chính vì không có đường sống trước các 

tội ác chiếm tài nguyên, chiếm đất của bạo quyền, tà quyền, ma quyền, mà họ 

đứng lên đòi hỏi công bằng. Và, bạo lý của ĐCSVN đã trả lời bằng các vụ bắt 

bớ, đẩy các nạn nhân này vào vòng lao lý, mà các chứng nhân đã thuật rõ sự dã 

man của công an khi tra tấn họ, để họ phải ký vào các lời khai không căn cứ là 

họ “chống chính quyền cách mạng”, “nổi loạn đòi tự trị”, sự thô bỉ đến tàn mạt 

đã dẫn cái ác tới cái tội thảm sát đồng bào Hmong năm 2011.  

Hiện nay, có hơn 1000 người dân tộc là nạn nhân của tội ác cướp tài nguyên, 

cướp khoáng sản, cướp đất đai đang sống trong nơm nớp lo sợ tại Thái Lan, lo 

sợ bị trục xuất và trả về lại Việt Nam.Với họ, các tội ác của bạo quyền ĐCSVN 

đang trực chờ: đàn áp, khủng bố, lao tù, tra tấn, sát hại… như nhiều người đã bị 

trước đó khi trốn qua Trung quốc và bị chính quyền Tàu đã trục xuất và trả về  

Việt Nam.Trong điều tra và nghiên cứu của tội phạm học về các tội ác do các 

lãnh đạo ĐCSVN, các chuyên gia nên chú ý quá trình tái sản xuất tội ác (một tội 

ác sinh ra nhiều tội ác khác) mà tội phạm học sẽ thấy rõ trong quá trình quy 

chụp qua vu cáo mà dụng ý là truy cùng diệt tận nạn nhân: 
Các dân tộc theo đạo Thiên chúa, Tin lành miền cao, khi xin xây dựng nhà thờ, thì bị vu cáo là 

muốn xây cơ sở chống chính phủ để đòi tự trị. Các con tin của các tôn giáo này bị vu khống 

với các chức năng và quyền lực của các tổ chức gọi là chống chính quyền mà chính nạn 

nhân này cũng không hề biết (theo kiểu vu khống để bỏ tù các công dân yêu nước chống 

xâm lược của Tàu tặc thì bị chính quyền ĐCSVN vu là nhận tiền của Việt Tân để đi biểu 

tình). 

Các dân tộc thiểu số có liên hệ lịch sử với sự có mặt của thực dân pháp, với quân đội Mỹ, trong 

thế kỷ XX vừa qua vẫn luôn là đối tượng của trấn áp, đe dọa, khủng bố... khi ĐCSVN được 

nuôi dưỡng bằng hận thù, khi hận thù đã thành định kiến, thì cái ác mang kiếp mạt vận của 

nó là: trả thù, bằng tội ác dai dẳng với thời gian, cầm quyền để cầm dao. 
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Truy vong tù nhân 

Nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng toàn trị không có những mục đích luật 

pháp và xã hội chính đáng của một công pháp bình thường là: 

Cách ly tù nhân với xã hội, mà vẫn bảo đảm quyền tính mạng của họ. 

Hướng nghiệp tù nhân, để tạo điều kiện trở thành công dân đúng và tốt. 

Tạo điều kiện tích cực cho quá trình tái hội nhập xã hội khi mãn tù… 

Mà ngược lại nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng-toàn trị được tổ chức như 

hiện cảnh của một địa ngục trần gian, tạo nên bối cảnh thuận lợi để tội ác xuất 

hiện với:  

Điều kiện giam cầm khắc khe, mà theo nhân chứng nó còn tồi tệ hơn nhiều lần so với các nhà tù 

thời thực dân của thế kỷ qua. 

Xếp đặt phản công lý và tổ chức phản nhân quyền đến độ bất nhân khi giam các tù nhân lương 

tâm cùng với các tù hình sự. 

Ngược đãi tù nhân hình sự, đặc biệt là dùng nhà tù để “trả thù” bằng những thủ đoạn tồi tệ nhất 

các chủ thể đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền-đây chính là số phận của các tù nhân lương 

tâm hiện nay. 

Nhà tù thời nay của chế độ độc đảng toàn trị là ổ của buôn lậu, tham nhũng, bóc 

lột: 
Buôn lậu ma túy công khai dưới sự tổ chức của các quản giáo, và cai tù như một nguồn lợi 

nhuận bán công khai. 

Tham nhũng thực phẩm nuôi tù nhân, bằng cách vừa thu hồi thực phẩm thăm nuôi của các giá 

định tù nhân, vừa bắt ép các tù nhân phải dùng thực phẩm bán tại nhà tù với giá cao, tạo nên 

khó khăn tài chính bất thường vừa cho tù nhân, vừa cho gia đình họ. 

Chế độ lao động ngặt nghèo, với sự bóc lột sức lao động của tù nhân qua các sản phẩm mà họ 

làm ra, để làm giầu cho bọn quản giáo và cai tù… 

Nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng toàn trị là nơi truy vong, tạo ra cái chết ở 

mức độ cao và cường độ mạnh, mà các hội đoàn quốc tế về nhân quyền biết rất 

rõ: 

Sử dụng tù hình sự để hành hạ, hành hung, kể cả hành sát các tù nhân lương tâm, với sự tổ chức 

công khai của ban giám đốc nhà tù. 

Sử dụng điều kiện sống hằng ngày, từ thiếu thực phẩm tới thiếu vệ sinh để đầy dọa, vùi dập các 

tù nhân lương tâm theo quy trình “trả thù” đê tiện. 

Sử dụng các nhà tù xa nhà, xa nơi ăn chốn ở của gia đình tù nhân, cũng trong mục đích hành hạ, 

đầy dọa các gia đình của những tù nhân lương tâm. 

Các quốc gia đã và đang bị địa ngục trần gian của độc tài-toàn trị, thì tội phạm 

học luôn bị cấm đoán và truy nã. Đối với thảm trạng độc đảng-toàn trị của Việt 

Nam hiện nay, thì các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về các nhà tù với 

dữ kiện khách quan qua phân tích và giải thích chỉ thực hiện được thật đầy đủ 

khi ĐCSVN sụp đổ. Trước mắt, các nhà nghiên cứu có thể thực hiện ngay được 

các các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã qua liên minh của các định hướng 

tội phạm học sau đây: 

Tội phạm học hình sự, nghiên cứu quá trình tư pháp của một chế độ độc đảng-toàn trị nơi mà 

tòa án chỉ là công cụ để cụ thể hóa quy trình đàn áp và trừng phạt bằng nhà tù với nạn nhân 
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là những cá nhân, những tập thể, những thành phần xã hội đi ngược lại với đường lối của 

độc tài-độc trị. 

Tội phạm học chứng từ, điều tra qua phỏng vấn, bản câu hỏi, bàn tròn, ký sự… trên các điều 

kiện từ vật chất tới tinh thần về chính sách và tổ chức quản lý các tù nhân, gián tiếp hoặc 

trực tiếp tác động tới gia đình họ. 

Tội phạm học chứng nhân, qua nhật ký, hồi ký, thư từ… do chính các nạn nhân của nhà tù, đặc 

biệt chú ý quá trình gây tội ác của các quản giáo và cai tù qua hành hạ, trừng phạt, tra tấn, 

hãm hại, truy sát trong địa bàn của nhà tù, nơi mà tù nhân là cá nằm trên thớt để tội phạm 

dễ gây tội ác, cùng lúc lẩn tránh được luật pháp. 

Tội phạm học dư địa chí, mô tả đầy đủ và chính xác từ địa hình tới tổ chức của trại giam theo 

quy trình của điều tra dân tộc học. Dư địa chí thực địa quan sát được từ quản lý trại giam tới 

sinh hoạt thường nhật của tù nhân; từ quan hệ quản giáo với các tù nhân tới quan hệ giữa 

các cá nhân có chức năng, có vị thế khác nhau trong nhà tù. Nơi mà sinh hoạt thường nhật 

và quan hệ giữa các cá nhân trong trạm giam là một xã hội kín, biệt lập và không chịu sự 

kiểm soát của xã hội bên ngoài. 

Tội phạm học địa dư so sánh, đi từ dư địa chí từng trại giam đến tổng kết tất cả các nhà tù đang 

có trên đất nước, từ đó xếp loại các nhà tù: có nhà tù hà khắc về vật chất, có nhà tù nghiệt 

ngã về vệ sinh, có nhà tù truy nã tinh thần và tâm lý tù nhân, có nhà tù tổ chức để truy diệt 

thể chất của tù nhân qua vật chất, thực phẩm, bịnh tật, tra tấn… Nếu trại Cổng trời là nơi 

được các tù nhân lương tâm xếp vào loại bất nhân nhất, thì hãy tìm những nhà tù khác, cũng 

tổ chức tương tự như nó để xếp vào chúng cùng nhóm. Nếu nhà tù số 6 tại Nghệ An, có bọn 

quản giáo, đám cai tù vô nhân bẩn thỉu trong cách đày đọa thất nhân, lại thường dùng các tù 

hình sự để truy hiếp các tù nhân lương tâm, còn hành hung cả gia đình, bạn bè trên đường 

đến thăm họ, thì hãy tìm những nhà tù nào quản lý tương tự để nó xếp chúng cùng thành 

phần. 

Tội phạm học có đầy đủ phương pháp luận để liên kết sự kiện và sự cố để lập 

nên liên minh từ giải luận tới diễn luận. 

 

Truy hủy Việt tộc 

“Đánh thay cho Liên Xô và Trung Quốc” (Lê Duẩn) 

Đây là tuyên bố của Lê Duẩn, khi là Tổng Bí Thư của ĐCSVN, trong chiến 

tranh chống sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam, với não trạng của tín đồ vô điều 

kiện với hai đàn anh đầu sỏ lãnh đạo phong trào cộng sản của nửa cuối thế kỷ 

XX. Chỉ một não trạng cá nhân, đã kéo theo một tập thể mà cụ thể là Bộ chính 

trị thời bấy giờ, cùng lúc kéo cả một dân tộc, cả hai miền Bắc và Nam vào một 

cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, với hàng triệu nạn nhân đã phải nhận cái 

chết. 

Với khoảng cách lịch sử cần thiết về thời gian, sau khi đất nước thống nhất, thì 

não trạng “thí dân, thí nước” để đánh thay cho Liên Xô và Trung quốc, mà hai 

tên đầu sỏ phong trào cộng sản thế giới này đã có xung đột với nhau về chính 

sách quốc tế cũng như tư lợi của chúng ngay trong khi cuộc chiến chống Mỹ 
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(1954-1975). Để sau đó Việt Nam phải nhận hai cuộc chiến tiếp theo: biên giới 

Tây Nam chống Khmers đỏ bắt đầu năm 1977, biên giới phía Bắc chống Trung 

cộng bắt đầu năm 1979, với bao ngàn nạn nhân đã chết. Đây không phải chỉ là 

chuyện đánh giá sai tình hình của Lê Duẩn về các tư lợi của các đảng cộng sản, 

sẵn sàng dẫn dắt đồng chí không đồng chính kiến với mình vào tử lộ; mà còn là 

một loại não trạng hiếu chiến trong tử lộ với sinh mạng của chính đồng bào 

mình: không hề là một ưu tiên trong quá trình cân nhắc (lý luận tỉnh táo-đề nghị 

sáng suốt-thảo luận khách quan-quyết định chính chắn-hành động liêm sỉ) dựa 

trên nhân tính lãnh đạo làm nên nhân đạo chính trị mà một tổ chức chính trị 

(đảng, bè, phái…) phải có khi buộc đi vào tử lộ của chiến tranh. 

Một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, với nhiều triệu nạn nhân, không có nội 

dung đạo lý, không có ý nghĩa luân lý, không có tư tưởng đạo đức cho tương lai 

của dân tộc và đất nước; mà chỉ để lại một chế độ toàn trị dựa trên hệ độc (độc 

đảng, độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị). Nơi mà tuyên truyền “chiến thắng 

chống Mỹ”, “thống nhất đất nước”, “xây dựng đất nước mười lần giàu đẹp 

hơn”… chỉ để lại một thực trạng hiện nay là của một đất nước cạn kiệt tài 

nguyên với ô nhiễm môi trường trầm trọng, một dân tộc nheo nhóc trong túng 

quẫn, xuất khẩu lao động để làm lao nô, nô tỳ… cho các nước láng giềng với vị 

thế quốc tế tủi nhục nhất. Tất cả thực trạng này nằm trong một tâm trạng chung 

của một ĐCSVN: hèn với giặc, ác với dân, đã và đang mở đường cho Tàu tặc 

làm ra Tàu họa, Tàu tà sinh ra Tàu nạn… đang phủ trùm lên số phận của Việt 

tộc. 

Tội phạm học hình sự phải biết đi trở lại thượng nguồn của tội ác để thấy và 

thấu nguồn của nó luôn ở cấp thượng tầng, tiếp tục gây ra tội ác trong những 

năm tháng tới tới hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị) với một 

hệ thống công an trị tiếp tục gây tội ác với nhân dân, nhất là với các đứa con tin 

yêu của  

Việt tộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cho một tương lai của công bằng, tự 

do, bác ái. Cùng lúc mở đường cho ngoại xâm, trước là cõng rắn cắn gà nhà, 

sau đó là mang voi về dày mả tổ qua hệ tham (tham quan vì tham quyền, tham ô 

rồi tham nhũng, tham đất để tham tiền), một bọn nội xâm buôn chức bán quyền 

để sau đó là buôn dân bán nước.  

Tội phạm học không ngừng ở các “vở kịch” chống tham nhũng kiểu “đốt lò” 

của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mà tội phạm học phải 
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lần tìm gốc, rễ, cội, nguồn để phân tích dây, dưa, rễ, má của hệ độc (độc đảng, 

độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị): 

Như một tập đoàn lãnh đạo sát nhân, sẵn sàng thí dân, thí nước qua chiến tranh, tạo ra nội chiến 

để thực hiện cho một ý thức hệ ngoại lai, phản dân tộc. 

Như một tập đoàn lãnh đạo tội nhân, tiếp tục dùng công an trị để đàn áp, khủng bố, truy diệt 

những công dân yêu công bằng, quý tự do, trọng dân chủ, nâng nhân quyền. 

Như một tập đoàn lãnh đạo tư lợi của các nhóm lợi ích, được tổ chức như những mafia, sẵn 

sàng tiêu diệt lẫn nhau qua phản xạ bạo lực di truyền của cộng sản là thanh trừng nội bộ, bất 

chấp công lý, khinh miệt công pháp, xem thường công luận. 

Như một tập đoàn lãnh đạo diệt dân ở nhiều mức độ: nhắm mắt mà vơ vét tiền tham ô mặc cho 

Tàu tặc đang xâm lấn đất, biển, đảo; cúi đầu mặc cho Tàu họa ô nhiễm môi trường, truy diệt 

môi sinh của đất nước, khoanh tay mặc cho Tàu họan đưa tràn lan thực phẩm bẩn, hóa chất 

độc cùng với các công nghiệp nhiệt điện, hóa học, luyện thép đầy tội lỗi, gây ra ung thư cấp 

làng, cấp vùng, rồi cấp quốc gia. 

Tội phạm học không ngừng ở mức độ cá nhân gây ra tội ác, mà đi xa để đi rộng, 

đi sâu để đi cao lên tới thượng tầng lãnh đạo, nơi trung tâm của các bạo ý đã trở 

thành quyết sách, các tà ý đã thành chính sách, các quỷ ý đã thành tử sách đã và 

đang đưa Việt tộc vào tử lộ! 
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Truy sát nguyên khí quốc gia 

(“Thí lính”, “nướng quân”) 

Trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền (1954-1975), xuất hiện 

một chuỗi hệ luận của tội ác mà những kẻ cầm quyền đã tự cho phép chúng gây 

tội ác mà không ai được buộc tội chúng là tội phạm. Tư duy tội ác của bọn lãnh 

đạo này là: “thí lính”, “nướng quân” trong các chiến dịch, trên các mặt trận mà 

sinh mạng đồng bào của chúng bị đặt thấp hơn chiến thắng trên chiến trường để 

phục vụ chiến sách của chúng. Mọi chiến thắng phải phục vụ ý đồ dùng tử lộ 

của lính, của quân như các con cờ để chúng đấu giá, mặc cả, thương lượng cho 

quyền lực và quyền lợi của chúng. 

Tội phạm học khi nghiên cứu các tội ác do các lãnh đạo chính trị gây ra trong cả 

thế kỷ XX thì không ngừng lại trong khuôn khổ của cuộc nội chiến huynh đệ 

tương tàn, giữa hai miền (1954-1975), mà phải đi trở lên thượng nguồn từ khi có 

ĐCSVN dẫn tới chiêu bài Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp. Chính 

trong thời điểm này đã có nhiều sự cố xác nhận quá trình “thí lính”, “nướng 

quân”, nơi mà mạng sống của các thế hệ thanh niên đã bị sử dụng trong tham 

vọng “phải giành chiến thắng bằng mọi giá”, vận dụng trong ý đồ “phải tới 

toàn thắng bằng mọi giá”. 

Trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, giữa hai miền (1954-1975), quy luật 

độc đảng trong toàn trị, thì bọn lãnh đạo tự cho phép mình độc đoán trong quyết 

định, mặc cho hậu quả độc hại đến với đồng bào, dân tộc, đất nước. Nơi đây, 

hằng số “quyết chiến” song hành cùng hàm số “quyết thắng” cho xuất hiện một 

ẩn số trong tư duy (bất nhân) của kẻ lãnh đạo là: “tử chiến”- với mạng sống của 

lính, của quân, chớ không phải của chúng. 

Tội phạm học phải công bằng trên dữ kiện, công minh trên chứng từ, công lý 

trên chứng nhân, để có phân tích đa chiều, giải thích đa diện, cụ thể là trong chế 

độ Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam, cũng có sự kiện làm nên sự cố: “thí 

lính”, “nướng quân”. Không những ở những mặt trận lớn trong giai đoạn phản 

công Tết Mậu Thân, chiến dịch Nam Lào, Mùa Hè đỏ lửa…mà còn qua các mặt 

trận, các chiến dịch cấp vùng, cấp tỉnh.   

Tội phạm học khi khảo sát các sự cố “thí lính”, “nướng quân” tới từ các tướng 

bất tài, từ các quyết đoán hồ đồ tới bất nhân của lãnh đạo, các tiên đoán sai lầm 

của việc dùng quân. Hậu quả của “thí lính”, “nướng quân” tiếp tục xẩy ra trên 
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chiến trường Tây Nam chống bọn diệt chủng Khmers đỏ sau 1977, và bọn Tàu 

tặc 1979. Không được quên sự hy sinh làm bia đỡ đạn quân thù Tàu tặc tại Gạc 

Ma, nơi mà tên Bộ trưởng bộ quốc phòng lúc đó đã cấm các chiến sĩ giữ đảo 

được nổ súng để tự bảo vệ - nếu tên này trực tiếp tạo ra tội ác, thì phải sử hóa 

hành động phản bội của nó như một tội đồ. 

Thống kê hóa để định lượng là vai trò của tội phạm học phân tích, không ngừng 

ở hình sự hóa cá nhân, mà phải đi xa, rộng, dài, sâu hơn nữa để tới một phân tích 

định lượng về thiệt hại nhân mạng quá lớn lên số phận của Việt tộc cả thế kỷ 

XX. Từ đây lập nên một đồ hình so sánh (typologie) của các quốc gia phải nhận 

chịu chiến tranh, và mất mát nhiều sinh mạng nhất với các thương phế binh để 

thấy và thấu hậu quả của chiến tranh, đây chính là hậu nạn của tội ác. 

Khi thống kê hóa để định lượng hoàn thành, thì giải luận về tội ác để hiểu động 

cơ ban đầu của tội phạm phải dẫn tới các diễn luận từ đạo lý tới công lý, từ sinh 

mạng tới tòa án, từ thống kê hóa tới sử hóa một cách khách quan nhất. Đối với 

Việt tộc, các kết luận sau đây vẫn chưa được minh bạch hóa: 

Các lãnh đạo gây tội ác vẫn chưa có tòa án công minh để xử chúng. 

Các lãnh đạo gây tội ác vẫn chưa có sử luận khách quan về chúng. 

Các lãnh đạo gây tội ác vẫn chưa có công pháp quốc tế nhận diện chúng. 

Trên các nhận định này, lý luận của tội phạm học tổng quan, đề nghị nghiên 

cứu, điều tra phải tới các nhận định khác: 
Định lượng thiệt hại về tính mạng quá lớn trong chiến tranh so với số phận nghèo nàn trong 

nheo nhóc hiện tại của Việt tộc. 

Định lượng thiệt hại về tính mạng quá nhiều trong thời chiến so với các điều kiện vật chất và 

tinh thần hiện tại mà Việt tộc đang có. 

Định lượng thiệt hại về tính mạng quá dài trong chiến sự so với chế độ độc tài nhưng bất tài 

hiện nay, ngày ngày đẩy Việt tộc vào ngu dân trong tuyên truyền. Chế độ độc tài hiện nay 

không hề có ý thức về sự thật của tội ác, để sáng suốt ra, không hề có nhận thức về tội phạm 

đang cầm quyền, để làm rõ lịch sử. 

Nên tội ác vẫn đang nối đường cho tội ác, để tội ác tự nối dài trên số phận của 

Việt tộc! 
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Mục: 
 

Hành hung-hành sát 

(Giết người trong đồn công an) 

 

Tra tấn-tra khảo 

(Cực hình và nhục hình) 

 

Ám hại-ám sát 

(Ám diệt các nhà hoạt động vì  

dân chủ và nhân quyền) 

 

Trù dập-trù diệt 

(Đàn áp các phong trào xã hội) 

 

Truy hiếp-truy nã 

(Gian thông công an-côn đồ) 
 

Tội phạm học phân tích phải biết đường đi nước bước để tìm tới tội phạm học 

định hướng nhân bản. Tội phạm học cần rõ các định đề của nhân quyền, biết lấy 

nhân vị của tự do để bảo vệ nhân bản và nhân văn; có nhân tri của dân chủ để 

bảo đảm nhân lý và nhân tính; nhận nhân đạo của bác ái để bảo hành nhân tâm 

và nhân từ, tất cả hệ nhân này phải trực tiếp phục vụ cho: nhân phẩm để chống 

lại tội ác, vô hiệu hóa tội nhân, vô dụng hóa tội đồ, cô lập hóa toàn bộ liên kết 

tội ác-tội nhân-tội đồ. 
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Hành hung-hành sát 

(Giết người trong đồn công an) 
Mỗi năm hàng trăm nạn nhân bị hành hung, tra tấn cho tới mất mạng trong các 

đồn công an, xã hội cũng sẽ không tính được bao nhiêu nạn nhân khác bị tra tấn 

đến trọng thương, khi về lại được gia đình chỉ vài ngày là tử thương. Việt Nam 

hiện nay là một trong những quốc gia có thống kê tử xuất trong các đồn công an 

cao nhất. Đây là một thực tế với các chứng tích về một loại tội ác chỉ có trong 

các chế độ độc đảng-toàn trị, nơi mà pháp luật của dân chủ, công lý của nhân 

quyền không sao tới được để bảo vệ các nạn nhân nằm trong bàn tay giết người 

của cả một hệ thống công an trị, bất chấp công lý. Tội ác giết người trong các 

đồn công an phải được tội phạm học khảo sát và điều tra qua ít nhất là ba định 

hướng đã làm nên tầm vóc của chuyên ngành này, khi nó nghiên cứu về các chế 

độ độc đảng-toàn trị, kiểu Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và Việt nam: 
Nạn nhân tràn lan, nơi mà tội ác tới từ công an trị luôn được bảo kê và bao che bởi độc đảng-

toàn trị, nơi mà chính các thủ phạm là công an có đầy đủ ý thức khi giết hại dân chúng với 

khẩu hiệu của bảo hộ độc đảng-toàn trị: “còn đảng, còn công an”. 

Hậu nạn không tư pháp, nơi mà tòa án cùng công lý không có các điều kiện bình thường để điều 

tra về thực cảnh của tội ác, hành vi của tội phạm, từ đó kiểm tra về bản chất của cái ác trong 

tay các công an khi quyết định cái độc “đòn thù” dẫn đến cái chết. 

Hệ lụy của tử nạn, thân nhân của nạn nhân muốn biết sự thật trong các đồn công an đã gây ra 

cái chết, thì họ sẽ bị một hệ thống tư pháp là công cụ đã bị thuần hóa bởi cơ chế độc đảng-

toàn trị, ngăn cản không cho tiếp nhận sự thật. Thủ phạm chính là công an, những kẻ nhận 

nhiệm vụ phải bảo vệ công dân, nhưng làm chuyện ngược lại là giết dân. 
Từ tội phạm học khảo sát và điều tra tới tội phạm học phân tích và giải thích, thì kết luận 

của tội phạm học giải luận và diễn luận sẽ cho xuất hiện các định đề để các định luận sau 

đây là ánh sáng của chân lý, để công lý nhận định được: 

Tội ác công an trị và tội ác độc đảng-toàn trị chỉ là một:  nơi mà tội ác công an trị là hạ 

nguồn,  tội ác độc đảng-toàn trị là thượng nguồn, cái ác do lãnh đạo làm ra và công an tạo 

dựng ra cái ác tiếp theo để bảo vệ nó. 

Tội ác công an trị và tội ác độc đảng-toàn trị chỉ là một; nơi mà tội ác công an trị là hạ tầng, tội 

ác độc đảng-toàn trị là thượng tầng, nơi mà chính sách của độc đảng-toàn trị đã mở cửa, đặt 

nền, dựng tường, che mái cho các tội ác của kẻ giữ cửa, giữ nhà, giữ đất, giữ quyền cho độc 

đảng-toàn trị là công an. 

Tội ác công an trị và tội ác độc đảng-toàn trị chỉ là một; nơi mà tội ác công an trị là hành động 

của tội ác độc đảng-toàn trị là ý đồ, nơi mà tội ác đóng đầy đủ vai của nó là lấy cái ác để 

gieo sợ hãi, diệt đối kháng. 

 

Tra tấn-tra khảo (cực hình và nhục hình) 
Hội ân xá quốc tế (Amnesty International) đã nghiên cứu, khảo sát, điều tra về 

các tội ác do công an gây ra hằng ngày, trên nhiều đối tượng, thành phần khác 

nhau, nơi mà cả xã hội dân sự bị trùm phủ bởi nỗi lo sợ một lực lượng được 

ĐCSVN bảo kê trong mọi tội ác. Trong các công bố, các thông báo qua truyền 
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thông, qua báo chí cũng như qua hội nghị, hội thảo, hội luận… rất nhiều cơ quan 

nhân quyền quốc tế có đầy đủ các chứng từ, chứng tích, chứng nhân về một chế 

độ độc đảng-toàn trị của ĐCSVN và một hệ thống công an trị ngày ngày gây ra 

tội ác. ĐCSVN đã dùng công an để khủng bố, bắt bớ, truy sát… với mức độ và 

mật độ khốc liệt, nơi mà tội ác đi từ tra tấn bằng cực hình, bằng nhục hình cho 

tới tổ chức bức tử hay thủ tiêu, những tội ác ngang hàng với những quốc gia độc 

tài tàn ác bất nhân nhất hiện nay. Tại đây, khi nghiên cứu về các tội ác của 

ĐCSVN đang độc quyền trong độc tài của độc trị, đi từ hành hạ tới hành sát 

chính nhân dân của mình, nhất là các chủ thể yêu công bằng để quý tự do, trọng 

dân chủ để nâng nhân quyền, thì tội phạm học phải theo các quy trình khách 

quan của nghiên cứu: 
Tội phạm học khảo sát và điều tra, nơi mà định chất song hành cùng định lượng, có nền là sự 

kiện để hiểu sự cố, có gốc là chứng từ tới từ chứng nhân và chứng tích. 

Tội phạm học phân tích và giải thích, nơi mà phân tích khách quan các sự kiện, sự cố với chứng 

từ, chứng nhân, chứng tích được đặt trong thực tế của độc đảng, thực trạng của độc tài, thực 

cảnh của độc trị. 

Tội phạm học giải luận và diễn luận, chỉ có thể lý luận và lập luận để thấu cái độc hại của tội ác 

khi hiểu được gốc, rễ, cội, nguồn của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) 

làm nên cái độc đoán của tội phạm. 

Tội phạm học giết người để diệt nhân, nơi mà các chuyên gia của tội phạm học chỉ có thể am 

tường và thấu hiểu cái độc có trong cái ác khi nó quyết định sát nhân (giết người để diệt 

nhân). Đây là hành động song đôi làm nên hậu quả song lứa của tội ác; trước hết là giết 

người tức là diệt sinh mạng để thủ tiêu: thể lực, trí lực, tâm lực của một cá thể không tuân 

theo hoặc chống đối lại bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Diệt 

nhân là diệt toàn bộ hệ nhân có trong một cá thể, từ nhân tính tới nhân lý, từ nhân tâm tới 

nhân từ, từ nhân trí tới nhân trí, từ nhân bản tới nhân văn, từ nhân đạo tới nhân nghĩa, từ 

nhân vị tới nhân phẩm. 
Các chuyên gia của tội phạm học không chỉ nhìn tội ác đơn lẻ qua hành vi đơn 

phương của tội phạm, mà phải hiểu để thấu tới nơi tới chốn tội ác của một chế 

độ độc đảng-toàn trị là tội ác diệt cả một hệ nhân (nhân tính, nhân lý, nhân tâm, 

nhân từ, nhân trí, nhân trí, nhân bản, nhân văn, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân vị, 

nhân phẩm) trên cả một mạng chằng chịt, dầy đặc: giết người để diệt nhân. 

Ám hại-ám diệt 

(truy diệt các nhà hoạt động  

vì dân chủ và nhân quyền) 

Các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam hiện nay là những 

chủ thể yêu nước thương nòi, những đứa con tin yêu của Việt tộc, cũng chính là 

những nạn nhân trực tiếp bị hành hung, khủng bố, bắt bớ, tù đày… từ ám hại tới 

ám diệt. Dưới chế độ độc đảng-toàn trị của ĐCSVN thì hệ thống ám hại-ám diệt 

trùm phủ lên toàn bộ lên đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội không 
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những của các nhân tố đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền, vì công bằng và tự 

do, mà còn trên cả thân quyến, bạn bè, đồng nghiệp của họ. ĐCSVN đã tổ chức 

hệ thống hệ thống ám hại-ám diệt các chủ thể đấu tranh vì dân chủ và nhân 

quyền tại Việt Nam hiện nay bằng:  

Các thủ đoạn bất nhân để bảo vệ cái bất chính của nó, vì dân tộc Việt không hề chính thức bầu 

cho ĐCSVN lãnh đạo dân tộc và đất nước Việt Nam. 

Các hành xử bạo động để bảo hành bạo quyền bất lương của nó, vì nó rất lo sợ trước dân chủ và 

nhân quyền sẽ dẫn tới đa nguyên, đa đảng. 

Các ý đồ tà gian để bảo kê tà quyền thâm độc của nó, vì nó muốn giữ đặc quyền âm binh của nó 

qua tham quyền để tham ô, tham nhũng vì tham tiền. 

Từ đây, tội phạm học khảo sát và điều tra phải lập được liên đới, từ phân tích tới 

giải thích, để tìm tới được tội phạm học giải luận và diễn luận: 
Bạo quyền độc đảng-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền không phải chỉ là ngữ pháp để 

hiểu thực tế của tội phạm mà còn là mô thức giải thích về nguồn cội của cái ác, làm nên tội 

ác mà nạn nhân vĩ mô chính là dân tộc và đất nước. 

Độc tài bất tài-độc quyền lạm quyền-độc trị bất trị không phải chỉ là ngữ pháp để nêu rõ thực 

trạng của đất nước Việt là ĐCSVN độc tài mà còn bất tài trong quá trình phát triển đất 

nước, để đưa dân tộc tới văn minh. Độc quyền trong lãnh đạo nên lạm quyền để toàn quyền 

trong hành pháp, để thao túng lập pháp, để thuần hóa tư pháp. Độc trị nhưng không biết 

quản trị dân tộc bằng công bằng, tự do, bác ái, và bất trị khi sẵn sàng nhúng tay vào tội ác 

giết người, diệt nhân, hại đồng bào, hủy đất nước. 

Khi tội phạm học khảo sát và điều tra liên đới được với được tội phạm học giải 

luận và diễn luận, thì các chuyên gia của tội phạm học hình sự sẽ thấy và thấu: 

không thể cô lập một tội phạm riêng lẻ trước tội ác của nó, mà quên đi tội phạm 

là cả một hệ thống, mà tội ác là động cơ và động lực để điều khiển bạo quyền-tà 

quyền-ma quyền. 

Trù dập-trù diệt 

(Đàn áp các phong trào xã hội) 
Các phong trào xã hội sau đây đã là nạn nhân của tội ác do công an tổ chức, do 

các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ đạo, nơi mà tội ác đã có mặt và tội phạm là công 

an luôn được chế độ độc đảng-toàn trị bao che, bảo kê: 

Phong trào yêu nước qua các cuộc biểu tình chống Tầu tặc cướp đất, biển, đảo, trong đó các 

người tham dự biểu tình bị đàn áp thẳng tay. 

Phong trào yêu nước qua các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường qua sự cố Formosa đã 

truy diệt môi sinh của nhiều tỉnh miền Trung, trong đó các người tham dự biểu tình từ phụ 

nữ tới trẻ em đều bị hành hung. 

Phong trào tôn giáo để bảo vệ tín ngưỡng thiêng liêng của mình, trong đó các người lãnh đạo 

tôn giáo bị truy cùng diệt tận ngay trong nơi tu hành của họ. 

Tội phạm học phân tích các chứng từ, chứng tích, chứng nhân phải song hành 

cùng tội phạm học tổng luận để nhận ra nội chất của từng phong trào yêu nước, 

nhưng không quên tính liên kết giữa các phong trào này; từ đây phân tích nội 

dung dẫn tới vị phân tích tương đồng (analyse des correspondances).Tương 

đồng dẫn tới hội tụ: khi các phong trào này có các hành tác tương đồng, sẽ cùng 
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hội tụ với nhau về một tâm điểm, giúp các chuyên gia đi tới với phân tích hội tụ 

(analyse des convergences): 
Phong trào thiên chúa giáo chống ô nhiểm môi trường do Formosa gây ra, cũng là phong trào 

chống Tàu tặc xâm lược, có cùng tâm điểm và cùng có hội tụ với các phong trào đấu tranh 

vì dân chủ và nhân quyền. 

Phong trào đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cũng là phong trào chống ô nhiễm môi trường, 

chống hủy diệt môi sinh, cũng là phong trào chống đàn áp tôn giáo, có cùng tâm điểm và 

cùng có hội tụ với các phong trào về tự do tín ngưỡng. 

Phong trào Thiên chúa giáo chống ô nhiễm môi trường, phong trào đấu tranh vì dân chủ và nhân 

quyền, có cùng tâm điểm để hội tụ với các phong trào tín ngưỡng địa phương Cao Đài, Hoà 

Hảo, tất cả cùng nhau chống bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền, 

tất cả đấu tranh vì công bằng, tự do, bác ái. 

Chính phân tích đôi: phân tích tương đồng song hành cùng phân tích hội tụ, sẽ 

giúp các chuyên gia của tội phạm học hiểu và thấu tại sao: 
 Độc đảng toàn trị rất lo âu về tính liên kết dẫn tới tính liên minh của các phong trào có mặt 

trong toàn xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam. 

Độc đảng toàn trị đã đàn áp tàn nhẫn, khủng bố khốc liệt, bắt bớ tràn làn, tù đày dài hạn, hãm 

hại với các thủ đoạn bất nhân nhất các phong trào này. 

 

Truy hiếp-truy nã 

(Gian thông công an-côn đồ) 

Hiện nay với độc đảng-toàn trị, dân tộc Việt khám phá ra một bộ mặt mà không 

sao tưởng tượng được, là đáy sâu cái ác của chế độ là: công an dùng côn đồ, lưu 

manh, xã hội đen, lẫn cả tù hình sự đã và đang lãnh án để khủng bố, truy hiếp, 

sát hại dân lành, mà các kinh nghiệm giờ đây đã thành chứng tích, có chứng từ 

với chứng nhân: 

Công an sử dụng côn đồ để hiếp đáp, đánh đập dân oan bị cướp đất, khi họ quyết tâm bảo vệ 

mảnh đất, mái nhà của họ. 

Công an phối hợp côn đồ để đàn áp, hành hung các công nhân đình công tại các nhà máy, trong 

các khu công nghiệp. 

Công an sử dụng côn đồ để đàn áp, đánh đập các công dân biểu tình vì yêu nước, chống ô 

nhiễm môi trường. 

Công an cùng côn đồ khủng bố các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ ngoài đường phố; 

hành hung họ trước gia đình ngay trong nhà của họ. 

Công an mua chuộc và chỉ huy côn đồ để đàn áp, đánh đập các công dân đấu tranh chống các 

trạm thu phí trái phép. 

Công an bao thầu và chỉ đạo côn đồ để khủng bố, đáp áp các tu sĩ và tín đồ của các tôn giáo 

(Thiên chúa giáo, Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành…). 

Công an chỉ huy và phối hợp với côn đồ để trấn lột, bắt cóc, hành hung các công dân xuống 

đường chống Tàu tặc, chống ô nhiễm môi trường. 

Công an chỉ đạo và bao thầu ngay cả các tù hình sự đang tại án để hành hung, khủng bố, đánh 

đập các thân nhân đi thăm các tù nhân lương tâm. 

Công an trực tiếp hướng dẫn côn đồ đàn áp, hành hung, trấn lột các chủ thể thiện nguyện của 

các hội đoàn từ thiện và các phong trào nhân đạo trên đường cứu trợ các đồng bào nạn 

nhân của thiên tai, của nghèo đói tại các vùng sâu, vùng xa. 
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Đây chính là hành vi và hành động của tội ác, được tổ chức bởi các lãnh đạo 

công an từ cấp địa phương tới cấp trung ương, dưới sự chỉ đạo cao nhất là trong 

Bộ Chính trị. Với ý đồ của một chính quyền độc tài trong toàn trị dùng khủng bố 

vừa để trừng trị các nạn nhân ở cấp điếm nhục nhất, vừa để gieo nỗi sợ hãi lên 

toàn xã hội. Tại đây thì chính các chủ thể của xã hội dân sự, mọi thành phần 

nghệ nghiệp, mọi tín ngưỡng… có cùng một nguyện vọng dân quyền trong dân 

chủ, công bằng trong công lý, nhân phẩm trong nhân quyền phải thực hiện được, 

nơi mà tội phạm học gọi là quá trình xây dựng pháp lý: 

 

Tập hợp và tổng kết tất cả các chứng nhân, chứng tích, chứng từ về các nạn nhân của liên minh 

âm binh công an-côn đồ đã gây ra những tội ác. 

Nghiên cứu và điều tra để tiếp nhận từ dữ kiện tới sự kiện… từ định chất tới định lượng về tất 

cả các sự cố mà tội ác đã có mặt qua cách hành xử của tội phạm. 

Thâu thập rồi tư liệu hóa mọi sự kiện của tội ác đã làm nên sự cố về các thiệt hại: thể lực, tâm 

lực, trí lực từ cá nhân tới gia đình, từ tập thể tới cộng đồng. 

Quốc tế hóa qua mạng xã hội cùng lúc công pháp hóa trên bình diện quốc tế để các hội đoàn, 

các tổ chức, các quốc gia, mà không quên Liên Hiệp quốc để có tin tức, nắm sự kiện, hiểu 

sự cố, thấu bản chất của tội ác lẫn hành vi của tội phạm. 

Tin tức hóa về tội ác với các chứng từ, chứng thư qua mạng xã hội để nhận diện vừa nạn nhân, 

vừa tội phạm, mà không quên các đồng lõa, đồng phạm đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tội 

ác. Tin tức hóa tức là tư liệu hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa mọi sự cố về tội ác, giúp các 

cơ quan cùng các định chế quốc tế nhận diện ra tội ác, luôn được độc đảng-toàn trị bao che 

từ bảo kê tới bảo chứng.  

Đây là bổn phận của công dân quốc gia có đạo lý của nhân bản, có luân lý của 

nhân phẩm, mà đây cũng là trách nhiệm của công dân toàn cầu biết bảo vệ 

không những đồng bào mà tất cả đồng loại, nạn nhân của tội ác. 

Chống lại tội ác, vạch mặt tội phạm gây tội ác, chỉ tên các tội đồ lãnh đạo chủ 

trương, chỉ đạo qua quyền lực của chính sách, qua quyền lệnh của lời nói để tội 

phạm gây ra tội ác và chúng luôn tin là được bảo kê bởi chính quyền-đây là quy 

trình thượng nguồn làm nên tiền đề của tội phạm học phân tích. 

Nhưng tội phạm học phân tích phải biết đường đi nước bước để tìm tới tội phạm 

học định hướng nhân bản, mà rõ các định đề của nhân quyền, biết lấy nhân vị 

của tự do để bảo vệ nhân bản và nhân văn; có nhân tri của dân chủ để bảo đảm 

nhân lý và nhân tính; nhận nhân đạo của bác ái để bảo hành nhân tâm và nhân 

từ, tất cả hệ nhân này phải trực tiếp phục vụ cho: nhân phẩm để chống lại tội ác, 

vô hiệu hóa tội nhân, vô dụng hóa tội đồ, cô lập hóa toàn bộ liên kết tội ác-tội 

nhân-tội đồ. 
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Mục: 

 

Tội ác Formosa 

Tội ác tàn hủy Tây Nguyên 

Tội ác các nhà máy nhiệt điện 

Tội ác diệt nguồn nước 

Tội ác dược phẩm giả 

 

 

 

 

 

 

 

Tội ác hủy diệt môi trường luôn truy diệt thâm đậm môi sinh, để âm thầm giết 

người bằng thời gian, nghiến diệt thầm lặng ngay thượng nguồn các thế hệ sau 

qua tổ tiên và cha mẹ; tạo ra các thế hệ mới từ bệnh tật tới thương tật, từ khuyết 

thân tới khuyết não, tội ác hủy diệt môi trường là nguồn nước ngầm sâu ô uế để 

ung thư hóa không gian, thiêu hủy thể lực, trí lực, tâm lực con người, đây chính 

là loại tội ác truyền kiếp! 
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Tội ác Formosa 
Tội ác Formosa là biểu tượng của tội ác môi trường tiểu biểu nhất mà đất nước 

Việt phải nhận lãnh của một tập đoàn công nghệ mà cái bẩn đã song hành cùng 

cái ác, được bảo kê bởi một chính quyền độc đảng-toàn trị, bất tín với dân tộc, 

bất trung với quê hương, bất lương với hằng triệu nạn nhân trong tai họa ô 

nhiễm do Formasa gây ra, nơi mà môi sinh sẽ bị truy diệt qua nhiều thế hệ. Biểu 

tượng tội ác Formosa là một tập đoàn đã gây ra thảm họa môi trường biển chưa 

từng có trên đất nước Việt, trên đồng bào Việt, nó chính là tiền đề làm ra tiền lệ 

của một chính sách độc tài nhưng bất tài về quản lý môi sinh của chính quyền 

độc đảng-toàn trị: 

 Tiền đề của một hệ thống nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước hệ tham (tham quyền và 

tham quan để tham ô và tham nhũng, chỉ vì tham tiền) cắm đầu và ngụp lặn trong hệ bất 

(bất tín, bất trung, bất lương), mà không hề nhận trách nhiệm và bổn phận trên các hậu quả 

của tội ác Formosa với hệ lụy của chết chóc và bệnh tật qua nhiều thế hệ. 
Tiền lệ để mở của các công nghiệp bẩn thâm nhập vào đất nước Việt, làm nhiễm ô đến từng 

vùng đất, từng nguồn nước. Cùng với công nghiệp luyện thép kiểu Formosa, các công nghệ 

bẩn đã xuất hiện: nhiệt điện, thủy điện, hóa chất… với những ý đồ thâm, độc, ác, hiểm của 

Tàu tặc-Tàu phỉ-Tàu nạn–Tàu họa- Tàu hoạn-Tàu phạm. 

Tội ác đã xuất hiện và để lộ ra rất nhiều hậu quả và hệ lụy của cái ác, khi môi 

trường các bốn tỉnh miền Trung bị hủy diệt, với môi sinh bị sát hại thâm sâu, với 

hải sản bị loại bỏ, cùng lúc tiêu diệt nghề biển của ngư dân. Ngư dân không 

nghề thì phải tha phương cầu thực qua Lào, qua Tàu, qua các nước làng giềng 

mà chấp nhận kiếp lao nô, mất nghề cùng mất quê hương trong tủi nhục. Ngư 

phủ bỏ nghề, bỏ quê cha đất Tổ, cấu trúc gia đình của nhiều làng đánh cá bị phá 

vỡ. Ngư dân bỏ nghề vì biển chết, và biển chết thì du lịch cũng bị diệt… mà họ 

không trông chờ gì được vào chính quyền độc đảng-toàn trị. Tội phạm học song 

luận trong nghiên cứu về tội ác của Formosa, phải biến song luận thành song 

thuật từ nghiên cứu tới khảo sát, từ điều tra tới điền dã, mà KHXHNV đặt tên là 

học thuật song lý: 

Tội ác công nghệ bẩn ô nhiễm môi trường luôn có thượng nguồn là sự thông đồng của các tội 

phạm trong thượng tầng kiến trúc chính quyền, nơi mà các lãnh đạo mở cửa để vơ vét qua 

tham nhũng, qua lợi ích nhóm. 

Tội ác công nghệ độc truy diệt môi sinh qua biển lận hóa chất có thượng nguồn khi 853ong các 

chất độc luôn có các đồng loã tại địa phương chính là bọn tham quan cấp xã, huyện, tỉnh… 

sống như ký sinh trùng qua tham ô. 

Tội ác công nghệ thâm truy diệt một môi trường luôn có hạ nguồn song đôi không những huỷ 

diệt môi sinh mà còn xâm hại tới: dân số, thủy sản, tài nguyên, cùng nghệ nghiệp, truyền 

thống, văn hóa… qua nhiều thế hệ. 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   854 

 

Tội ác tàn hủy Tây Nguyên 

Đất nước Việt, phía đông là biển, phía tây là núi rừng, nơi đây có tài nguyên 

thiên nhiên phong phú, cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, và dưới 

chế độ độc đảng-toàn trị hiện nay thì đây chốn bị tàn phá, bởi ba lực lượng đã 

gây ra mọi tội ác trên đất nước này: 

Bạo quyền lãnh đạo, khi nó bị Tàu tặc thuần hóa và phải nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối 

mà nhận mệnh lệnh của Tàu nạn; bạo quyền lãnh đạo đã mở cửa cho Tàu phỉ vào khai thác 

tài nguyên thiên nhiên, từ boxite tới các loại tài nguyên đa dạng nơi đây; nơi mà ô nhiễm từ 

trên cao của Tây nguyên sẽ tác động trực tiếp tới các vùng đồng bằng lân cận. 

Tà quyền tham quan, đã buôn bán bất chính với nhiều lực lượng bất lương, vừa truy hủy tài 

nguyên, vừa tạo ô nhiễm tràn lan, chặn mọi đường sống, lối thoát 854ong854  dân đã sinh 

sống tại đây. 

Ma quyền tham tiền, đã khai thác một cách thổ bỉ nhất các mỏ quặng tới các nguồn gỗ quý, đe 

dọa trầm trọng các rừng nguyên sinh, cùng lúc gây thảm họa trên cả nguồn thực phẩm tới từ 

chăn nuôi và trồng trọt của đồng bào địa phương. 

Tội phạm học luận chứng khi được hỗ trợ bởi tội phạm học điều tra và khảo sát, 

song hành cùng tội phạm học phân tích và giải thích sẽ hiểu và thấu các nguyên 

nhân khác nhau của tội phạm học thượng tầng và vĩ mô: 
Tội ác vì tham, tham đây là tham nhũng. Nguyễn Tấn Dũng khi còn là thủ tướng đương nhiệm 

đã lập cả một hệ thống tham ô cấp chính phủ để khống chế cả Tây nguyên qua các dự án, vơ 

vét và làm thua lỗ hằng chục ngàn tỷ trong vụ Vinashine, Vinaline… 

Tội ác vì hèn, hèn đây là hèn với giặc, tức là với Tàu tặc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở 

cửa cho Tàu họa vào Tây Nguyên khai thác và biến nơi đây thành bãi tha ma của ô nhiễm 

với lực lượng lao công gốc Tàu, truy diệt môi sinh như một vũ khí để truy hại một không 

gian rộng của đất nước và của nhiều triệu đồng bào Việt. 

Tội ác vì độc, khi đồng bào địa phương là các dân tộc thiểu số đứng lên đấu tranh đòi công lý 

cho môi trường, để bảo vệ chính môi sinh của họ, thì bị thảm sát, mà kẻ tay đã dính máu 

chính là Bộ trưởng Bộ công an, sau đó đã trở thành chủ tịch nước: Trần Đại Quang. 

Khi tội phạm học luận chứng đã được khảo sát và điều tra hỗ trợ từ thượng tầng 

lãnh đạo tới hạ nguồn của tội ác, thì tội phạm học thượng tầng và vĩ mô sẽ làm 

rõ ba chỉ báo đã làm ra tội ác: 

Hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) luôn ở vị thế của độc ác để giữ độc đoán 

bằng những thủ đoạn độc hại của tội ác. 

Hệ tham (tham quyền, tham ô, tham nhũng, tham tiền) là nội chất của lãnh đạo đã sinh hoạt như 

những tập đoàn tội phạm sẵn sàng gây tội ác. 

Hệ bất (bất chính, bất lương, bất nhân) là bản chất của bạo quyền độc đảng, nơi mà yêu nước 

thương nòi không hề là ưu tiên, trong phương trình quyền lực-quyền lợi, giờ đã là tư lợi 

trong các tập đoàn tội phạm đang lãnh đạo ĐCSVN. 

Chính tội phạm học luận chứng phải nhận định rõ 854ong về hai loại liên minh 

cốt lõi của tội ác: 
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Liên minh thứ nhất của ba loại tội ác (tội ác vì tham, tội ác vì hèn, tội ác vì độc) chính là thuận 

địa rồi trở thành đắc địa cho phép tội ác nảy nở. 

Liên minh thứ nhì của ba hệ bất (bất chính, bất lương, bất nhân); hệ tham (tham quyền, tham ô, 

tham nhũng, tham tiền); hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn)- đây là liên 

minh của ba ký sinh trùng lấy cái ác để nuôi cái độc mà tồn tại qua cái gian. 

Để nhận ra chân dung diện mạo của các tội phạm, thì tội phạm học thượng tầng 

và vĩ mô phải đi-sâu-rồi-leo-cao vào ba loại quyền lực luôn dựa vào tội ác để 

sinh tồn:   

Bạo quyền lãnh đạo trên thượng tầng, từ Trung ương đảng tới Bộ chính trị, mà trách nhiệm 

chính là tứ trụ của độc đảng với ba công cụ của nó là hành pháp qua chính phủ, lập pháp 

qua Quốc hội và tư pháp với các thẩm phán và tòa án có bản án của ĐCSVN trước khi tòa 

án thực sự được diễn biến. 

Tà quyền tham 855ong855 ham855 gian, cấp địa phương với mạng nhện của nó ở cấp xã, 

huyện, tỉnh, vùng, thành phố… đây là loài ký sinh trùng sống nhờ tham nhũng; luôn lấy liên 

minh của cái ác, cái độc, cái gian để nuôi dưỡng cái tà của chúng. 

Tà quyền tham tiền “sân sau”, được chống lưng, được ô che của bạo quyền lãnh đạo trên 

thượng tầng và tà quyền tham 855ong855 ham855 gian, luôn lấy phản xạ: mua chuộc, hối 

lộ, với các ngữ pháp thô tục trong tồi tệ và thô bỉ: lót tay, bôi trơn…. 

Tội phạm học luận chứng đi từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, phương pháp 

luận từ thượng tầng xuống hạ tầng qua các định chế, các cơ chế để lập được đồ 

hình (typologie) phân tích và giải thích thỏa đáng, nơi mà tội phạm học thượng 

tầng và vĩ mô từ định hướng đến hướng dẫn, từ điều khiển đến dẫn dắt tội phạm 

học hạ tầng và vi mô.   

Tội ác diệt nguồn nước 

Các nhà máy và sinh hoạt công nghệ phế thải thẳng ra 855ong rạch trên toàn đất 

nước hiện nay là một tội ác, Nhà nước độc tài-toàn trị vừa bất tài trong quản lý, 

vừa bất lực trong xét nghiệm mọi hậu quả, nhất là vô ý thức vì vô trách nhiệm 

đã không có một bộ luật về môi trường như các quốc gia văn minh đã có từ lâu. 

Tội ác diệt nguồn nước luôn là loại tội ác vĩ mô, nó truy diệt: 

Sinh hoạt cốt lõi nhất đời sống hằng ngày là được sử dụng nước sạch để sống trên một không 

gian rộng, vì nguồn nước sạch là nguồn sống của mọi sinh vật. Những quốc gia không còn 

nguồn nước sạch hiện nay không phát triển được mà phải chịu hoạn cảnh vừa lạc hậu, vừa 

bệnh tật. 

Sinh nhai của nhiều nghề nghiệp, từ chăn nuôi tới trồng trọt. Một vùng bị ô nhiễm nguồn nước 

có thể làm nhiều triệu cư dân khốn khổ, sinh ra hiểm họa di dân, tạo ra những đột biến hỗn 

loạn xã hội. 

Môi trường bị ô nhiễm thì môi sinh sẽ bị truy diệt nhiều năm, có khi hằng thế kỷ, nơi mà thiên 

nhiên và con người phải trả những cái giá không lường trước được. 

Nhưng tội phạm học thực nghiệm của khảo sát phải liên đới cùng tội phạm học 

môi sinh của y khoa để nhận ra được các hậu nạn: 
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Dị bệnh và dị tật ngay trong bào thai, nơi mà mẹ và con đều mang bệnh mà nguyên nhân tới từ 

ô nhiễm nguồn nước. 

Bệnh tật và khuyết tật về thể lực, trí lực các thế hệ mới ra đời không đủ sinh lực cần thiết để 

đóng góp cho dân tộc, đất nước, ngược lại là những gánh nặng từ bảo hiểm xã hội tới an 

sinh xã hội. 

Dị bệnh làm nên dị tật và bệnh tật làm ra khuyết tật về thể lực và trí lực tập trung vào những xã, 

huyện, miền, vùng…là nạn nhận trực tiếp của ô nhiễm nguồn nước, truy diệt mọi cơ hội đầu 

tư cho phát triển trên những nơi này. 

Đây là một loại tội ác vĩ mô thâm sâu qua không gian và thời gian mà liên minh 

giữa tội phạm học thực nghiệm của khảo sát và tội phạm học môi sinh của y 

khoa sẽ tạo điều kiện để làm rõ bốn quá trình của tội phạm học luận chứng: 

Luận tội ác, nêu tường tận các hậu quả và các hệ lụy liên thế hệ của nó. 

Xét tội trạng, vạch trần liên minh âm binh giữa tham nhũng và ô nhiễm. 

Nêu tội phạm, là bạo quyền lãnh đạo bảo kê cho tà quyền tham quan. 

Xử tội nhân, là bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền bất chấp ô nhiễm 

môi trường, bất kể hủy diệt môi sinh. 

 

Tội ác nhiệt điện, tội ác thủy điện 

Tội ác nhiệt điện, ngày càng rõ nét trên một đất nước với lãnh đạo vô trách 

nhiệm về ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, nơi mà đất sống thủa 

nào của nông thôn Việt, giờ thì thành đất chết với ung thư tràn lan. Nơi mà đồng 

bào bị giết dần, giết mòn trong một chế độ tạo ra năng lượng bẩn song hành 

cùng với tội ác giết dân, từ người già đến trẻ con, với loại nhiệt điện 856ong 

than đá, mà thế giới văn minh đã từ bỏ nó, như phải đuổi tà ra khỏi nội tạng 

người. 

Tội ác nhiệt điện có công nghiệp giết người, giết môi trường của Tàu hoạn, có 

tham nhũng của 856ong856 ham chỉ biết vơ vét qua tham ô trong một loại quản 

trị bất nhân: Ai chết mặc ai! Bây chết mặc bây!. Đồng bào chỉ cúi đầu chờ chết, 

từ không khí tới nguồn nước, từ 856ong rạch tới buồng phổi là nơi ngự trị của 

ung thư: ung thư môi trường, ung thư thân thể, song lứa cùng ung thư chế độ của 

loài âm binh bất nhân không nhân tính. 

Tội ác thủy điện, với một loại bất nhân khác giết người và giết môi sinh cùng lúc  

qua thảm nạn xả lũ, giết nhiều đồng bào từ 2013 đến nay, hủy bao tài nguyên, 

mà bọn sát nhân lãnh đạo thủy điện gọi là: xả lũ đúng quy trình!. Chúng vùi dân 

lành, chúng nhấn chìm dân quê, chúng giết người bằng xả nước của quy trình 

độc trị nhưng không hề biết quản trị. Chúng có Bộ Công Thương là sào huyệt, 

quyền lợi qua âm binh hóa quyền lực của những tên bộ trưởng ăn hoang xài phí, 

ăn cạn sài tàn bao tài nguyên, tiền của của đất nước. Chúng có các Bộ trưởng 

cũ, mới đương nhiệm ăn tàn phá sạch, ăn hoang nói tục, nhưng chúng không hề 
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bị hình sự hóa, chúng chưa hề bị tòa án vạch mặt chỉ tên, mặc dầu chúng đã và 

đang bị “kiểm tra”.  

Tội phạm học luận chứng có hai nền chắc, gốc vững là tội phạm học điều tra và 

khảo sát, song hành cùng tội phạm học phân tích và giải thích vừa biết đi xa, 

vừa biết đi sâu vào các tà quyền, các ma quyền, để thấy chúng còn tiếp tục giết 

người bằng cách: 

Nhuộm đen phổi của dân lành bằng ma khí của nhiễm ô không khí. 

Nhận chìm dân xuống đáy nước bằng cách xả lũ để giết người trong chớp mắt. 

Đừng trông chờ bạo quyền độc đảng, đừng trông chờ tà quyền độc trị, đừng 

trông chờ ma quyền độc tôn. Hãy làm công dân của văn minh qua chủ thể của 

dân chủ với quyền tự quyết trên số phận hiện tại của mình và trên số kiếp tương 

lai của con cháu mình bằng chính: nhân quyền nhận thức. Qua tội phạm học 

định lượng và định chất bằng cách thâu thập, tập hợp, tổng kết từ dữ kiện tới tin 

tức, từ chứng nhân tới chứng từ để phục vụ cho nghiên cứu, khảo sát, điều tra 

của khoa học mà vạch mặt chỉ tên bọn giết người và diệt môi trường: bọn sát 

nhân nhân danh năng lượng này! 

 

Tội ác của giả 

Khi độc đảng-toàn trị tồn tại nhờ cái bạo của đầu não, cái tà của tham quan, cái 

ma của tham tiền, thì cái ác độc quyền trong độc trị cho xuất hiện: cái ác của 

giả. Tất cả đều có thể giả được, nếu nó làm ra tiền qua gian thông giữa cái vô tri 

của trung ương, cái vô cảm của quan chức, cái vô tâm của gian thương. Trên đất 

Việt hiện nay, có rất nhiều cái giả gây ra tội ác: hại người, hủy người, giết 

người…, mà cụ thể là đồng bào hằng ngày là nạn nhân của: thuốc giả, xăng giả, 

thực phẩm giả, hàng tiêu 857ong giả… 

Thuốc giả kể các thuốc ung thư giả, mà chủ trì đầu nậu con buôn là thân quyến 

của bà Bộ trưởng bộ y tế, trực tiếp liên can. Tuy nhiên, sau bao năm không hề bị 

công lý soi xét, công luật tra tội, lại còn được ĐCSVN cho thăng quan tiến chức, 

và hiện nay kiêm cả chức Trưởng ban bảo vệ sức khỏe Trung ương đảng. Cái ác 

khi bất chấp cái mạng người, nó thổ bỉ đến mạt vận với sự bảo kê của bọn đầu 

nậu trung ương, nó tà nghiệp trong điếm vận. 

Xăng giả cấp vùng, cấp tỉnh, lan dần qua cấp quốc gia, gây ra cháy xe, tay nạn 

giao thông, đe dọa tính mạng con người. Với một hệ thống giao thông trong tử 
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lộ lại mang 858ong năng lượng giả, sẽ nhân lên tử xuất nay đã quá cao với hơn 

10.000 tai nạn trong năm. 

Thực phẩm giả, thịt heo thành thịt bò, với hóa chất độc, với tạp chất bẩn, trực 

tiếp gây ra ung thư, mà tử xuất ung thư hiện nay đã bị xem quá cao so với các 

quốc gia khác. Hàng tiêu 858ong cũng mang số phận của thực phẩm giả, với hóa 

chất độc, với tạp chất bẩn, tạo nên một môi trường sinh hoạt xã hội mang đầy lo 

âu và sợ hãi cái giả, vì nó độc đến hại, hủy, diệt sinh mạng người. 

Tội phạm học hình sự qua nghiên cứu các tội phạm bị toà án xét xử phải biết rời 

hình sự để lên thật cao, để đào thật sâu cho ra tội phạm học giải luận : nơi tội 

nhân không đơn độc trong phạm tội, nơi tội ác không đơn lẻ trong tội trạng mà 

nó là một lực lượng âm binh liên kết nhau qua hệ tham (tham quyền, tham quan, 

tham ô, tham nhũng, tham tiền). Vì 858ong tham không đáy nên chúng làm ra 

tội ác mà bất chấp hậu quả trên mạng người, chúng không chỉ lẻ loi trong hàng 

ngang của quần chúng, của xã hội mà chúng tổ chức theo hàng dọc trong lãnh 

đạo của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn) bất cần mọi hậu 

quả và hệ lụy độc hại ngay trên chính sinh mạng đồng bào chúng. 
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MỤC: 

Tàu tặc cướp đất, biển, đảo 

Tàu phỉ buôn lậu, hối lộ, bài bạc, ma túy… 

Tàu nạn đầu cơ nông phẩm, thao túng nông dân. 

Tàu họa ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh. 

Tàu hoạn đầu độc thực phẩm. 

Tàu phạm buôn người, lấy nội tạng 

 Tàu tà trong tội ác được nối giáo 

 

 

 

ĐCSTQ không ngừng ở ý đồ xâm lấn đất, biển, đảo của Việt tộc; không ngừng ở 

thâm đồ xâm lược để áp đặt sự thống trị bằng đô hộ rồi nô lệ hóa Việt tộc như 

Tàu đã thực hiện nhiều lần trong Việt sử. Chúng cũng sẽ không tự ngừng lại ở 

hiểm ý xâm lăng trọn vẹn đất nước Việt, mà còn biến Việt tộc thành một nô tộc 

tật nguyền ở mọi mức độ từ thiên nhiên tới tài nguyên, từ thể lực tới trí lực, để 

các thế hệ Việt tương lai mang đầy khuyết tật của một sắc tộc đã bị thuần hóa. 

Từ thượng nguồn của ý đồ xâm lấn tới hạ nguồn của thâm đồ xâm lược, để vĩnh 

viễn nô lệ hóa Việt tộc thì từ sách lược tới chiến lược, hiểm ý của Tàu thực hiện 

một quá trình tội ác tổng hợp (trộm, cặp, cướp, giựt đất biển đảo; ô nhiễm môi 

trường, hủy diệt môi sinh ; đầu độc thực phẩm, buôn người, lấy nội tạng…) .
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Tàu tặc cướp đất, biển, đảo 

Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển, rồi còn bắn giết, sát hại ngư dân 

Việt trước một ĐCSVN nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tầu tặc. Từ 

ngày quy hàng ĐCSTQ qua mật ước Thành Đô, từ đó cho tới nay Tầu tặc đã 

nắm dao đằng chuôi để ĐCSVN phải đứng trước mũi dao để ngày ngày phải: 

hèn với giặc-ác với dân. Chất tặc của Tàu đã là chất độc sẵn sàng chế ra chất ác, 

xem mạng sống của Việt tộc không có một giá trị đạo lý gì với chúng, nên 

chúng ngày ngày bắn giết ngư phủ Việt, chúng vào hoạn lộ của cái ác mà không 

có một chút lương tâm. 

Ngữ pháp Tàu tặc chỉ bọn cướp có phản xạ giết người để đoạt của, chiếm đất, 

biển, đảo. Ngữ pháp này dựng nên mô thức giải luận để phân tích và giải thích 

các quá trình mà tội phạm học phải điều tra, phải khảo sát, phải nghiên cứu sau 

đó về : Tàu nạn,Tàu hoạn,Tàu họa, để đi đến mô hình diễn luận thế nào là Tàu 

tà nơi mà thâm, độc,ác, hiểm xuất hiện để biến thành hành động hại, hủy, giết, 

diệt dân tộc Việt như chúng đã làm liên tục từ nhiều ngàn năm qua trong xâm 

lược, trong đô hộ, trong đồng hóa, trong ý đồ diệt vong Việt tộc. 

Một kẻ thù truyền kiếp, mà tổ tiên dặn dò con cháu không được quên, vì chúng 

có dịp là lặp lại tội ác ăn tươi nuốt sống dân Việt, để lấy đất Việt, vậy mà 

ĐCSVN gọi tên chúng là bạn vàng, láng giềng tốt, vừa đồng chí vừa là anh em.  

Việt tộc đừng trong chờ gì ở ĐCSVN đã quy phục để được-và-bị ĐCSTQ thuần 

hóa. Quy phục qua cúi đầu-khoan tay-quỳ gối để được bảo kê bởi ĐCSTQ, 

thuần hóa chỉ biết thẩm-bẩm-dạ-vâng trước đàn anh Tàu, vì đàn anh này biết 

thâm tâm, ưu tiên số một của bọn lãnh đạo ĐCSVN vẫn là cứu chúng, tức là cứu 

đảng, chớ không phải là cứu dân, hay cứu nước ; đây là một tội ác ngầm đặt 

Việt tộc trước diệt vong trong nanh vuốt của Tàu tặc. 

Các chủ thể của độc lập dân tộc, các phong trào đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ 

không trông chờ gì vào chính quyền độc đảng-toàn trị, mà phải nhận lấy trách 

nhiệm : khoa học để khách quan mà xây dựng các định hướng cho nghiên cứu, 

khảo sát, điều tra, điền dã về tội phạm học trong phạm trù Tàu tặc:  

Nghiên cứu về quá trình mất đất, biển, đảo từ địa lý thực địa tới địa dư chính trị để nhận ra sự lệ 

thuộc của ĐCSVN trước ĐCSTQ, từ khi lập ĐCSVN 1930 tới hiệp định Genève 1954, ma 

thuật đầy tội ác của Tàu tặc đã cụ thể hóa bằng cách chia cắt Việt Nam qua vĩ tuyến 17. Đây 

là một tội ác lịch sử sẽ giúp tội phạm học lập nên sử kiện, để hiểu sử tính tội phạm của Tàu 

tặc, từ đó gây dựng lên sử luận với chứng từ, chứng nhân của tội ác này. 

Khảo sát từ tư duy của các lãnh đạo ĐCSVN khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm 

giao Hoàng Sa cho Tàu tặc, cho tới quá trình gây  

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   862 

 

 

 

 

 

 

 

tội ác liên tục của Tàu tặc để chiếm luôn Trường Sa, với hành vi ăn hiếp ĐSCVN , với hành 

động để giết ngư dân Việt trên lãnh hải của Việt tộc. 

Điều tra về những bước lùi của ĐCSVN từ mật ước Thành Đô tới nhiều thoái bộ đã nhường đất, 

biển, đảo, cùng lúc mở cửa cho công nghệ Tàu, xí nghiệp Tàu, công nhân Tàu, hàng hóa 

Tàu… tràn lan trên đất Việt, để thảm trạng hiện nay là chế độ độc đảng-toàn trị lệ thuộc vào 

ĐCSTQ và kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Tàu tặc. 

Điền dã qua điều tra thực địa về các công nghệ bẩn của Tàu nạn đang gây những tội ác về môi 

trường, cùng lúc khảo sát thực trạng di dân của Tầu tặc tới đất Việt, để toan tính không 

những ăn nằm ở dề, mà còn lấy vợ Việt để tạo ra một thành phần lai mới mà ý đồ mai phục 

lâu dài để xâm lược cho bằng được đất nước ta. 

Tội phạm học khi liên kết được các kết quả của nghiên cứu, khảo sát, điều tra, 

điền dã về Tàu tặc phải nhận ra thâm tính làm nên ý đồ của một mô hình tội ác 

có xếp đặt trên một không gian dài thường xuyên, trong một không gian rộng từ 

vĩ mô (từ chế độ, cơ chế, hành chính tới sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội tới) tới 

vi mô (từ các huyện, xã, vùng, miền, thành phố tới cá nhân, gia đình, thân tộc). 

Tàu tặc luôn thực hiện tội ác của chúng bằng mua chuộc qua tham nhũng, thao 

túng thị trường qua tham ô, đầu cơ tích trữ qua môi giới với các tham quan, vì 

tham tiền mà rơi vào tà lộ của buôn dân bán nước! 
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Tàu phỉ buôn lậu, hối lộ, bài bạc, ma túy… 

ung thư hóa đời sống xã hội 
Ngữ pháp Tàu phỉ dựa trên thực tế lịch sử có cùng với sự xuất hiện và có mặt 

người Tàu trên quê hương Việt bao thế kỷ qua, họ tới nơi nào là họ tổ chức : 

Buôn lậu, bất chấp luật pháp quốc gia và địa phương mà họ đang định cư. 

Hối lộ, có tổ chức để điều khiển bọn tham quan, rồi lũng đoạn cơ chế tại chỗ. 

Bài bạc, tổ chức các khu bài bạc, tổ chức mạng đánh bạc qua công nghệ truyền thông trong 

nhiều thành phố của Việt Nam. 

Ma túy, được tổ chức trên quy mô rộng lớn, từ vận chuyển tới phân phối, mà hệ lụy không 

những trên thể lực của thanh thiếu niên Việt, mà còn trên rất nhiều thành phần xã hội. 

Đây là tiền đề để tạo tội ác của Tầu tặc đặt lên toàn sinh hoạt xã hội, đời sống xã 

hội, quan hệ xã hội, với sự bất lực của chính quyền trung ương. Khi các quan 

tham địa phương đã nhận hối lộ qua tham nhũng tới từ Tàu phỉ, đã vô tình và 

gián tiếp mở cửa để Tàu tà xâm nhập vào mọi cơ chế tổ chức quốc gia, tạo ra 

một không gian ngầm chính là nền cho Tàu tặc thực hiện âm mưu thôn tính đất 

nước Việt, vì Tàu phỉ trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ cho : 
Tàu nạn đầu cơ nông phẩm, thao túng nông dân. 

Tàu họa ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh. 

Tàu phạm buôn người, lấy nội tạng. 

Tội phạm học giải luận về các định đề của tội ác để nhận ra tội phạm đề nghị : 
Tội phạm trực tiếp gây ra tội ác (Tàu tặc-Tàu phỉ-Tàu nạn–Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu phạm- Tàu 

tà) 

Đồng phạm, gián tiếp tham gia vào tội ác (bạo quyền lãnh đạo trung ương, tà quyền tham quan 

sống bằng tham nhũng, ma quyền môi giới nhận hối lộ) để mở cửa cho các tội đồ thâm 

nhập, đột nhập vào các tổ chức của sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội của 

Việt tộc. 

Tội phạm học được nghiên cứu nghiêm túc, khảo sát khách quan trong điều tra 

trong sạch để có các dữ kiện, sự kiện, sự cố được khoa học công nhận. Từ đây, 

các chuyên gia, các trí thức, các thanh niên, cùng mọi thành phần khác trong xã 

hội phải nhận trách nhiệm của một xã hội dân sự, trong đó các thành viên là 

những chủ thể yêu nước thương nòi, trong tự do-công bằng-bác ái, vì dân chủ và 

nhân quyền để xây dựng được một hệ thức : có kiến thức và tri thức về ý đồ của 

Tàu tặc, có ý thức sâu rộng để có nhận thức sâu xa về Tàu phỉ-Tàu nạn–Tàu 

họa-Tàu hoạn-Tàu phạm- Tàu tà  
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Tàu nạn đầu cơ nông phẩm,  

thao túng nông dân, truy hủy nông thôn 
Tàu nạn, đã có mặt và đang hằng ngày đe dọa Việt tộc với ô nhiễm môi trường, 

nơi mà môi sinh bị truy diệt bởi chính các tập đoàn mang công nghiệp bẩn của 

Tàu sang đất Việt. Các nhà máy luyện thép tới các nhà máy điện than, đang tạo 

ra các làng ung thư tới Tây nguyên bị khai thác vô tội vạ, bầy nhầy nhiễm ô. Ta 

không được quên thực phẩm bẩn với hóa chất độc tới từ Tầu tạo ra ung thư cấp 

quốc gia mà các cơ quan y khoa quốc tế đã xếp Việt Nam là một quốc gia đang 

trong vòng tử nạn của ung thư hóa cao, một chuyện chưa bao giờ có tại Việt 

Nam, và không thể tưởng tượng được trong tư duy bình thường của các công 

dân các quốc gia văn minh. Tàu nạn chính là hệ quả của hành vi và động thái 

cúi đầu-khoan tay-quỳ gối của ĐCSVN trước ĐCSTQ, chính là hệ lụy của 

chuyện mở cửa tràn lan cho doanh nhân Tàu, thương gia Tầu tới đầu cơ nông 

phẩm, thao túng nông dân, làm điêu đứng nông nghiệp Việt. Hệ quả và hệ lụy  

này đưa về hệ kết là ý đồ xâm lấn-xâm lăng-xâm lược của Tàu tặc làm bất cứ 

hành động tội ác nào để đạt được mục đích cướp đất Việt và diệt dân Việt.  

Các chủ thể yêu nước thương nòi, các phong trào đấu tranh để bảo vệ đất nước 

cũng không trông mong gì vào chính quyền độc đảng-toàn trị hiện nay- đang 

trong vòng kềm tỏa của Tàu tặc mà phải nhận lấy bổn phận khoa học để tìm, 

thâu, nhận, phân, giải một cách khách quan, định hướng cho nghiên cứu, khảo 

sát, điều tra, điền dã về tội phạm học. Nơi mà hậu quả của Tàu nạn được tính 

toán từ thượng nguồn bên Tàu tà Bắc Kinh, qua các tác nhân Tàu tặc  ngay trên 

đất nước Việt. Tàu tặc báo với cấp trên của chúng là: quan chức Việt hầu hết là 

tham quan, chúng tham quyền để tham tiền, quyền lực sánh vai cùng quyền lợi. 

Chúng dễ dàng bị mua chuộc bởi đồng tiền rồi rơi vào đường tội phạm, nhưng 

thường được bảo kê bởi độc đảng-toàn trị bất chấp luật pháp của chúng. Nông 

dân Việt cũng dễ dàng bị chiêu dụ trước cái lợi trước mắt, nhắm mắt chạy theo 

lợi nhuận tức thì, nên rất dễ bị phản bội trong hợp đồng, và sau đó để doanh 

nhân Tàu, thương gia Tàu sẽ thao túng giá cả, o ép mặt hàng. Tàu tà Bắc Kinh 

sẽ thực hiện các chính sách thay đổi liên tục để tạo ra các bất lợi, cũng như để 

xáo trộn thị trường thương mại của Việt Nam.  

Chính quyền Trung ương của ĐCSVN lại sợ Tàu qua chính trị, nên sợ mất lòng 

Tàu qua trao đổi thương mại, qua xuất nhập khẩu. Nhắm mắt mà mở cửa, câm 

miệng để Tàu tuôn hàng độc hại cùng lúc chính quyền Tàu đặt ra những chính 

sách thuế quan để chèn ép, hạ giá nông phẩm, sản phẩm của Việt Nam.  Chính 

các tội lỗi ngấm ngầm này luôn được « bật đèn xanh » bởi hệ thống trung ương 

lệ thuộc ĐCSTQ về chính trị, song hành tham ô trong cơ chế địa phương tạo ra 

môi trường thuận lợi để tội lỗi ngầm này được sánh đôi rồi chung sức cho các 

tội ác trắng trợn khác của Tàu tặc. 
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Tàu họa ô nhiễm môi trường,  

hủy diệt môi sinh 

Tàu họa, vì đúng là họa: họa mất nước, họa nô lệ, họa diệt vong… tất cả từ Tàu 

tặc, dưới bóng đêm của bọn âm binh buôn dân bán nước, có mặt trong trung tâm 

của bạo quyền độc đảng tới tham quan địa phương.  

Bắt đầu là Tàu trúng thầu qua tham nhũng để tham quan vơ vét trước, sau đó 

chính dân tộc Việt lãnh mọi hậu nạn, với các công trình đội vốn, rồi dân Việt 

còng lưng để trả thuế, lẫn nợ công đã ngập đầu, ngập mặt. Dưới độc quyền của 

một ĐCSVN dẫn dắt dân tộc trong nheo nhóc trong mê lộ, với một tập đoàn lãnh 

đạo mà thực chất là một tập đoàn tội phạm đã có nhà, có của, có thẻ xanh, có thẻ 

cư trú tại phương Tây. 

Trong hệ lụy của Tàu họa, điều tra của tội phạm học phải phân loại các tội phạm 

trong quan hệ cặp đôi, song hành với nhau, tội phạm gây tôi ác trực tiếp luôn có 

sự thông đồng của động phạm tại chỗ, có mặt trong guồng máy quốc gia, có 

quyền lực trong chính quyền địa phương : 

Các công nghệ bẩn của Tàu cùng hóa chất độc làm ô nhiễm môi trường, truy diệt môi sinh luôn 

có sự thông đồng qua hối lộ với các tham quan địa phương cấp xã, huyện, tỉnh, vùng, thành 

phố. Formosa là một thí dụ rất rõ về quá trình tham nhũng của chính quyền Hà Tĩnh được 

« đèn xanh » của những nhân vật trong Bộ Chính trị. 

Các công nghệ của Tàu khai thác tài nguyên trong một không gian rộng, vừa làm ô nhiễm môi 

trường, vừa hủy hệ sinh thái tới tận gốc rễ. Diệt quá tình tái tạo lại rừng, tái tạo môi trường 

xanh có sự thông đồng  ngay trong chính sách cấp cao nhất của ĐCSVN. Khai thác boxite 

tại Tây Nguyên là thí dụ mà Tàu họa được cõng, bồng, bế, nâng bởi chính Trung ương 

ĐCSVN. 

Các chính sách xuất nhập khẩu tối đa có lợi cho Tàu, cùng lúc hại tối đa cho kinh tế, thương 

mại, xã hội… của Việt Nam được mở cửa, được thực hiện, được tạo điều kiện bởi bọn Hán 

gian. Bọn này có chức năng nội gián, có địa vị gián điệp, có vai trò dắt voi dày mả tổ, có 

hành tác cõng rắn cán gà nhà. Tướng Trương Giang Long thuật lại là “chúng không ít”, « vì 

trăm này sinh ra trăm kia » để buôn dân bán nước, đẩy Việt tộc vào tội ác của Tàu nạn, đưa 

Việt tộc vào chốn diệt vong qua xâm lược của Tàu nạn. 
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Với một ĐCSVN vẫn cúi đầu-khoán tay-quỳ gối trước ĐCSTQ, thì vai trò của 

xã hội dân sự phải xuất hiện với sự trợ lực của các chuyên gia, của các nhà khoa 

học của các chủ thể dân chủ, của các hội đoàn nhân đạo, của các phong trào 

thiện nguyện, phải làm đươc ít nhất các điều tra và khảo sát sau đây : 

Hệ thống hóa các sự cố về ô nhiễm môi trường, từ đại nạn kiểu Formosa tới các tai nạn trong 

sông ngồi, đồng ruộng, thành phố… mà không quên các hậu nạn do hàng loạt các nhà máy 

nhiệt điện sử dụng than đá do Tàu chủ thầu. 

Thống kê hóa từ sự kiện tới sự cố, tất cả các thiệt hại về môi trường, môi sinh, bệnh tật… qua 

các thế hệ, từ cấp xã, huyện, tỉnh, vùng, thành phố tới cấp quốc gia. 

Tư liệu hóa có hệ thống tất cả các thiệt hại mà trước mắt nạn nhân chính là môi trường, trực tiếp 

là con người, và lâu dài trên nhiều thế hệ. Kinh nghiệm cho thấy là hóa học da cam mà quân 

đội Mỹ đã dùng trong chiến tranh tại Việt Nam, với hậu nạn mà dân chúng vẫn phải lãnh 

chịu qua các thế hệ sinh ra sau chiến tranh làm thí dụ 
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Tàu hoạn đầu độc thực phẩm 

Tàu hoạn, được bọn phản dân hại nước ngay trên đất nước ta mở cửa cho 

chúng, mà Việt tộc gọi chúng là: nội xâm! Ngoại xâm Tàu tà và nội xâm  (tham 

quyền để tham tiền, tham quan để tham nhũng), đã và đang biến dân Việt thành 

lao nô, nô tỳ thấp kém nhất cho chúng sỉ nhục, bị hành hạ như loại nô lệ giữa thế 

kỷ XXI này. Chưa hết, chúng còn tổ chức bắt cóc người Việt từ trẻ con tới phụ 

nữ để mổ mà cướp nội tạng, cái hoạn của Tầu là cái hèn của ĐCSVN làm nên 

cái nhục cho Việt tộc.   

Trước sự nhắm mắt trong câm miệng, cúi đầu trong vô trách nhiệm của ĐCSVN 

đối với các hóa chất độc hại có trong thực phẩm từ rau quả tới thịt cá… không 

được kiểm duyệt an toàn thực phẩm, không kiểm dịch trước khi tới tay người 

tiêu dùng, tồn tại trong các chợ, siêu thị, trong các cửa hàng, trong nhà hàng 

Việt… là nguồn cơn của bạo bệnh tật, mà thảm họa chính là ung thư người tiêu 

dùng Việt 

Xây dựng một tội phạm học để điều tra và nghiên cứu về các tội ác do hóa chất 

độc gây ra bệnh tật, tạo ra ung thư, rồi dẫn tới chết người qua thực phẩm, thì các 

chuyên gia cần sự hỗ trợ của nhiều thành phần xã hội, từ người tiêu dùng là nạn 

nhân tới các nhà khoa học, từ hóa học tới sinh học. Hệ dây chuyền này phải trở 

lên thượng nguồn của tội ác là : 

Chính sách của Tàu hoạn có âm mưu chính trị song hành cùng các tội phạm là tác nhân chế tác 

ra các hóa chất độc được dùng từ chăn nuôi qua trồng trọt. 

Chính sách có chủ mưu của bọn lãnh đạo ĐCSTQ song lứa với đường dây nhập cảnh các hóa 

chất độc do các doanh nghiệp Tàu sản xuất và do các tội phạm Việt phân phối từ cửa khẩu 

tới các trung gian là con buôn đồng lõa với tội ác này. 

Chính sách có ý đồ của tội ác được ngụy trang qua buôn bán với phương cách của Tàu hoạn : 

« vừa nhiều, vừa rẻ » để « dễ mua, dễ dùng », nơi mà sự túng nghèo của dân chúng đã dễ 

dàng đưa họ dùng hóa chất độc hại gây bệnh rồi chết người. 

Khi xây dựng mạng lưới điều tra và điền dã của tội phạm học về các thực phẩm 

độc hại với ý đồ truy diệt một dân tộc ở cấp quốc gia của Tàu hoạn, các chuyên 

gia phải lưu ý để có định hướng hiệu quả trong thu thập số liệu, trong phân tích 

các dữ kiện, trong giải thích các hậu quả, nơi mà tội ác được thực hiện với sự 

thông đồng của một mạng lưới đồng lõa : 
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Đồng lõa với tội ác ở cấp chính quyền, nơi mà mức độ và số lượng ung thư đang ở cấp cao nhất, 

thì chính phủ không hề có một chính sách gì hiệu quả để ngăn chặn, ngăn cấm tự nhập khẩu 

tới tiêu dùng để bảo vệ người dân. 

Đồng lõa với tội ác ở cấp địa phương, với các tham quan bị mua chuộc bởi tham nhũng đã để 

các hóa chất không những có trong thực phẩm, mà còn có ngay trên thượng nguồn nuôi gia 

súc và trồng cây trái. 

Đồng loã với tội ác ở cấp phân phối, với các con buôn Việt chỉ thấy lợi nhuận nhiều và dễ qua 

đường dây buôn bán hóa chất độc trong phân phối thực phẩm và trong chế biến ẩm thực. 

Tội phạm học về các thực phẩm độc hại với ý đồ truy diệt một dân tộc, một sắc 

tộc, một quần chúng tiêu dùng là loại tội phạm học hiện đại. Nó phải đi tìm cho 

ra đường đi, nước bước đa dạng và phong phú với các phương pháp luận, lý 

thuyết luận.  Nó phải cân, đo, đong, đếm không những các hậu quả trước mắt 

trong ngay trong thế hệ hiện nay của người tiêu dùng, mà mà nó còn phải nghiên 

cứu, khảo sát, điều tra về các hệ luỵ làm nên nhiều hệ quả cho các thế hệ tương 

lai.  

Một xã hội thật sự văn minh vì nhân quyền trong đó có tính mạng con người 

được xem như vô giá. Một dân tộc có văn hiến biết chuộng tiến bộ trong đó an 

toàn thực phẩm phải được kiểm soát, kiểm tra bằng sức mạnh của dân chủ. 

Trong đó, người tiêu dùng là chủ thể của nhận thức biết tự bảo vệ mình trong 

mọi công đoạn sản xuất thực phẩm và chế biến ẩm thực, không những bằng 

hành pháp, lập pháp, tư pháp mà còn biết vận động xã hội dân sự, với các phong 

trào an sinh xã hội, với các tập thể biết bảo vệ thể lực cho cộng đồng và cho dân 

tộc. 
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Tàu phạm buôn người, lấy nội tạng 

Tàu phạm với tội phạm lúc trắng trợn, lúc công khai, lúc lén lút để buôn người 

với dụng ý là lấy nội tạng, thì đây chính là tội ác ! Tội phạm học hình sự song 

hành cùng tội phạm học phân tích gọi tên ngắn gọn là : giết người-cướp mạng, 

để lấy nội tạng là truy diệt mạng sống, hủy sự sống, hại chất sống của con người.  

Hiện nay, ĐCSTQ đã làm chuyện này trên quy mô lớn đối với các dân tộc thiểu 

số, như tại Tân Cương, với các đạo giáo không phục tùng độc tài-toàn trị 

ĐCSTQ, như tôn phái Pháp Nhân Công, đều là nạn nhân của hệ thống tội ác : 

mổ nạn nhân để lấy nội tạng. Chính đây là sự tàn ác mà thế giới hiện nay đang 

ngạc nhiên trong sửng sốt và trong hốt hoảng, vì không ngờ chính quyền Tàu 

phạm có thể đi tới loại tội ác này. Nhưng với Việt tộc, qua bao kinh nghiệm với 

Tàu tặc làm nên Tàu tà-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu phạm, thì chúng ta 

không mấy ngạc nhiên khi biết trong tư duy, chúng tự xem mình là « thiên 

triều ». Ở đây, đối phương hoặc đối thủ của chúng chỉ là thú vật, mục súc, để 

chúng muốn lấy mạng bao giờ thì lấy, cướp mạng của đối phương, đối thủ để 

phục vụ cho thân thể, cho thể lực của chúng.  

Trong quá trình điều tra, thì tội phạm học hình sự song hành cùng tội phạm học 

phân tích phải đi sâu vào : 

Các lứa tuổi của nạn nhân Việt bị mổ để cướp nội tạng, trong các lứa tuổi không những có 

người lớn từ thanh niên tới trung niên, mà còn có các lứa tuổi rất thấp từ thiếu nhi tới thiếu 

niên. 

Các trường hợp bị thương tật nặng, hoặc bị tử vong sau khi mất nội tạng, trong đó có các nạn 

nhân bị mất mạng ngay bên Tàu, có người bị mất mạng sau khi trở về Việt Nam. 

Các đường dây buôn nội tạng có khi lén lút, có khi bán công khai, ít nhiều xuất hiện trên các 

mạng xã hội một cách trá hình vì để buôn bán nội tạng phải được thông báo tới các hội 

đoàn, các phong trào, các tổ chức bảo vệ sức khoẻ và nhân quyền trên toàn bình diện quốc 

tế. 

Riêng tại Việt Nam hiện nay, các chuyên gia điều tra về tội phạm học về tội ác 

mổ người lấy nội tạng phải : 

Lập chứng cớ, chứng từ, chứng tích, chứng nhân ngay các đường dây mà bọn Tàu cùng bọn 

buôn người gốc Việt, thông đồng với nhau để bắt cóc các nạn nhân. 

Lập dữ kiện, sự kiện, sự cố về các đường dây mà bọn Tàu cùng bọn buôn người gốc Việt thông 

đồng với nhau để chiêu dụ phụ nữ Việt mang thai rồi sinh đẻ mướn cho các gia đình Tàu, 

sau đó là nạn nhân bị mổ để lấy nội tạng.
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Tàu tà trong tội ác được nối giáo 

Quá trình tội ác của Tàu họa phải được tội phạm học nghiên cứu trên tổng thể 

của một âm mưu xâm lược, sẵn sàng dẫn Việt tộc tới diệt vong bằng cách vây 

bủa toàn bộ các lối thoát của Việt Nam : 
Phía Bắc, thì Tàu tặc trực tiếp chiếm đất, đổi đường biên giới thuận lợi cho chúng, rồi bắt buộc 

các lãnh đạo của ĐCSVN phải thuần phục chúng. 

Phía Đông, thì Tàu tặc trắng trợn chiếm biển, cướp đảo, ngày ngày giết hại ngư dân Việt, tự ý 

xây các căn cứ quân sự để quân sự hóa biển đông bằng bạo lực. 

Phía Tây Nam, thì giật dây Lào, thao túng Campuchia, không những chặn dòng chẩy sông 

Mékong để tiêu diệu đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của đất nước, giờ lại cho phép Tàu 

lập căn cứ quân sự ngay trên đất mình (Campuchia). 

Các điều kiện dẫn tới tội ác của Tàu tà càng được phát huy thuận lợi, khi 

ĐCSVN hoàn toàn bị cô lập, vì phải làm theo lệnh của ĐCSTQ đàn anh xâm 

lược là : 
Không được theo một liên minh quân sự nào để tạo đồng minh chiến đấu cạnh mình. 

Không được chấp nhận một căn cứ quân sự nước ngoài nào đặt trên lãnh thổ Việt Nam 

Không được kiện cáo Tàu tặc qua tòa án quốc tế như Philippines đã thực hiện. 

Cái tròng đã mở, đang đặt vào vào cổ của dân tộc Việt, để tội ác của Tàu tặc dễ 

dàng diễn ra với một ĐCSVN : 

Tha hóa trong tham nhũng, với những lợi ích nhóm mà thực chất là những tập đoàn tội phạm đi 

từ sâu dân mọt nước tới buôn dân bán nước. 

Sa lầy trong độc tài nhưng bất tài, không biết tự chuyển mình theo tiến bộ, theo văn minh, theo 

nhân quyền và dân chủ. 

Chối từ đa nguyên để tạo nên đa lực, đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu, chấp nhận đa dạng, đa 

phương với các đảng phái, đoàn thể, phong trào để cùng bảo vệ dân tộc và đất nước. 

Nên khi tội phạm học khi phân tích và giải thích về các tội ác của Tàu tà, thì 

không được quên trách-nhiệm-trong-vô-trách-nhiệm của các lãnh đạo ĐCSVN 

hiện nay đã tạo những điều kiện quá thuận lợi để tội ác của Tàu tà được thực 

hiện dễ dàng trong thảnh thơi.  
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Chào bạn, 

 

Bạn gởi cho tôi một lá thư thật dài, bạn biết là tôi đang tổng kết các nghiên cứu, 

khảo sát, điều tra, điền dã về tội phạm học qua trường hợp của Việt Nam, từ khi 

dân tộc và đất nước này phải gánh chịu bạo quyền của ĐCSVN (Đảng cộng sản 

Việt Nam) từ 1930 tới nay. Thư của bạn dài, mà từ đầu tới cuối là biện minh, là 

bào chữa, là «chạy tội» cho ĐCSVN, vì bạn là đảng viên, lại đang là quan chức, 

đang nhận bổng lộc của ĐCSVN. Từ khi chúng ta quen nhau, não trạng quyền 

lực-quyền lợi không sao tách được nhân sinh quan, thế giới quan của bạn để 

chúng ta có thể cùng nhau khách quan hóa từ sự kiện tới sự cố, theo đúng yêu 

cầu của khoa học
11

. Cụ thể là đưa chứng từ vào dữ kiện để sự thật làm sáng lên 

chân lý. Nhưng tôi sẽ trả lời bạn trong thư này bằng sự chân thành trong mạch 

lạc, với chân thật của luận chứng, để chúng ta hiểu nhau hơn, trên tinh thần của 

học thuật là tôn trọng lẫn nhau, để sự thật được song hành cùng chân lý, sẽ giúp 

chúng ta nhận ra lẽ phải. Quy trình sự thật-chân lý-lẽ phải được kết tụ thành một 

tổng thể, mà không ai có thể tách ra để vo tròn bóp méo, để đánh tráo, rồi bào 

chữa, sau đó là «chạy tội» cho tội phạm đã gây ra tội ác; khi mà các nghiên cứu, 

khảo sát, điều tra, điền dã của tội phạm học đã được thực hiện tới nơi tới chốn 

rồi thì chuyện «chạy tội» xem như vô ích!  

Dù là một chuyên ngành mới mẻ của khoa học xã hội và nhân văn, nhưng dựa 

trên các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã của tội phạm học, các lãnh đạo 

không thể « trốn tội » tham ô, tham nhũng. Khi chuyên ngành sinh sau đẻ muộn 

này ra đời thì công việc thường nhật của nó là: lột trần tội ác! lột mặt nạ tội 

phạm! Nên nó không sợ bất cứ bạo quyền nào ám hại nó, không lo bất cứ tà 

quyền nào mua chuộc nó, không để bất cứ ma quyền nào bán đứng nó. Đây 

chính là nền lý học luận (dùng học thuật để xây dựng lý luận) của lá thư này, 

giúp tôi trả lời từng câu hỏi của bạn. Tôi sẽ trả lời luôn các loại khẳng định sai 

trái từ bạn, mà với mê thức tuyên truyền một chiều của một chế độ độc tài-toàn 

trị, bạn đang mộng tưởng đó là kiến thức khách quan. Mà mộng tưởng là nguồn 

của mê thức, dắt con người vào mê lộ để bị lạc bẫy trong tà lộ, nơi mà thủ phạm 

và nạn nhân đã vào tử lộ, từ đó vô tình hay vô tâm: tội phạm đã gây ra tội ác. Tội 

phạm học phải vạch mặt chỉ tên loại tội phạm này, vì đây là nghiệp vụ của tội 

phạm học. 

Quy trình sự kiện-chứng từ-xác chứng
12

 làm gốc, rễ, cội, nguồn cho tội phạm 

học. Khi sự kiện đã thành sự cố với các hậu quả hại người-giết người-chết 

người, nơi mà chứng tích đưa đường dẫn lối cho chứng từ, thì xác chứng của 

nghiên cứu sẽ định hình cho minh chứng để sự thật được đưa ra ánh sáng, để 

chân lý được quang minh chính đại từ tòa án của lương tâm tới tòa án của công 

                                                     
11

 Lê Hữu Khóa, KHOA HỌC LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy 

Khóa. 
12

 Lê Hữu Khóa, CHÍNH LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa. 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   873 

 

pháp. Đây cũng là phương pháp luận của lá thứ này
13

, tôi chỉ trả lời bạn qua ba 

quy trình: sự kiện-sự cố; chứng tích-chứng từ; xác chứng-minh chứng, tôi sẽ 

không trả lời các phần khác của lá thư của bạn: vu cáo mà không có phân tích sự 

kiện-sự cố; vu khống mà không có giải thích chứng tích-chứng từ; vu họa mà 

không có giải luận xác chứng-minh chứng. Đó là thói quen của bạn từ bao năm, 

mà cũng là phản xạ của những kẻ lãnh đạo, các quan chức của ĐCSVN. Khi nạn 

nhân của họ phân tích sự kiện-sự cố, thì bị họ vu cáo là «các lực lượng thù 

địch»; khi nạn nhân của họ giải thích chứng tích-chứng từ, thì bị họ vu khống là 

«phản động chống cách mạng»; khi nạn nhân của họ giải luận qua xác chứng-

minh chứng thì bị họ vu họa là «bôi nhọ lãnh đạo của Đảng». Bạn muốn bỏ các 

thói quen vu cáo, vu khống, vu họa cho người khác, cho bất cứ ai không đồng ý 

với bạn hay với ĐCSVN của bạn, thì rất dễ ! Để tôi hướng dẫn bạn chút chút 

nhé trên chuyện này
14

:  
 Đừng viết những câu xuôi đầy tính từ của thóa mạ. 

 Không viết những câu ngắn tràn ngập trạng từ của chụp mũ. 

 Bỏ viết những câu dài đầy các tính từ thóa mạ xen lẫn với các trạng từ của chụp mũ. 

Chuyện này không khó, khi bạn viết hãy nghĩ tới tổ tiên Việt dạy ta cẩn trọng: 

bút sa gà chết (mà còn làm người chết nữa), đó là câu chuyện của tội ác trong 

Cải cách ruộng đất (1954-1958). Chỉ cần vài chữ tố cáo không chứng từ là tòa 

án nhân dân quyết tội (không có) lên đầu những ai bị vu cáo là «địa chủ»; để 

ngay tức khắc sau đó là đám đông quần chúng (bị giật dây) vu khống cho các 

nạn nhân là «bóc lột» nông dân; rồi dẫn tới (cũng tức khắc) chuyện tử họa của 

các nạn nhân này là bị bắn giết ngay tại chỗ. Tổ tiên Việt không quên nghiêm 

cẩn dạy con cháu: sai một ly đi một dặm, nên ngay bây giờ,  bạn cứ loại các câu 

xuôi đầy tính từ thóa mạ, khử các câu ngắn tràn ngập trạng từ chụp mũ, vứt các 

câu đầy các tính từ thóa mạ xen lẫn với các trạng từ của chụp mũ, bạn sẽ thấy là 

bạn đã rời cõi tục để vào cõi thanh. Ông bà mình cũng đã dạy chúng ta: đố tục 

giảng thanh mà. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, bạn nhớ giữ thanh bạn nhé! Đó là 

nhân cách đối nhân xử thế làm nên tư cách cá nhân, dựng lên phong cách trí 

thức của của mỗi chúng ta trong học thuật, vì học thuật không bao giờ đứng về 

phía tục, học thuật thảnh thơi trong cõi thanh bạn à! 

Tôi «rào trước đón sau» như làm chuyện «rào dậu, tát ao» trong chính mảnh 

vườn chữ nghĩa của mình thật kỹ lưỡng trước khi trả lời các câu hỏi của bạn. Tôi 

làm chuyện này vì tôi xem bạn luôn là bạn của tôi, hoàn toàn khác với đám 

tuyên giáo (tà nghiệp trong xảo lộ) vu cáo mà không dám đối thoại để hiểu thế 

nào là sự thật; hoàn toàn khác với lũ lãnh đạo độc tài nhưng bất tài (gian kiếp 

trong tà lộ) vu khống mà không dám trực diện để thấu thế nào là chân lý; hoàn 

toàn khác với bọn bút nô, ký nô (ma nghiệp trong điếm lộ) vu họa mà không 

dám đối luận để thấm thế nào là lẽ phải. Các ngữ-văn-xây-ngữ-pháp: tà nghiệp 
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trong xảo lộ; gian kiếp trong tà lộ; ma nghiệp trong điếm lộ
15

, không hề là câu 

xuôi tính từ thóa mạ, câu ngắn trạng từ chụp mũ, câu dài đầy các tính từ thóa mạ 

xen lẫn với các trạng từ của chụp mũ; mà là các phạm trù của lý luận để định 

luận (conceptualisation), dụng khái niệm để xây luận thuyết (théorisation), đây 

là tri thức luận mà tôi sẽ dùng để trả lời lá thư này của bạn. Tôi bắt đầu trả lời 

các câu của bạn, từ đầu đến cuối, theo trật tự được xếp đặt trong thư của bạn: 

 

«Anh thích tổng kết, phê phán… «vơ đũa cả nắm». 

Xin được trả lời cặn kẽ câu này, vì trong một câu của bạn có nhiều phần, không 

biết bạn có ý thức về chuyện này không? Nhưng tôi xin trả lời từng phần một: 

 Tổng kết   

Tổng kết là một bộ phận phải có trong chung kết của nghiên cứu, mở cửa cho 

kết luận của một công trình, sau khi đã qua các công đoạn: nghiên cứu hồ sơ và 

tư liệu; khảo sát và điền dã thực địa; thu thập và tuyển lọc dữ kiện và chứng từ; 

phân tích và giải thích sự kiện và sự cố. Chưa hết, tổng kết còn là nơi dung thân 

của lý luận biết làm cầu nối giữa lý thuyết luận
16

 (dùng lý thuyết để phê bình và 

hỗ trợ lý thuyết) và phương pháp luận (dùng phương pháp để phê bình và hỗ trợ 

phương pháp). Chưa xong, tổng kết còn là đất dụng võ có đủ nội lực để làm cầu 

treo giữa phương pháp luận (dùng phương pháp để phê bình và hỗ trợ phương 

pháp) và khoa học luận (dùng khoa học để phê bình và hỗ trợ khoa học). Chưa 

dứt, ngã ba giao lưu giữa lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận được 

vận dụng để đánh giá và phán quyết về định chất cũng như định lượng của một 

công trình. Với bộ ba: lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận, tôi sử 

dụng từ tổng kết không như các văn bản của ĐCSVN, nên đây là sự hiểu lầm về 

học thuật, giữa bạn và tôi. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này là hiện nay không 

có một cuốn sách giáo khoa nào làm nền cho KHXHNV-khoa học xã hội và 

nhân văn của Việt Nam hiện nay về sự liên kết làm nên tính liên minh của bộ ba: 

lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận
17

. 

 

Chưa hết… chưa xong… chưa dứt… vì chưa toàn lý, vì trong KHXHNV của 

Việt Nam hiện nay, các bạn đang ở thế «cá nằm trên thớt» dưới bạo quyền độc 

đảng, tà quyền độc trị, ma quyền độc tài, nên các bạn không tới được một nơi 

sắc nhọn của tổng kết là: phê bình! Tại đây, tôi thấy sự có mặt vô cùng quý giá 

của dân chủ qua đa nguyên (đa tài, đa trí, làm ra đa hiệu, đa năng để đa lực) 

dựa trên nhân quyền (nhân tri, nhân trí trợ lực cho nhân lý, nhân tính làm nên 

nhân bản, nhân văn, để nhân vị có chỗ đứng, nhân đạo có đường đi mà tới gặp 
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và nhận nhân phẩm)
18

. Vì « cá nằm trên thớt » mà cá muốn sống còn hay sống 

sót thì phải nhận tủi nhục mà chịu nhục dưới một chế độ của hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc quyền, độc trị) làm nên cái độc hại chống tri thức. Và bạn đã chấp 

nhận cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước cái ác đã làm nên cái tội; ngược lại 

đường đi nước bước qua các quá trình giải luận của tội phạm học là : vén cái ác 

để vạch cái tội. Khi mất nhân cách vì không dám phê bình qua phân tích và giải 

thích các tội ác của bạo quyền độc đảng, các tội phạm của tà quyền độc trị, các 

tội lỗi của ma quyền độc tài. Thật sự tôi lo cho bạn là khi ta «nhắm mắt làm 

ngơ» thì ta đã đồng lõa, là đồng phạm với các tập đoàn tội phạm này rồi!   

Một tập đoàn tội phạm luôn biến quyền lực thành bạo quyền độc đảng, tà quyền 

độc trị, ma quyền độc tài để vơ vét qua hệ tham (tham quyền để tham ô, rồi tham 

nhũng, chỉ vì tham tiền) nên quyền lợi của chúng thật ra chỉ là tư lợi, vì chúng 

buôn thần bán thánh qua chiêu bài cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là khi 

còn đi học chúng đã biết buôn bằng bán cấp để sau đó là mua chức bán quyền. 

Chúng mang dã tâm buôn đất bán người (biến dân lành thành dân oan), nên 

trong bọn chúng đã có kẻ bước qua buôn dân bán nước, đối với chúng chỉ là vài 

bước, có khi dễ như trở bàn tay, vì những kẻ này đã chuyển qua phương Tây tiền 

của vơ vét được của dân tộc. Chúng đã có nhà, có thẻ xanh, thẻ cư trú tại Tây 

Âu và Bắc Mỹ, để chớp nhoáng cao bay xa chạy, khi bọn Tàu tặc tới xâm lược 

đất nước của chúng ta, biến Việt tộc thành lao nô cho chúng.  

Chỉ tội nghiệp cho bạn chỉ nhận vài bổng lộc (thật ra là cỏn con) của chúng mà 

phải mang thân, mang tư cách cá nhân của bạn để «chạy tội» cho chúng, nhưng 

khi chúng bỏ chạy thì bạn sẽ làm gì?. Càng tội nghiệp hơn khi thấy bạn có tài lại 

để bọn độc tài nhưng bất tài trong chuyện bảo vệ dân tộc, phát triển đất nước 

điều khiển, thao túng, giật dây, «xỏ tai, kéo mũi». Chung quy là ngụy biện cho 

các thảm họa trên một dân tộc mà đa số càng ngày càng túng thiếu, mà tuyên 

truyền ngày ngày ra rả là «thành quả cách mạng». Rồi chung cuộc là ngụy tạo 

các thảm nạn trên một đất nước thành «định hướng xã hội chủ nghĩa». Tại sao 

bạn phải làm loa tuyên truyền cho các tội phạm này? Bạn không xấu tại sao bạn 

lại làm những việc xấu này ? Bạn biết rất rõ là dân Việt hiện nay cứ bỏ đất nước 

ra đi dù ra ngoài chỉ để làm lao nô, nô tỳ, nô bộc cho các quốc gia láng giềng vì 

họ đã quá nhờm tởm bạo quyền, tà quyền, ma quyền ngày ngày dẫm lên lưng, 

đạp trên vai, nhấn lên đầu của họ bao bất công và tội ác không sao chấp nhận 

được. Khi bạn hiểu rất rõ là đất nước Việt hiện nay cạn kiệt tài nguyên vì bọn 

mafia lãnh đạo, với ô nhiễm môi trường, môi sinh bị truy diệt
19

. Độc hóa từ 

thiên nhiên tới thực phẩm, với âm mưu của ngoại xâm Tầu tặc thông đồng với 
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nội xâm tham nhũng mà thế giới có đầy đủ dữ kiện, trong khi dân tộc vẫn bị bộ 

máy tuyên truyền độc đảng bưng bít, che giấu- đây là một tội ác mà tội phạm 

học không thể nào bỏ qua được. Thật tội nghiệp cho bạn khi phải làm loa tuyên 

truyền không xứng tầm thông minh của bạn. Bọn bạo quyền độc đảng, tà quyền 

độc trị, ma quyền độc tài, bạn biết không, có vài đứa khi gặp tôi tại phương Tây, 

chúng vỗ bụng tục rồi cười đểu mà nói là với số tiền của dân tộc mà chúng vơ 

vét được, thì chúng và con cái, cháu chắt của chúng: «ăn năm đời, mười đời 

không hết!». 

Hãy tổng kết cho chính bạn đi! Đám đầu nậu tham nhũng này chính là những tội 

phạm đã gây ra những tội ác, nên tội phạm học phải có mặt để tổng kết bằng 

vạch mặt chỉ tên (lột mũ bạo quyền, lột mặt nạ tà quyền, lột trần ma quyền) bằng 

các tiêu chí của: 
 Hệ liêm (liêm chính, liêm khiết, liêm sỉ). 

 Hệ chính (chính tri, chính kiến, chính lý). 

 Hệ đạo (đạo lý, đạo đức, đạo hạnh). 

«Sống lâu mới biết lòng người có nhân»
20

 mà nhân đây là nhân tính làm nên 

nhân cách để được song hành cùng nhân từ, nhân nghĩa, nhân tâm, làm nên 

nhân vị có nhân lý, nhân bản, nhân văn, vì biết đi vào nhân đạo để tạo dựng nên 

nhân phẩm bạn à! 

 Phê phán: 

Nếu ngữ văn phê phán tới từ ngữ pháp phê bình và phán xét, thì thì phê phán là 

hạ nguồn của phê bình, và phán xét là thượng nguồn của xét xử, đây chính là 

nghiệp vụ học của học thuật, cụ thể là trách nhiệm của trí thức. Nếu làm học 

thuật mà không có phê phán, phê bình, phán xét, xét xử thì chỉ làm phân nửa, 

chính cái phân nửa này làm cho học thuật trong chế độ độc đảng hiện nay chột, 

què, lãng, ngọng ngay trong tổng kết. Hãy xem lại các công trình nghiên cứu 

trong chế độ độc tài toàn trị hiện nay, mà không quên các công trình của bạn: 

mô tả xong là kể lể, không quên cúi nịnh khi trích dẫn những văn bản, các nghị 

quyết của ĐCSVN. Tội nghiệp cho chính các công trình của bạn đã tự kiểm 

duyệt để không bị Đảng kiểm thảo, nên phê phán, phê bình, phán xét, xét xử 

vắng mặt! Nếu không dùng cái đúng để lột mặt nạ cái sai, nếu không dùng cái 

lành để lột trần cái ác, nếu không dùng cái tốt để lột vỏ cái xấu, nếu không dùng 

cái lý để lột trắng cái tội, thì các công trình nghiên cứu trong chế độ độc tài toàn 

trị hiện nay, nói theo ông bà ta là đi từ: vô thưởng vô phạt tới vô tâm, vô cảm! 

Đây cũng là sự khác biệt, giữa trời và vực của hai hệ thống giáo dục đã đào tạo 

ra hai loại trí thức khác nhau. Nơi mà phê phán trong KHXHNV không hề là 

chuyện của cảm tính cá nhân, luôn có tiêu chuẩn của lý thuyết, có phạm trù của 

phương pháp và có khuôn mẫu của khoa học
21

. Tôi nhớ rất rõ những lần tới 

giảng tại Viện nghiên cứu của bạn, rồi tới giảng các đại học mà bạn biết, tôi 
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nhận ra là các đồng nghiệp của bạn cứ tưởng chuyện phê phán trong KHXHNV 

là chuyện của chủ quan, chuyện ưa thích hay ghét bỏ của cá nhân. Thưa bạn, 

hoàn toàn không phải vậy! Đây là dịp tôi xin trở lại các phương pháp căn bản 

của phê bình làm nên phê phán trong quy trình đào tạo bình thường của các quốc 

gia có dân chủ: 
 Xã hội luận phê bình (Sociocritique), định hình môi trường sống của công trình nghiên cứu 

trong một vũ trụ xã hội, nơi mà khảo sát, điều tra, điền dã, nghiên cứu là một quá trình phê 

bình xã hội, mang tính chất xã hội hoá riêng của nó và mỗi quá trình xã hội hoá luôn nằm 

trong một môi trường ý thức hệ nào đó (độc đảng hay đa nguyên, độc tài hay đa tài, toàn trị 

hay đa trị…). Bản thân người nghiên cứu và người đọc cũng không thoát khỏi môi trường ý 

thức này, nên công trình nghiên cứu luôn có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với môi trường 

xã hội và các ý thức hệ trong xã hội đó. Chính xã hội luận phê bình có cơ sở nghiên cứu 

khách quan đã mang lại những tiến bộ lớn trong học thuật và ngay trong các xã hội có dân 

chủ đa nguyên, khi chính các công trình nghiên cứu đã lột mặt nạ của mê thức giả danh kiến 

thức để làm chuyện «đánh lận con đen» mà định hướng dư luận. Các chế độ độc đảng toàn 

trị hiện nay, như Việt Nam, thường vu oan, vu cáo, vu khống, vu họa để chống phương pháp 

này, vì khi xã hội luận phê bình được thực hiện tơi nơi tới chốn thì bộ máy tuyên truyền sẽ 

bị vô hiệu hóa, và đám tuyên giáo sẽ bị lột mặt nạ! 

 Dân tộc luận phê bình (Ethnocritique), nơi mà dân tộc tính được đánh giá qua cá tính của dân 

tộc đó qua sinh hoạt văn hóa, qua quan hệ xã hội, qua đời sống tâm linh… Dân tộc luận phê 

bình có thể bắt đầu bằng nghiên cứu các văn bản từ lịch sử tới văn học, để đi sâu vào các 

điều tra thực địa, nơi mà phê bình tới từ phân tích và giải thích sẽ làm rõ sức thông minh và 

lực sáng tạo qua các cộng đồng quốc gia, qua các tập thể xã hội, qua các cá nhân có cá tính 

được định nghĩa như các chủ thể của sáng tạo. Nói gần nói xa, không qua nói thật là dân tộc 

luận phê bình còn đi xa hơn thế nữa để vào sâu từng dân tộc tính qua các giai đoạn lịch sử, 

cụ thể. Thủa xưa Việt tộc là một dũng tộc đã thắng bọn Tàu tặc khoảng 20 lần bằng chính 

lòng dũng cảm của ý chí bất khuất quyết tâm giữ nước; là một minh tộc biết thắng Tàu tặc 

bằng chính sự thông minh của mình: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo bằng thủy 

chiến; Nguyễn Trãi bằng sự phối hợp giữa kháng chiến, ngoại giao và tâm lý chiến ; Quang 

Trung bằng tri thức luận quân sự về quản lý không gian và thời gian… Vậy mà dưới sự lãnh 

đạo của ĐCSVN hiện nay, thì chí khí của dũng tộc, sáng tạo của minh tộc, xem như bị tiêu 

tán hóa cùng trước thực chất đớn nhục của ĐCSVN là: hèn với giặc, ác với dân! Đẩy Việt 

tộc từ dũng tộc, minh tộc sang « hèn tộc », « nhục tộc », đây là một tội ác ngay trên dân tộc 

tính, là tội đồ trước tiền đồ của tổ tiên, mà cũng là một tội ác trước các thế hệ mai sau của 

Việt tộc. 

 Địa dư luận phê bình (Géocritique) là phương pháp phân tích đặt ưu tiên cho nghiên cứu về 

tính đặc thù của một không gian địa lý trong phân tích và giải thích. Địa dư luận phê bình 

chống lại các quy phạm sơ cứng về không gian, thí dụ cụ thể là tháng bảy năm 2019 này 

bọn Tàu tặc đã vào lãnh hải của Việt Nam tại bãi Tư Chính, với thái độ xâm lược mà chính 

phủ độc đảng Việt Nam đã giấu nhẹm dân chúng. Hơn 700 trăm tờ báo bồi bút cho ĐCSVN 

đã «im hơi lắng tiếng», để rồi chính các báo đài ngoại quốc thông báo mà dân chúng biết 

được qua truyền thông quốc tế. Địa dư luận phê bình cho thấy rất rõ trong năm 2019 này là 

dân Hồng Kông, dân Đài Loan không sợ Trung Quốc, trước đó Philippines còn kiện Trung 

Quốc ra tòa án quốc tế về «đường lưỡi bò» của Tàu tặc trên biển Đông, tại sao chỉ có 

ĐCSVN là sợ Trung Quốc? Địa dư luận phê bình cho xuất hiện phương pháp giải luận 

chỉnh lý là ĐCSVN sống còn nhờ ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, phương pháp này 

cho xuất hiện luôn phương pháp diễn luận toàn lý là lãnh đạo ĐCSVN từ mật ước Thành 

Đô, 1991, chỉ có não trạng cứu đảng, chứ không hề đặt ưu tiên cứu nước lên hàng đầu. Tại 
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đây có những lãnh đạo ĐCSVN đã mở ra con đường bán nước22
, và đã chuẩn bị não bộ để 

chấp nhận chuyện mất nước. 

 Định dạng luận (Formalisme) một phương pháp phân tích và giải thích dựa trên hình thức, mà 

hình thức ở đây chính là nội dung của nội dung. Nơi mà lời nói là nhân cách (học ăn học 

nói, học gói học mở). Nơi mà nhân dạng làm nên nhân vị (cái tai cái tóc là vóc con người) 

nơi mà tầm vóc vừa là nội công, vừa là bản lĩnh của chủ thể, chính tầm vóc nói lên trình độ 

tri thức và mức độ tư duy của chủ thể
 23

. Thư của bạn tới tôi, cùng lúc với tin tức về ba thảm 

trạng cho tri thức và cho trí thức, trực tiếp liên quan tới định dạng luận mà bạn biết rất rõ là: 

ba lãnh đạo cấp bộ, cấp cục, cấp ngành của bạn, mỗi người một cách, làm cả một dân tộc 

xấu hổ đến «độn thổ»:  

* Một tên thứ trưởng Bộ Văn hóa đương nhiệm trao bằng giáo sư cho một ca sĩ 

chưa bao giờ đặt chân tới đại học để làm luận án tiến sĩ nhạc học, rồi sau đó 

phong chức «nữ hoàng tâm linh» cho một bà hát hầu đồng. 

* Một bà giám đốc cục của Bộ Văn hóa, được quần chúng đặt tên là bà «tiến sĩ 

lon», vì bà ra lệnh cấm Coca Cola dùng chữ lon trong quảng cáo (mở lon Việt 

Nam), vì qua cảm nhận của bà «tiến sĩ lon» này, bà thấy «quan ngại» chữ lon 

trong «mộng tưởng» của bà có thể bị thêm dấu, thêm mũ để hiểu sang một chữ 

khác mang nghĩa của một chữ tục có thể xúc phạm tới phụ nữ… 

* Một bà đại biểu của hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chính Minh, lại là trưởng 

ban Đô thị trong hội đồng này, cũng là giám đốc ban Nhân học của đại học 

cũng tại thành phố này, bà được quần chúng đặt tên là bà «tiến sĩ lu» vì bà đề 

nghị mỗi nhà nên có một cái lu để chống lại chuyện ngập lụt trong thành phố 

hơn 10 triệu dân này vào các mùa mưa. Não trạng của bà «tiến sĩ lu», làm cả 

nước «hoảng hồn» đến «điếng hồn» về trình độ não nạn của bà. Và trong cơn 

vừa bực tức quần chúng, lại vừa hờn căm mạng xã hội, bà đề nghị luôn là nên 

dùng «luật an ninh mạng» để trừng phạt những ai «dám giễu cợt» trên đề nghị 

mỗi nhà một cái lu của bà. Chưa xong, bà còn biến cái ngu thành cái ác khi bà 

đề nghị «tống cổ» dân nhập cư, theo bà là trái phép ra khỏi thành phố mang 

tên «Bác Hồ»! Đây là một hành vi kỳ thị rất bất chính và hoàn toàn ngược lại 

với nghiệp vụ học của người trí thức. 

Định dạng luận cũng như xã hội luận phê bình, dân tộc luận phê bình, địa dư 

luận phê bình không hề lý thuyết và rất cụ thể. Vì đa năng nên đa hiệu để phân 

tích nhân diện, nhân dạng, nhân cách của các lãnh đạo bất tài vô tướng, có 

quyền lực qua quan hệ-tiền tệ-hậu duệ để truy diệt trí tuệ. Bạn ơi! Trong khi 

quần chúng giễu cợt-cười trêu: «thứ trưởng văn hóa của nữ hoàng tâm linh», 

«tiến sĩ lon», «tiến sĩ lu»… (gian nghiệp trong điếm lộ), tôi không vui mà buồn 

cho bạn. Ví sao vậy ? Vì bạn là người thông minh mà có các lãnh đạo, các cấp 

trên của bạn với não trạng lon lu gây bao não loạn rồi não nạn cho dân lành; 

bạn «chạy tội» cho bọn não sạn này không khác gì chính bạn đang thanh trừng 

thông minh của bạn, thì không khác gì chính bạn đang truy diệt trí tuệ của bạn! 

  «Vơ đũa cả nắm» 

Đây là câu bạn trách tôi, nhưng tôi phải cảm ơn bạn, vì: «vơ đũa cả nắm» chính 

là hình tượng mà tôi dùng để định nghĩa các chế độ độc đảng-toàn trị, chúng 

ngự một mình trên cao để vơ vét. Bản chất của chế độ chính là mâu thuẫn của 

quản lý, vì nó không sao giải quyết được các hoài bão dân chủ và các nguyện 

vọng nhân quyền. Nên nó phải lấy hết sinh lực của nó để tái sản xuất cái ngu 

                                                     
22
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bằng cái ác. Cụ thể là nó độc đảng trong độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn, mà 

muốn tồn tại thì nó phải toàn trị trên toàn bộ đời sống xã hội, trên toàn thể sinh 

hoạt xã hội, trên toàn khối quan hệ xã hội, vừa qua tuyên truyền, vừa qua đàn áp. 

Nó dùng sinh lực của nó để kiểm duyệt thông tin, kiểm soát trí tuệ, kiểm định đối 

kháng, nó không ngần ngại thanh tra để thanh lọc, thanh trừng để thanh toán 

ngay cả đồng đội, đồng chí của nó, nên nó dễ dàng bước từ cái độc tới cái ác. 

Đây chính là quá trình giải luận của tội phạm học thấy cái ngu dẫn tới cái xấu, 

hiểu cái xấu dẫn tới cái độc, thấu cái độc dẫn tới cái ác; mà ngu-xấu-độc-ác là 

một phương trình trong đó có hằng số: khi tội phạm cầm quyền thì tội ác cầm 

dao, cầm súng để truy-giết-hủy-diệt những cái hay, đẹp, tốt, lành trong nhân tính 

bạn à! 

Một chế độ độc đảng-toàn trị biết là nó không sao «bao thầu» tất cả mọi quan 

hệ xã hội, biết là nó không sao «cáng đáng» nổi tất cả mọi đời sống xã hội, biết 

là nó không sao «xiết cổ» nổi tất cả mọi sinh hoạt xã hội, nên nó phải «vơ đũa cả 

nắm» ! Tôi thành thật cảm ơn bạn đã dùng ngạn ngữ «vơ đũa cả nắm» giúp tôi 

biến thành định nghĩa mà vạch mặt chỉ tên chế độ độc đảng-toàn trị của 

ĐCSVN hiện nay đang vùi dập số phận của Việt tộc xuống bùn nhơ. Giờ đây, 

tôi lại có luôn đường đi nước bước rõ ràng khi biến định nghĩa «vơ đũa cả nắm» 

để lột mặt nạ chế độ độc đảng-toàn trị của ĐCSVN, vận dụng như các chỉ báo 

để nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã, và các chỉ báo này rất dễ hiểu qua bốn 

hệ sau: 
 Hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn). 

 Hệ toàn (toàn trị, toàn bộ, toàn thể, toàn khối). 

 Hệ kiểm (kiểm duyệt, kiểm soát, kiểm tra, kiểm định). 

 Hệ thanh (thanh tra, thanh lọc, thanh trừng, thanh toán). 

Các chỉ báo này giúp tôi phân loại các thế hệ lãnh đạo của ĐCSVN ra từng 

thành phần trong từng giai đoạn khi họ đi từ tội phạm này sang tội phạm khác, 

từ tội ác này sang tội ác khác. Qua phương pháp phân loại hóa (catégorisation) 

của xã hội học
24

; và khi tổng kết về các chế độ độc đảng-toàn trị trên thế giới, thì 

tôi thấy câu nói của tổ tiên ta rất đúng: cá mè một lứa! Tôi lại xin trở lại cấu trúc 

của phương pháp này đã dựa trên nhiều phương pháp khác của KHXHNV, nếu 

bạn không biết các phương pháp này thì không phải lỗi tại tôi, mà là lỗi của nền 

giáo dục đại học hiện nay do độc đảng quản lý với thực trạng học giả-thi giả-

điểm giả-bằng giả; vì vậy bạn nên cẩn trọng khi buộc tội người khác, đây là 

những phương pháp cần biết khi tiếp cận với nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền 

dã thực địa
25

: 

 Chức năng luận (Fonctionnalisme) là phương pháp tương đối phổ thông 

trong KHXHNV đề nghị nghiên cứu về tổ chức qua chuyên môn của 

chức năng, để khảo sát các quyết định trong hành chính, từ đó tổ chức 
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sự vận hành của cơ chế, cùng lúc nghiên cứu luôn các khủng hoảng có 

thể xẩy ra không những trong cơ chế mà còn lan tỏa ra xã hội. Chức 

năng luận chuẩn đoán những khủng hoảng qua định nghĩa để định vị 

chức năng, tại đây lý luận mọi tổ chức là một tập hợp của các chức năng 

khác nhau được xếp theo hàng dọc rồi hàng ngang, để giới hạn các tự do 

của cá nhân, và cá nhân chỉ được đánh giá qua chức năng. Chức năng 

luận chỉ thấy mỗi cá nhân là một con số, không có cá tính, chỉ có chức 

năng, chỉ là một phần tử trong một tập hợp chính là guồng máy. Từ sáng 

kiến tới sáng tạo cá nhân không được tôn vinh, từ đó nó duy lý hoá một 

cách máy móc mọi quan hệ xã hội, mọi sinh hoạt xã hội, mọi đời sống 

xã hội. Nó lý luận cạn tàu ráo máng là mọi chức năng, mọi phần tử đều 

có thể thay thế được, như người ta thay thế cầu chì, bóng đèn là điện cứ 

phát điện, nên khi áp dụng vào nhân sinh, thì nó càng ráo máng cạn tầu 

hơn, vì nó luôn có ý đồ vắt chanh bỏ vỏ! Đây là cách đối nhân xử thế 

giữa những người cộng sản, mà lãnh đạo của ĐCSVN rất nhẫn tâm 

trong vô cảm khi họ thành trừng nhau. Tất cả các đảng cộng sản trên thế 

giới này điều bị vướng vào tội ác này, không những thanh trừng nhau 

mà họ còn tàn sát dân lành, họ diệt chủng luôn chính dân tộc họ, đó là 

trường hợp của bọn diệt chủng Khmer đỏ. Nên khi định lượng về các 

cuộc thảm sát do các lãnh đạo các đảng cộng sản trên thế giới, từ khi có 

chế độ độc đảng-toàn trị tại Liên Xô 1917, thì con số nạn nhận đã vượt 

lên hơn một trăm triệu người, gấp nhiều lần tội ác của bọn Đức quốc xã 

trong đệ nhị thế chiến. Chức năng luận là con dao hai lưỡi, khi nó được 

dùng để tổ chức các nhà máy trong giai đoạn xây dựng công nghệ cơ khí 

và sản xuất xe hơi, thì nó làm ra bao của cải cho các nước phương Tây, 

nhất là Mỹ; nhưng khi nó bị các lãnh đạo các đảng cộng sản trên thế 

giới vo tròn bóp méo nó, thì hậu quả của nó thật tán tận lương tâm! 

 Cấu trúc luận (structuralisme), tìm cách đi ngược lại với chức năng 

luận, nếu chức năng luận lý luận là mọi chức năng, mọi phần tử, mọi bộ 

phận đều có thể thay thế được, hư thì vất đi, thế bằng cái mới thì nguồn 

máy sẽ hoạt động trở lại; đây là bản chất máy móc trong quan hệ giữa 

phần tử và tổng thể. Cấu trúc luận thì lý luận ngược lại là quan hệ xã 

hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội là những tổng thể sống như cơ thể 

của con người, phần tử này tùy thuộc phân tử kia, bộ phận này lệ thuộc 

vào bộ phận kia, nên chức năng này được định nghĩa và định vị bởi 

chức năng kia, làm nên quan hệ sống còn của nguồn máy, của tổ chức, 

của cơ chế. Cụ thể là khi tim ngừng đập, thì các nội tạng khác sẽ ngừng 

theo, và thân thể sẽ chết, chính tính lệ thuộc lẫn nhau này làm nên quan 

hệ tùy thuộc nơi mà một tổ chức là tập hợp những phần tử, phần tử này 

sống nhờ phần tử kia. Quan hệ sinh tử này được ứng dụng trong dân tộc 

học mà tên gọi hiện nay là nhân học để giải thích quan hệ huyết thống 

từ gia tộc tới thống tộc, theo hàng dọc tự tổ tiên tới con cái, cháu chắt, 
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làm nên quan hệ sống còn trong trật tự gia đình. Cấu trúc luận không 

ngừng ở dân tộc học, xã hội học… mà còn đi sâu vào ngôn ngữ học, khi 

nó giải thích trong một câu luôn luôn có: chủ từ, động từ, túc từ, chỉ cần 

một trong ba phần tử này mất đi, thì ngôn ngữ sẽ không sử dụng được, 

sẽ đưa đối thoại, trao đổi, truyền thông đi vào ngõ cụt, tức là không ai 

hiểu ai hết! Cấu trúc luận xếp cá nhân vào trật tự sống còn của tập thể, 

nên nó tổ chức luôn nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của cá 

nhân. Tại đây, cấu trúc luận đã bị các đảng cộng sản lạm dụng để lập ra 

một cơ chế xã hội toàn trị, nơi mà độc tài qua độc đảng nắm toàn bộ bộ 

máy tuyên truyền để đánh lận con đen về các sự thật của nhân sinh, các 

chân lý của nhân tính, các lẽ phải của nhân tâm, để chế tác ra các quái 

thai chống nhân lý và nhân tri: «dân chủ thì phải tập trung»; «dân làm 

chủ nhưng đảng lãnh đạo»; «đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do 

nhà nước quản lý và đảng chỉ đạo»
26

. Đây không phải là cấu trúc luận 

khoa học mà là kiến trúc luận lưu manh! Nơi mà duy vật hiểu theo nghĩa 

tồi tệ nhất để trở thành tội lỗi nhất, kiến trúc lưu manh với lý luận côn 

đồ xuất đầu lộ diện để truy diệt duy lý theo nghĩa nhân lý nhất; và duy 

tâm theo nghĩa nhân tâm nhất
27

. 

 Văn hoá luận (culturalisme), nơi mà văn hoá là kiến thức của cộng 

đồng, tri thức của tập thể, tại đây văn hoá luận phân tích và giải thích 

văn hóa như một hệ thống trật tự để tổ chức các phong tục tập quán, thói 

quen… như văn hóa đã tổ chức các kinh nghiệm, các kiến thức, các vốn 

liếng của tổ tiên để làm nên đạo lý cho cộng đồng và ý thức cho tập thể. 

Văn hoá luận tôn trọng để tôn vinh truyền thống, từ thờ cúng tới lễ 

hội… nơi mà các giá trị văn hoá chính là các giá trị tâm linh với ý nghĩa 

của đạo lý, với nội dung của luân lý. Chính văn hóa xếp đặt các hành vi 

của cá nhân được lập lại theo truyền thống, nó xếp đặt luôn các lề thói 

về cưới hỏi, kinh tế, trao đổi… Văn hoá luận còn đi xa hơn nữa khi nó 

tổ chức các sinh hoạt ưu tiên: ngôn ngữ trong truyền thông, tư tưởng 

trong xã hội, ý thức trong hành động, nên văn hoá vừa có mặt trong 

quản lý xã hội, vừa có mặt trong môi trường giáo dục của một cộng 

đồng; của một dân tộc. Chính văn hoá làm nên cho ý thức tập thể; văn 

hoá biết biến cái tối đa của kiến thức thành cái tối đa của ý thức, để tạo 

nên sự đồng cảm giữa các thành viên có chung một văn hóa. Khi các 

đảng cộng sản muốn cướp chính quyền, để sau đó áp đặt độc đảng qua 

độc trị, độc tài, độc quyền, độc tôn, thì các lãnh đạo cộng sản luôn tìm 

cách tấn công văn hóa, truy diệt truyền thống của đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành của một dân tộc, giúp dân tộc đó sống có bổn phận với giống nòi, 

và sống có trách nhiệm với đất nước. Mao đã giật dây dân tộc của hắn 

để làm Cách mạng văn hóa, chính là để hủy diệt văn hóa truyền thống 

                                                     
26

 Lê Hữu Khóa, ANTHROPOLOGIE DU VIETNAM, tome 4, Editions les Indes Savantes. Paris. 
27

 Lê Hữu Khóa, ANTHROPOLOGIE DU VIETNAM, tome 5, Editions les Indes Savantes. Paris. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   882 

 

Trung Quốc. Tên tội đồ này đã thí mạng bao triệu nạn nhân trong cuộc 

thảm sát này, mà nó không hề là một cuộc cách mạng văn hóa, mà thực 

chất là hủy diệt truyền thống văn hóa. Rồi ĐCSVN nối gót theo ĐCSTQ 

để làm Cải cách ruộng đất, vừa để thảm sát hàng trăm ngàn sinh linh bị 

vu cáo rồi vu khống là các thành phần địa chủ. Đây không hề là một cải 

cách mà là cuộc truy cùng diệt tận quan hệ làng nước trong quan hệ láng 

giềng cao đẹp trong văn hóa truyền thống Việt: bán bà con xa, mua láng 

giềng gần 

 Chủ động luận (dynamisme), đề nghị nghiên cứu thật sâu vào tính đa nguyên tạo ra đa tài, đa 

lực, đa trí, đa hiệu, đa năng, không những làm nền cho dân chủ, mà cũng là nội lực của tập 

thể, của cộng đồng, của dân tộc để hiểu tính chủ động thường trực trước mọi đổi thay xã 

hội, biến hóa thời cuộc, tiến bộ khoa học kỹ thuật… Chủ động luận đề nghị xem cạnh tranh 

trong thương mại, kinh tế là hằng số của nhân sinh, có cạnh tranh mới có tiến bộ; cùng lúc 

chấp nhận tranh đua trong khoa học kỹ thuật như là một thực thể thường nhật của nhân sinh, 

vì có tranh đua mới có hiện đại hóa. Chủ động luận luôn đặt ra các câu hỏi để đánh giá lại 

các quyết đoán được rà soát lại bởi quá trình đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động. Đây 

chính là sung lực của đa nguyên, làm nên quá trình đối thoại-đối trọng-đối lực-đối kháng 

bằng phản biện để phản luận, làm hùng lực cho dân chủ đưa xã hội thăng tiến, đưa dân tộc 

thăng hoa. Chính hai quá trình này: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động trong đa 

nguyên để khơi dậy đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu, tạo sinh lực cho đối thoại-đối 

trọng-đối lực-đối kháng, từ đó lấy cái đúng thuyết phục được cái sai, vì cái đa luôn khôn 

ngoan hơn cái độc, và khi dân chủ cô lập được độc tài, khi đa nguyên vô hiệu hóa được độc 

đảng, thì cái độc hại của độc trị sẽ không vận dụng được cái ác để gây ra tội ác. Không nên 

trông chờ hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) chấp nhận chia lợi, chia 

quyền, cụ thể là chung-chia với hệ đa (đa nguyên, đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu). 

Vì chung để chia, thì hệ độc sẽ mất hệ đặc (đặc quyền, đặc lợi, đặc ân)
28

 của nó! 

 Chỉnh lý luận (rationalisme), bắt đầu bằng đề nghị tìm hiểu để giải thích 

tính duy lý khi con người đặt quyền lợi của mình trên quyền lợi của 

người khác, cụ thể là cá nhân chỉ thấy tư lợi của mình, nếu duy lý như 

vậy thì tự lợi của người này có thể gây nên thiệt hại cho người kia, thì 

đây chỉ là loại ích kỷ thô thiển. Nên từ đây, chỉnh lý luận phân tích các 

thỏa thuận giữa các duy lý khác nhau, đang xung đột nhau để tìm ra tính 

hợp lý được tập thể, cộng đồng, xã hội công nhận, từ đó định nghĩa lại 

quyền lợi của cá nhân, vẫn giữ tư lợi nhưng phải biết là tư lợi không 

được gây hậu quả xấu tới tha nhân. Khi có được thỏa hiệp về quyền lợi 

cá nhân làm nên tư lợi cho mọi cá thể, thì tính toàn lý sẽ xuất hiện để 

bảo đảm tự do cá nhân được có mặt và được tăng tư lợi trong cuộc sống; 

mà không quên công bằng xã hội giữa các cá nhân, các tập thể, nơi mà 

công bằng luôn có chỗ dựa là công lý
29

. Và, chính tự do cá nhân và 

công bằng xã hội cho phép bác ái ra đời trong đoàn kết và tương trợ, 

qua các cơ chế xã hội có mặt tự do cạnh tranh, nhưng cũng có mặt các 

hội đoàn từ thiện, các chủ thể thiện nguyện, các tổ chức nhân đạo… Nên 
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phương trình tự do-công bằng-bác ái tưởng là mâu thuẫn nhau, nhưng 

thực sự hỗ trợ cho nhau trong quan hệ hỗ tương chung-chia để chung-

sống. Khi duy lý đã được điều chế bởi quá trình chỉnh lý-hợp lý-toàn lý 

thì duy lý sẽ rộng mở và sẽ rời duy lợi vì tư lợi để nhập nội vào quy 

trình chung để chia và chia để chung với tha nhân, với đồng loại, trên 

nguyên tắc của cộng hòa vì công ích xã hội qua phương trình tự do-công 

bằng-bác ái của dân chủ. Đây là chuyện mà một chế độ độc tài-toàn trị 

không bao giờ làm được, vì tự do dẫn tới đa nguyên, công bằng dẫn tới 

dân chủ, và bác ái dẫn tới nhân quyền, một quá trình của nhân trí phục 

vụ nhân vị, nhân tri phục vụ nhân tính, nhân lý phục vụ nhân tâm. Một 

chế độ độc tài-toàn trị không bao giờ muốn có tự do-công bằng-bác ái 

để phải công nhận đa nguyên-dân chủ-nhân quyền. Vì vậy các chế độ 

độc đảng-toàn trị luôn luôn đi về hướng: bất nhân! 

 Cá nhân luận (individualisme), không phải là cá nhân chủ nghĩa sẽ dẫn 

tới ích kỷ chủ nghĩa, mà cá nhân luận đưa ra định đề là mỗi cá nhân là 

một đơn vị tính toán của thống kê, là đối tượng của điều tra, khảo sát, 

nghiên cứu về một sắc tộc trong dân tộc học, về một xã hội trong xã hội 

học, về một đơn vị lao động trong kinh tế học…
30

 Nên cá nhân là căn 

bản của mọi phân tích, nguyên tắc của mọi giải thích, và Weber đã cho 

ra đời cá nhân phương pháp luận (individualisme méthodologique) để 

đi sâu vào các dữ kiện xã hội, trong đó có các nguyên tắc tổ chức của 

tập thể, của cộng đồng, và sâu hơn nữa là các giá trị luân lý được đại 

diện bởi chính các cá nhân, thay mặt cho thân tộc, thống tộc, dân tộc của 

mình. Cá nhân luận là nơi nhận diện các trách nhiệm cá nhân trong 

chọn lựa cũng như trong quyết định trước khi hành động. Chính 

Tocqueville đã thấy được cá nhân luận là tiền đề của xã hội dân chủ, vì 

nó biết chống lại các thái độ độc tài, các hành vi độc đoán, các hành 

động độc tôn. Cách hành xử cả vú lấp miệng em không có chỗ đứng, 

ghế ngồi trong cá nhân luận, cho nên các chế độ độc đảng-toàn trị đứng 

ngồi không yên rồi mất ăn mất ngủ với cá nhân luận. Vì nó biết cổ súy 

tính đa nguyên của các cá nhân, vì nó biết cổ vũ tính sáng tạo qua sáng 

kiến trong phương pháp giải quyết của cá nhân luận để chống lại các 

quy luật độc trị được độc tài phổ biến qua tuyên truyền. Cá nhân luận 

còn đi xa hơn khi nó phân tích quá trình thành lập các phong trào xã hội, 

tới từ các công đoàn tôn vinh dân chủ, các nghiệp đoàn tôn trọng nhân 

quyền để tạo ra các so sánh lực lượng mới, làm tiền đề cho cải cách thực 

sự đưa dân tộc thăng hoa. Cá nhân luận định nghĩa cá nhân không chỉ là 

một cá thể mà là một chủ thể có sáng kiến để có sáng tạo làm nên lực 

đẩy, dàn phóng cho chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng tích cực. Cá 
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nhân luận làm ra chủ thể có ý thức, không bao giờ vô cảm trước bổn 

phận với dân tộc, không bao giờ vô tâm trước trách nhiệm với đất nước. 

Cá nhân luận xây dựng chủ thể có lương tâm với với đồng bào, sống 

lương thiện với xã hội, luôn giữ lương tri với tiền đồ dân tộc. Và trong 

bối cảnh của Việt nam hiện nay, các chủ thể chính thống lại là  các tù 

nhân lương tâm, đang trong vòng lao lý, vì quả cảm đấu tranh cho nhân 

quyền và dân chủ, họ đang bị hành hạ, đày đọa bởi bạo quyền. Chính 

các tù nhân lương tâm này đã và đang đại diện cho hệ lương (lương tâm, 

lương thiện, lương tri) cho Việt tộc! Cá nhân luận là một trong những 

gốc, rễ, cội, nguồn để thay, để tháo, để gỡ, để xóa độc đảng-toàn trị 

đang sâu dân mọt nước qua hệ tham (tham quan, tham ô, tham quyền, 

tham quan, tham tiền), đang bòn rút của cải dân tộc, đang tiêu hủy tài 

nguyên đất nước. 

 Tri thức luận (cognitivisme), rời bỏ để dứt khoát với mọi phương pháp 

dựa trên siêu hình học (linh hồn, thiên đàng, địa ngục…) để lập lại quá 

trình xây dựng ý thức chỉ bằng kiến thức thí nghiệm được, tri thức kiểm 

chứng được. Tri thức luận thẳng thắn chấm dứt với mê tín, dị đoan, và 

đã chọn khoa học não bộ và khoa học thần kinh làm tiền đề và thượng 

nguồn để khám phá quá trình xây dựng tri thức của con người biết chế 

tác ra niềm tin dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, có đạo đức của chân, 

hiện, mỹ, có luân lý của bổn phận và trách nhiệm của mọi cá thể muốn 

sống đúng và sống chung cùng một xã hội với tha nhân. Hai trường phái 

chính của não bộ học vừa đối lập nhau, vừa bổ sung cho nhau trong qua 

trình giải thích các sinh hoạt của não bộ: trường phái duy vật mang định 

đề chỉ có bộ óc là nơi quyết định tất cả mọi việc; và trường phái môi 

trường thì tạo định luận qua bối cảnh của môi trường xã hội sẽ tác động 

trực tiếp lên năng lực của não bộ, cụ thể là não bộ thay đổi và chuyển 

hóa theo môi trường. Trong nghiên cứu về tâm lý học tri thức thì Jame 

nhận định vai trò của bộ óc là để bảo đảm thăng bằng bền vững cho cá 

nhân; và Watson đã đi sâu thêm khi giải thích bộ óc mang sung lực tổ 

chức hoá mọi hành động của cá nhân. Trong các công trình về não bộ 

học thì Churchland đưa ra các phân tích về bộ óc là nơi có khả năng 

diễn luận kinh nghiệm của cuộc sống, từ đó biến thành ý thức để xây 

dựng ra các hành động cho tương lai, lý luận này được tiếp nối bởi các 

công trình của Edelman nhận định bộ óc như một hệ thống biết tự tổ 

chức, nơi mà ý thức làm tiền đề tạo dựng lên các cơ sở lý giãi để phân 

loại và so sánh các sự kiện. Chính não bộ học
31

 thăng tiến liên tục với 

những khám phá mới về các khu vực sinh hoạt của nảo đã cũng cố vai 

trò giải luận của tri thức luận, hiện có chỗ đứng trung tâm trong hầu hết 

các chuyên ngành của KHXHNV. Trong tình hình của xã hội Việt Nam 
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dưới bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền thì 

tri thức luận là nguồn nước ngầm sẽ trở thành sóng thần trong tương lai 

để giúp mọi công dân của Việt tộc thay đổi não trạng sau bao năm làm 

nạn nhân của bộ máy tuyên truyền ngu dân trong mê lộ của dối trá, gian 

manh, lừa đảo
32

. Tri thức luận đủ nội lực để xóa đi nguồn máy độc tài 

nhưng bất tài trong việc bảo vệ đất nước, đủ sung lực để loại bỏ bộ máy 

độc trị nhưng không biết quản trị để đưa dân tộc vào tiến bộ và văn 

minh. Tri thức luận biết phối hợp với tất cả các nghành KHXHNV để 

giúp dân chủ trong đa nguyên lột mặt nạ bọn tổ chức học giả-thi giả-

điểm giả-bằng giả, cùng lúc lột trần quá trình mua điểm-bán bằng trong 

tà lộ của mua chức chức-bán quyền, để vạch mặt chỉ tên bọn sâu dân 

mọt nước đang lẩn lút như âm binh trong ma lộ của buôn dân-bán nước 

cho Tàu tặc. Vì tri thức luận biết quản lý sự thật-chân lý-lẽ phải bằng hệ 

thức, nơi mà kiến thức là sung lực của tri thức, ý thức là hùng lực của 

nhận thức. 

 

Tại sao anh lại dùng ngữ pháp: Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoạn-Tàu họa? 

 Xin được trả lời: ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp là một tổng thể hoàn chính để 

định nghĩa một thực tế, từ đó lập nên định đề để định luận qua hệ luận: có lý 

luận để tìm ra đường đi nước bước, có lập luận biết xây dựng từ nền lên mái; có 

giải luận để hiểu đâu là hằng số, đâu là biến số của tội ác, để thấu luôn đâu làm 

hàm số, đâu là ẩn số của tội phạm; có diễn luận theo cấp bậc: đâu là lỗi, đâu là 

tội, bằng phương pháp luận của khoa học xã hội của thực địa (dân tộc học, sử 

học, nhân học…)
33

 và của khoa học nhân văn của văn bản (ngôn ngữ học, triết 

học, văn học…), nên định nghĩa dọn đường cho định đề, chọn chổ cho định 

luận: 
 Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển, rồi còn bắn giết, sát hại ngư dân Việt trước một 

ĐCSVN nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tầu tặc. Từ ngày quy hàng ĐCSTQ 

qua mật ước Thành Đô, từ đó cho tới nay Tầu tặc đã nắm dao đằng chuôi để ĐCSVN phải 

đứng trước mũi dao để ngày ngày phải: hèn với giặc-ác với dân. 

  Tàu nạn, đang hằng ngày đe dọa Việt tộc với ô nhiễm môi trường, nơi mà môi sinh bị truy 

diệt bởi chính các tập đoàn mang công nghiệp bẩn của Tàu sang đất Việt, từ các nhà máy 

luyện thép tới các nhà máy điện than, đang tạo ra các làng ung thư…tới cả Tây nguyên bị 

khai thác vô tội vạ, bầy nhầy nhiễm ô. Mà ta không được quên thực phẩm bẩn với hóa chất 

độc tới từ Tầu tạo ra ung thư cấp quốc gia mà các cơ quan y khoa quốc tế đã xếp Việt Nam 

là một quốc gia đang trong vòng tử nạn của ung thư hóa, một chuyện chưa bao giờ có tại 

Việt Nam, và không thể tưởng tượng được trong tư duy bình thường của các công dân các 

quốc gia văn minh. 

 Tàu hoạn, không những thông đồng với bọn phản dân hại nước, mà Việt tộc gọi chứng là: nội 

xâm! Cả ngoại xâm Tàu hoạn và nội xâm (tham quyền vì tham tiền, tham quan để tham 
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nhũng), đã và đang biến dân Việt thành lao nô, nô tỳ thấp kém nhất cho chúng sĩ nhục ngay 

trên đất Tàu, bị hành hạ như loại nô lệ giữa thế kỷ XXI này. Chưa hết, chúng còn tổ chức 

bắt cóc người Việt từ trẻ con tới phụ nữ để mổ mà cướp nội tạng của đồng bào ta, cái hoạn 

của Tầu là cái hèn của ĐCSVN làm nên cái nhục cho Việt tộc.  

 Tàu họa, đúng là họa: họa mất nước, họa nô lệ, họa diệt vong… tất cả từ Tầu, dưới bóng đêm 

của âm binh buôn dân bán nước của bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền 

tham tiền lẩn lút trong gian nghiệp của điếm lộ. Bắt đầu là Tầu trúng thầu qua tham nhũng 

để tham quan vơ vét trước, sau đó chính dân tộc Việt lãnh mọi hậu nạn, với các công trình 

đội vốn, rồi dân Việt còng lưng để trả thuế, lẫn nợ công đã ngập đầu, ngập mặt. Một dân tộc 

nheo nhóc trong mê lộ, với một tập đoàn lãnh đạo mà thực chất là một tập đoàn tội phạm đã 

có nhà, có của, có thẻ xanh, có thẻ cư trú tại phương Tây. 

Bạn của tôi ơi! Mô thức giải luận của tôi về Tàu nạn-Tàu tặc-Tàu hoạn-Tàu 

họa, lập ra để dẫn đến mô hình lập luận thế nào là Tàu tà nơi mà cái xấu, tồi, 

tục, dở của Tàu tà sẽ được thực hiện qua cái thâm, độc, ác, hiểm của Tàu tặc sẽ 

xóa, loại, diệt, hủy mọi đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của Việt tộc! 

Tại sao lại dùng ngữ pháp đốn mạt nghiệp-mạt vận kiếp đối với các lãnh đạo 

của ĐCSVN? 

Đây không chỉ là ngữ pháp, mà là mô thức giải luận cũng để tới được mô hình 

lập luận về đám bạo quyền lãnh đạo, về lũ tà quyền tham quan, về bọn ma 

quyền tham tiền, khi tôi lập nhân dạng qua xã hội học để nhận ra nhân diện của 

chúng qua tâm lý học, rồi phân tích nhân cách của họ qua chính trị học; với các 

chỉ báo sau đây: 

1. Họ tự kiêu dù họ biết họ tồi hơn thiên hạ. 

2. Họ tự mãn dù họ biết họ xấu hơn bá tánh. 

3. Họ tự phụ dù họ biết họ thấp hơn quốc tế. 

4. Họ tự đại dù họ biết họ dở hơn tha nhân. 

5. Họ tự kiêu nhưng họ không tự tin, vì họ không có nội công trong 

lý của trí. 

6. Họ tự mãn nhưng họ không tự chủ, vì họ không có bản lĩnh trong 

trí của tuệ. 

7. Họ tự phụ nhưng họ không tự trọng, vì họ không có tầm vóc trong 

tuệ của giác. 

8. Họ tự đại nhưng họ đầy tự ty, vì họ không có hùng lực trong đạo 

của lý  

9. Họ dùng độc đảng của họ để họ ăn hiếp dân tộc họ, nhưng họ lại 

cúi đầu trước bạo quyền Tàu tặc 

10. Họ dùng độc tài của họ để họ hiếp đáp dân tộc họ, nhưng họ lại 

cong lưng trước tà quyền Tàu hoạn. 

11. Họ dùng độc quyền của họ để họ trấn áp dân tộc họ nhưng họ lại 

quỳ gối trước ma quyền Tàu họa. 
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Nên mô thức giải luận của mô hình lập luận đốn mạt nghiệp-mạt vận kiếp rất 

hợp với “chân dung quyền lực” của họ! 

 

Chúc bạn thoát được tặc, tránh được nạn, vượt được hoạn, lách được họa. 

 

Kính thư. 

 

PS: Nếu bạn muốn: thoát, tránh, vượt, lách được tặc, nạn, hoạn, họa thì phải 

thấy ra các ý đồ tà ác của chúng, và đừng để quá trể, quá muộn nhé, để rồi sau 

đó ngồi một mình mà than thân trách phận. 
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Mục 

 

Nhận diện tội phạm, phòng ngừa tội ác 

 

Nêu tội, kết tội, buộc tội, xử tội 

 

 

Cái ác còn đứng đó, cái tội còn ra đời! 

 

Nhìn thẳng cái ác để lùi xa cái tội 

 

Giải luận sử-luật của tội phạm học  

 

Tội ác của chính quyền (crime d’Etat). 

Nạn nhân của chính quyền (victime d’Etat). 

Kẻ thù của chính quyền (ennemie d’Etat). 
 

*** 

Tội phạm học phải có khoa học luận đặc thù, phương pháp luận đặc sắc, lý 

thuyết luận với đặc tính của nó là đi tìm và nhân diện tội ác khi nghiên cứu sự 

quan hệ giữ cái ác và cái tội, nhưng cùng lúc tội phạm học phải đủ bản lĩnh để 

đưa ra được các định đề khoa học phổ quát, giúp các khoa học khác tiến xa và 

sâu hơn trong chính sinh hoạt của các khoa học đó. 
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Nhận diện tội phạm, phòng ngừa tội ác 

1. Diệt sinh mạng của tha nhân, chặn đường sống rồi dẫn tới hủy diệt thân thể, tương lai, sự sống 

còn của tha nhân, gây đổ vở cho gia đình nạn nhân, truy diệt các quan hệ xã hội, sinh hoạt xã 

hội, đời sống xã hội bình thường của nạn nhận và thân quyến của họ.Vì vây, định luận của tội 

phạm học không ngừng ở cá nhân gây tội ác mà đi xa hơn để thấy được là có: các tập đoàn tội 

phạm, từ xã hội đen tới các tướng lĩnh quân đội, công an giết người để cướp của, và còn phải 

đi sâu hơn để nhận diện ra chính quyền tội phạm, mà chính trị học về tội ác đã đặt ra phạm trù 

nghiên cứu: crime d’Etat (tội ác chính quyền), mà tội ác trong Cải cách ruộng đất 1956-1958 

là một thí dụ điển hình.  

2. Tận diệt an ninh của tha nhân, tạo bất an tính mạng đưa tha nhân rời sinh lộ, đẩy họ vào tử 

lộ.Nạn nhân càng biểu lộ rõ nhân tính bằng nhân đạo, qua nhân từ của họ thì càng bị thủ phạm 

tội ác truy diệt tàn khốc; nạn nhân càng nói rõ, hô to tính bất nhân thất đức của tội phạm thì 

càng bị trừng phạt, tra tấn khốc liệt, đây là trường hợp của các tù nhân lương tâm trong phong 

trào đòi dân chủ và nhân quyền hiện nay tại Việt Nam. 

3. Giết người, bỏ tù vô cớ nạn nhân, ám hại hoặc khủng bố từ tính mạng tới an ninh xã hội của 

gia đình nạn nhân, đe dọa an toàn tính mạng của từng quan hệ xã hội chung quanh nạn nhân. 

Thủ phạm gây tội ác chối từ nhân tính, tức là gạt bỏ nhân đạo, xóa diệt nhân bản, chối từ 

nhân văn làm nên nhân tâm của nạn nhân. Đó là trường hợp của dân oan hiện nay tại Việt 

Nam: bị cướp đất lại còn bị đàn áp, bị cướp của lại còn bị khủng bố, bị mất trắng lại còn bị ở 

tù, với các bản án dựa trên vu khống là “phá rối trật tự an ninh”, dựa trên vu cáo là “chống 

người đang thi hành công vụ”, bị vu oan là các “lực lượng thù địch” theo giọng điệu của đám 

tuyên giáo.  

4. Tội phạm cướp quyền sống của tha nhân, để trộm, cắp, cướp, giật, sẵn sàng giết người để đoạt 

của cải, đe dọa sự sống, tạo bất an trong xã hội. Bạo quyền dùng bạo động để song hành với tà 

quyền qua tham quan để liên minh qua tham nhũng với ma quyền buốn đất, bán nhà, vì tham 

tiền. Sẵn sàng dùng côn đồ, du đảng của xã hội đen để gây tội ác một cách gián tiếp hoặc trực 

tiếp. Một bạo quyền tội phạm bảo kê cho đám âm binh “đâm thuê, chém mướn” cho nó, mà 

một bạo quyền không còn nhân tính. 

5. Tội phạm giết người để chiếm của cải, hãm hại cộng đồng cùng lúc hủy diệt truyền thống, truy 

diệt các tập quán tốt để vùi dập nhân tính. Khai thác không khí xã hội sợ hãi vì sợ chết, giết 

chóc đi cùng với tù đầy, để khủng bố tinh thần một dân tộc, đặt quyền sống của nhân dân dưới 

bạo quyền. Loại tội phạm này sẵn sàng giết người, để tồn tại bằng ác quyền. Hiện nay, 

ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam đã, đang, sẽ bỏ tù và truy diệt mọi công dân yêu nước 

xuống đường đòi lại chủ quyền lãnh thổ, đảo biển của đất nước, khi họ hô to Hoàng Sa và 

Trường Sa là của Việt Nam. Yêu nước và muốn bảo vệ tiền đồ tổ tiên, muốn bảo tồn trọn vẹn 

lãnh thổ quốc gia, muốn bảo an tương lai các thế hệ con cháu sau này, đều có thể là nạn nhân 

của bạo quyền độc đảng. Hậu phương để bảo đảm sự tồn sinh của chính quyền độc tài này 

không phải là Việt tộc, mà là một tập đoàn tội phạm khác: ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung 

Quốc. 

6. Giết người để cướp quyền lực, cướp chính quyền bằng giết chóc, lấy bạo động chính trị để tạo 

ra bạo lực tràn lan trong xã hội, tức là tạo ra bối cảnh, lấy bạo lực làm hằng số, lấy tội phạm 

làm hàm số, lấy tội ác làm ẩn số để làm nên phương trình: ác quyền = độc quyền + bạo quyền 

+ tà quyền để thao túng xã hội, để vây bủa dân tộc. Từ âm binh buôn chức bán quyền tới buôn 

dân bán nước chỉ vài bước đối với chúng, nhưng là tội ác chống tổ tiên, dân tộc, đất nước. 

Đây là phương trình mà Việt tộc đã thấy đáp số toán học phi nhân tính, phản nhân đạo của 
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ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam: hèn với giặc, ác với dân; thay vì giết giặc cướp nước Việt, 

thì lại đi giết dân Việt để được núp bóng che thân bởi Tàu tặc. 

7. Đã gây tội và liên tục tạo ra tội qua các con đường bạo động, đàn áp, khủng bố, tù đầy, tra tấn 

để gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng, nỗi bất an trong tập thể, nỗi kinh hoàng trong dân tộc, 

ngày ngày thấm thỏm lo sợ: kẻ ác đang giết người chính là kẻ đang cầm quyền. Tội phạm học 

đề nghị không chỉ nghiên cứu tội phạm của bạo quyền mà phải điều tra sâu xa về chính sách 

tội phạm hóa bằng hệ thống tuyên truyền của nó, cụ thể là dùng hệ thống báo chí và truyền 

thông với bút nô, ký nô, văn nô…  để che lấp tội phạm của chính quyền, cùng lúc biện minh 

cho tội ác của chính quyền đó. Khi nghiên cứu về thủ phạm giết người, thì phải điều tra kỹ 

lưỡng về các tòng phạm vì đặc quyền, đặc lợi qua ân sủng và bổng lộc nhận được từ thủ phạm 

gây ra tội ác. Đây là hiện tình của hơn 800 cơ quan truyền thông cùng với hằng nghìn nô bộc 

ngày ngày che lấp sự thật của tội ác, tung hỏa mù của tuyên truyền một chiều để khoả lấp chân 

lý, cùng lúc diệt luôn lẽ phải về đạo lý cũng như đạo đức các nạn nhân của tội ác. 

8. Tội phạm học không chỉ ngừng ở đặc điểm trong tâm lý cá nhân của tội nhân gây ra tội ác mà 

phải đủ tầm vóc để nghiên cứu cả xã hội mà các tội nhân đang sống chung với các nạn nhân 

của nó. Tâm lý học phạm nhân phải đi cùng với xã hội học định lượng về tầng số, mật độ, 

cường độ của phạm nhân đã gây ra tội ác trong một thời gian dài mà tội ác cầm quyền. Giải 

thích tâm lý phạm nhân bằng định chất phải đi cùng với phân tích xã hội học về tội ác bằng 

định lượng. Chính phối hợp thông minh của định chất tâm lý cá nhân và định lượng xã hội học 

trong tổng thể để thấy các tội ác vĩ mô trong xã hội Việt Nam hiện nay, từ ô nhiễm môi trường 

để diệt môi sinh của Việt tộc cho tới sự tràn làn các độc chất trong thực phẩm để diệt dần mòn 

sinh lực Việt. Tội phạm học sẽ phải đi sâu vào sự liên minh bất chính, đang bất chấp sinh 

mạng của một dân tộc để thấy hết thủ đoạn của Tàu tặc cùng sự thất nhân của chính quyền và 

sự thất đức của các tập đoàn công nghiệp gây ô nhiễm cùng các con buôn đưa độc chất vào 

thực phẩm. 

9. Tâm lý học nhận diện phạm nhân gây tội ác song hành cùng xã hội học phòng ngừa tội ác qua 

các phân tích nhóm, bè, phái, đảng… gây ra tội ác để cùng luật học mà minh sử tội phạm, 

cùng sử học xác chứng tội ác. Tội phạm học phải nghiên cứu sự tương quan giữa các cuộc 

thanh trừng nội bộ trong đám chóp bu đang cầm quyền của ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam, 

ứng xử bằng quyền bính và hành xử qua tư lợi, để thấy rõ sự tương tác giữa các tập đoàn tội 

phạm này với các tội ác mà công an và quân đội là công cụ của chúng đã, đang và sẽ gây ra 

cho cả một xã hội đang bị mất đạo đức, một dân tộc bị lạc đạo lý, vì bị tội ác thao túng, giật 

dây, gài bẫy... Chính tội ác trong quan hệ quyền lực đã gây ra các tội ác khác trong buôn 

quyền bán chức, qua buôn chức bán bằng, tạo ra một sinh hoạt giáo dục có tra tấn trẻ em trong 

các trường mẫu giáo; có bạo lực trong cách ứng xử của thầy cô, có bạo động của học sinh sẵn 

sàng đe dọa tính mạng của thầy cô… Tội ác thượng tầng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

phát triển tội ác hạ tầng đang lan trong khắp mọi sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã 

hội của Việt tộc. 

10.  Tội phạm học phải là một liên chuyên nghành, được hỗ trợ bởi tất cả khoa học xã hội và nhân 

văn, xa hơn nữa của các chuyên ngành khoa học chính xác và thực nghiệm, với chỗ đứng 

chính đáng vì tính chính xác của tội phạm học. Liên chuyên nghành vì biết liên minh với các 

khoa học đã có vị thế vững chắc hiện nay, nhưng tội phạm học phải có khoa học luận đặc thù, 

phương pháp luận đặc sắc, lý thuyết luận với đặc tính của nó là đi tìm và nhận diện tội ác khi 

nghiên cứu sự quan hệ giữa cái ác và cái tội, nhưng cùng lúc tội phạm học phải đủ bản lĩnh để 

đưa ra được các định đề khoa học phổ quát, giúp các khoa học khác tiến xa và sâu hơn trong 

chính sinh hoạt của các khoa học đó. 

Nêu tội, kết tội, buộc tội, xử tội 

Câu chuyện tội phạm học trong giới trí thức phương Tây được giáo dưỡng tử tế 

trong một môi trường dân chủ đàng hoàn, một hoàn cảnh nhân quyền chỉnh chu 
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không hề là một câu chuyện dễ hiểu. Tội phạm học vẫn là một chuyên ngành 

mới trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay, vì nó luôn bị che giấu bởi đạo 

đức giả của các kẻ nắm quyền lực, luôn bị khỏa lấp bởi các đảng đang cầm 

quyền, không có một chính quyền nào muốn bỏ kinh phí ra để nghiên cứu về tội 

phạm học ngay trong xã hội mà mình đang nắm quyền. 

Câu chuyện tội phạm học càng trở nên phức tạp trong cách phân hóa giữa các 

đảng phái muốn nắm quyền. Cụ thể là phái hữu như các đảng Cộng hòa và Dân 

chủ thì cổ vũ cho tự do cạnh tranh để phát triển kinh tế, từ đó nâng cao đời sống 

dân tộc, để đưa xã hội về hướng văn minh. Ngược lại, phái tả như các đảng Xã 

hội và Lao động thì cổ súy cho công bằng xã hội, xem chuyện chống bất bình 

đẳng trong xã hội như một cuộc tranh đấu để chống bất công. Chính cả hai, hữu 

và tả, tại Âu châu đã làm chậm trễ quá trình khoa học hóa tội phạm học, vì cả 

hai đều phủ nhận nguyên nhân và lý do của tội nhân để nghiên cứu tới nơi tới 

chốn về tội phạm gây ra tội ác. Đạo đức giả đựơc sánh đôi rồi song hành cùng 

mỵ dân để tạo ra loại ngôn ngữ tuyên truyền một chiều, nên họ lấy các câu nói 

của các nhà tư tưởng lớn ra để che lấp mọi sự thật về tội ác, từ Aristote tới Mạnh 

tử: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Chuyện lạ là họ không trích câu của 

Rousseau: “les Hommes soyez humains” (con người hãy giữ nhân tính), tại đây 

người ta sinh ra là người chứ chưa thành nhân, vì muốn là nhân thì phải được 

giáo dục, cái giáo dưỡng ngược lại với cái bẩm sinh. Vì giáo dục dạy con người 

phải học những cái hay, đẹp, tốt, lành, để sống chung với mọi người, muốn vậy 

phải tránh xa những cái xấu, tồi, tục, dở, từ đó loại hẳn ra khỏi cuộc sống những 

cái thâm, độc, ác, hiểm là nguồn cội của tội phạm có trong quyết định và hành 

động của thủ phạm gây ra tội ác. 

Ngay tại Mỹ, một quốc gia có dân chủ rõ nét, có nhân quyền đậm dáng, lại có 

kinh tế vững mạnh để hỗ trợ cho một xã hội văn minh, thì tại đây tội ác không 

vắng mặt, mà còn rộ ra với số lượng các phiên tòa hình sự ngày càng nhiều, 

cùng với số lượng nhà tù ngày càng tăng, vì số lượng tội nhân không hề giảm: 

đây là một hằng số của tội phạm học. Mỹ quốc với sự thông minh của chính 

mình, đã nỗ lực phát triển các nghiên cứu rồi công bố rất công khai các công 

trình về tội phạm học, từ đó kéo theo các quốc gia phương Tây khác, làm thay 

đổi nhân sinh quan khoa học của các nghành khoa học xã hội và nhân văn, tạo 

biến đổi trong thế giới quan về quá trình khách quan hóa cần thiết để xây dựng 

chuyên ngành tội phạm học. Kết luận hiện đại là một xã hội văn hóa cao, một 

quốc gia có văn minh rộng, một dân tộc có văn hiến sâu thì càng phải có hệ thức 

(kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) vững về các dữ kiện, các chứng 

từ, các phân tích, các giải thích rõ ràng và minh bạch về tội phạm học.  

Cái ác còn đứng đó, cái tội còn ra đời ! 
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Chính văn minh tới cùng với dân chủ đã bảo vệ dân quyền bằng tư pháp nghiêm 

minh của tam quyền phân lập làm lùi các ác, đẩy cái tội vào nhà tù, khi công lý 

có mặt để bảo vệ người dân, với công pháp nhìn thẳng vào tội ác để vạch mặt 

chỉ tên tội phạm với công luận thẳng lưng còn không sợ, không cúi đầu, không 

khoanh tay, không quỳ gối trước cái ác đe dọa sự sống. Nhưng trong tình hình 

của Việt Nam, khi độc đảng còn toàn trị thì : cái ác còn đứng đó, các tội còn ra 

đời ! 

Độc đảng chuyên chính không muốn chia quyền lực qua đa nguyên, để xã hội nhận hưởng đa 

tài, đa trí, đa năng, đa hiệu…thì độc đảng phải dùng bạo quyền để tiếp tục tham quyền, mà 

tư quyền song hành cùng tư lợi của độc đảng, nên bạo quyền độc đảng sẽ dùng bạo lực, tức 

đưa cái ác, đẩy cái tội vào cuộc để tội ác có mặt trong xã hội để khủng bố dân tộc, để truy 

diệt cái đa của nhân trí, của nhân tính. 
Độc đảng thì độc tài, nhưng bi kịch của ĐCSVN là độc tài nhưng bất tài, chính cái ung thư đôi 

độc tài-bất tài sẽ đưa dân tộc xuống vực, đưa đất nước xuống hố, và chính nó sẽ tạo ra hệ 

đối (đối kháng, đối lập, đối trọng).  Lãnh đạo độc tài nhưng bất tài thì sẽ chịu những phong 

trào dân chủ, nhân quyền, công bằng, tự do, văn minh đối đầu với nó bằng phương trình đa 

tài-thực tài. Trong bối cảnh này thì độc tài-bất tài sẽ dùng bạo lực để bạo hành thường 

xuyên các phong trào tiến bộ, độc đảng độc tài-bất tài sẽ cho cái ác xuất hiện, để cái ác ra 

đời cùng cái tội mà đàn áp, mà tiêu diệt phương trình đa tài-thực tài. 
Độc đảng thì độc trị, nhưng thảm kịch của ĐCSVN là không biết quản trị, kéo dân tộc từ nghèo 

nàn tới lạc hậu, từ nheo nhóc tới tận cùng với tham nhũng song đôi cùng nợ công, với tham 

ô song hành cùng bòn rút tài nguyên cho tới kiệt quệ, thì chính dân đen, dân oan sẽ tự hình 

thành những phong trào đấu tranh cho công bằng và công lý. Chính độc đảng trong độc trị 

lại không biết quản trị, sẽ sinh ra một xã hội bất trị (trên nói dưới không nghe ; đảng muốn 

dân không muốn…) mâu thuẫn không giải quyết thì xung đột sẽ tới với đối kháng. Phản xạ 

của độc đảng trong độc trị là lăn xả vào phương trình bạo quyền-bạo lực-bạo hành để nhẩy 

vào bạo ác, cho tội ác xuất hiện khi chính độc đảng-độc trị phải đối mặt với các phong trào 

xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội mà  bất trị được ý thức rồi nhận 

thức như bất tuân dân sự. 
Độc đảng thì độc quyền, trong tà lộ của tham quyền, trong ma lộ của bám quyền, để tiếp tục 

cuộc sống âm binh của cái ác là lạm quyền, khi phương trình độc quyền-tham quyền-bám 

quyền-lạm quyền như ung thư trầm kha đã biến thành phản xạ phải cướp quyền, thì nó đối 

diện rồi đấu đầu với bất tuân dân sự đại diện cho phong trào tiến bộ, dân chủ, nhân quyền,  
Với công bằng, tự do, văn minh, thì nó sẽ rơi vào ngõ cụt, bí lối vì bí cách giải quyết, nên phản 

xạ độc đảng trong phản ứng của độc tài-độc trị-độc quyền là mở cửa để tội ác vào xã hội, 

mà giết dân, mà truy diệt các các phong trào này. Đây là cách loại phản xạ- phản ứng của 

lãnh đạo mang ung thư đôi, nơi mà cái bất tài làm ra cái xấu, tồi, tục, dở sẽ đón, chào, nhận, 

tiếp nhận cái ác được nuôi bởi cái thâm, độc, ác, hiểm.  
Cái ác chỉ chờ dịp để làm ra cái tội, vì đây là bạo kiếp, là tà nghiệp, là ma phận của nó. Hãy loại 

cái ác ngay trong trứng nước để nó không làm ra tội ác. Một đất nước văn minh, một gióng 

nòi có văn hiến làm nên một dân tộc không có ai là nạn nhân của cái ác ! 

Nhìn thẳng cái ác để tránh xa cái tội 
Không bao giờ trễ để ra khỏi con đường của tội ác, không bao giờ muộn để rời 

xa đường đi nẻo về của tội phạm, hãy tìm lại nhân phẩm bằng cách trở lại với 

nhân đạo để nhận lại nhân tính, bằng cách nhìn thẳng vào tội ác mà định nghĩa 

nó cho đúng, để có định luận trúng về các hậu quả mà nó gây ra trên số phận và 
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tương lai của chính số mạng của con người và trên chính số phận của đồng bào 

mình. Nếu dân chủ chưa tới với đa nguyên để bảo vệ nhân quyền trong thảm 

cảnh hiện nay của Việt tộc, thì công dân Việt có toàn quyền yêu cầu những kẻ sẽ 

lãnh đạo tương lai nhận nhiệm vụ bảo vệ đồng bào và đất nước phải có có lương 

tâm, với lương tri lãnh đạo để bảo vệ dân tộc và đất nước. Tất cả những đảng 

viên của ĐCSVN hãy tạo điều kiện cho một “minh chủ” ra đời với nội công 

chống lại tội ác; cho một “minh chúa” ra đời với bản lĩnh chống lại tội phạm; 

cho một “minh vương” ra đời có tầm vóc chống lại tội lỗi do chính ĐCSVN của 

họ gây ra từ khi nó nắm độc quyền cai trị dân tộc và đất nước. Hợp đồng xã hội 

giành cho “minh chủ”, “minh chúa”, “minh vương” không khó thực hiện, mà 

trong Việt sử đời Lê, Lý, Trần, Nguyễn, Việt tộc đã có. Hiện nay các quốc gia 

láng giềng đã và đang có, thí dụ rõ nét là thành công của Lý Quang Diệu qua 

kinh nghiệm của Sinpapoure, theo quỹ đạo của một dân tộc có văn hiến, một đất 

nước có văn minh. Cụ thể là vị “minh chủ”, “minh chúa”, “minh vương” này 

phải ngừng ngay tức khắc các tội ác sau đây: 

 Đàn áp, bắt bớ, tra tấn, tù đầy, hành hạ… các đứa con tin yêu của Việt tộc đấu tranh vì công 

bằng, tự do, bác ái bằng dân chủ và nhân quyền mà các tổ chức nhân đạo và Liên Hiệp 

Quốc gọi đúng tên họ là các tù nhân lương tâm. Trong mùa hè 2019, với những cơn nóng 

tại miền Trung vượt qua 45 độ, mà quản giáo và cai tù lại thu các quạt điện, để giết dần giết 

mòn các tù nhân lương tâm, mặc cho gia đình họ sẵn sàng nhận chi phí mua quạt điện mới 

cho họ, mặc cho cả xã hội lên án thái độ bất nhân, hành vi vô lương tâm này, đây là một tội 

ác được thi hành bởi những tên lãnh đạo trại tù số 6 tại Nghệ An, với trách nhiệm tội phạm 

của cả Bộ công an và tất cả lãnh đạo của ĐCSVN. Chúng lại cùng các tội phạm hình sự đã 

và đang tại án chặn đường, rồi hành hung và khủng bố các thân nhân và bạn bè của là các tù 

nhân lương tâm, trên đường tới thăm họ. Một tội ác quá thấp hèn trong bẩn thỉu (mạt vận 

bạo, đốn mạt tà). 
Trộm, cắp, cướp, giựt đất của dân lành, biến họ thành dân oan, từ đầu đường xó chợ tới màn 

trời chiếu đất, mà không bồi thường xứng đáng lại không định cư họ trong điều kiện nhân 

đạo tương đối, thì đây chính là tội ác của bạo quyền đã thông đồng cùng tà quyền tham 

quan, đồng lõa với ma quyền tham đất. Tất cả đều là âm binh để hãm hại dân lành, lại còn 

mướn côn đồ, du đảng, xã hội đen, cùng công an hành hung, khủng bố, bắt bớ, đánh đập… 

dân oan. Mà dân oan chính là nạn nhân đôi:  nạn nhân của trộm, cắp, cướp, giựt đất, rồi nạn 

nhân của bạo lực độc đảng dùng bạo hành công an và côn đồ để bịp miệng dân oan khi họ 

đòi công lý. 
Công nghiệp bẩn với hóa chất độc làm ô nhiểm môi trường, truy diệt môi sinh, biến không gian 

sống của dân lành thành địa ngục của các làng ung thư, các vùng ung thư… mặc cho bạn 

tham quan tha hồ vơ vét qua tham nhũng, qua các ma đạo của âm binh Tàu tặc đang gây 

những họa nạn khủng khiếp cho Việt tộc. 

Giải luận sử-luật của tội phạm học  

Tội phạm học khi vận dụng liên minh sử học và luật học, giải luận từ các sự kiện 

tới các sự cố của tội ác để nhận diện ra tội phạm cùng đồng phạm bằng phương 

pháp lột trần tội ác, lột mặt nạ tội phạm qua các phân tích song phương sau đây: 
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Tội đôi-tội lứa (độc tài-bất tài), khi độc đảng dùng độc quyền để độc tài nhưng lại bất tài trong 

tổ chức xã hội không thể đưa dân tộc về hướng thăng hoa theo tiến bộ, đưa đất nước về phía 

thăng tiến theo phát triển, thì cái độc sẽ tới để gây tội ác, từ đó khỏa lấp, che dấu cái bất tài 

trong độc tài.  

Tội sâu-tội xa (tội giết người-tội hại người bằng lý lịch),khi giết người qua Cải cách ruộng đất, 

qua Trại cải tạo, bây giờ tội ác tìm đến các chủ thể, các phong trào đòi công bằng, đòi, dân 

chủ, đòi nhân quyền… để truy cùng diệt tận các cá nhân, các tập thể không cùng chính kiến, 

không đồng ý với ĐCSVN. Sau đó lại dùng lý lịch của các nạn nhân để vùi dập mọi con 

đường tiến thân, mọi ý nguyện hội nhập bình thường nhất vào xã hội của gia đình, của con 

cái của họ. Đây là một tội ác liên thế hệ, phải được xem xét tới nơi tới chốn trên các hậu 

quả của nó 

Tội trên-tội dưới (tội lãnh đạo-tội cán bộ), chính sách gây ra tội ác đi từ trên xuống dưới qua chỉ 

thị, qua văn bản, qua quyền lệnh, thì hậu quả gây ra tội ác sẽ đi từ dưới lên trên, vì thế tội 

phạm học đề nghị nghiên cứu hậu quả dây chuyền của hàng ngang nơi mà tội phạm gây ra 

tội ác, mà không được quên lãnh đạo của chế độ, của cơ chế, của quyền lực  hàng dọc chủ 

trì các tội ác. Khi tội phạm của hàng ngang chịu trách nhiệm vi mô trong cục bộ, thì lãnh 

đạo của hàng dọc phải nhận mọi trách nhiệm vĩ mô trên toàn thể.  

Tội nay-tội mai (tội tuyền truyền-tội giáo dục), tuyên truyền bằng hận thù tạo điều kiện thuận lợi 

để tội ác xuất hiện, nơi mà tội phạm hại người và giết người dễ dàng khi xem tha nhân là kẻ 

thù rồi tử thù, phải diệt. Tuyền truyền dù qua khẩu lệnh hay văn bản đều có thể lập lên các 

nhân tố, biến tội phạm thành tội nhân với các ý thức hệ tàn bạo lấy hận thù đẻ giết chóc. 

Việt tộc đã trả giá quá đắt về cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn của loại ý thức hệ giả tạo 

nhưng chết người là : cách mạng bằng cộng sản song đôi cùng lứa với chuyên chính của độc 

đảng. Mà giờ đây đã qua thế kỷ mới, XXI, ý thức hệ giả mạo diệt người này vẫn giữ quyền 

lực độc tôn trên đất nước của Việt tộc. Thảm cảnh đã làm nên thảm trạng khi tuyền truyền 

đã trở thành giáo huấn trong học đường, trong trường lớp, có chỗ đứng trung tâm trong hệ 

thống giáo dục, từ giáo khoa tới giáo trình, từ giáo lý tới giáo án để tiếp tục tái sản xuất ra 

chiến tuyến của hai loại người ngay trong lòng một dân tộc: ta và địch, ta của ĐCSVN gọi 

tắt là “đảng ta”, và những ai không đồng ý với là “những lực lượng thù địch”. Từ tuyên 

truyền tới giáo dục, tất cả nhằm chế tác ra một xã hội, một quần chúng cúi đầu-khoanh tay-

quỳ gối trước tội ác để càng ngày càng vô cảm-vô giác-vô tâm vì vô tri-vô trí-vô minh trước 

tội phạm gây ra tội ác! 

Từ đây, tội phạm học phải có các phương pháp hiệu quả ngay trên thượng 

nguồn của tội ác để làm rõ sử liệu, thấu hiểu sử tính để lập ra sử luận qua 

nhiều thế hệ trong một xã hội Việt đang đứng trước vực của vô nhân, dưới 

sự lãnh đạo bất nhân của ĐCSVN. Khi tính liên kết sử liệu-sử tính-sử luận 

phân tích chỉnh lý và giải thích toàn lý, thì tính liên kết này sẽ tạo ra những 

hiệu quả vững bền trong hạ nguồn để giúp luật học có nội lực của luật lý, 

có sung lực của luật nhân làm nên hùng lực của luật pháp. 

Tội ác của chính quyền (crime d’Etat). 

Nạn nhân của chính quyền (victime d’Etat). 

Qua các chặng đường đi lên của tội phạm học, chuyên ngành này có những bước 

tiến ngày càng cao, sâu, xa, rộng để nhận định tội ác, để phân tích và giải thích 

các tội ác về mặt vĩ mô. Bằng kinh nghiệm đau thương của hai thế chiến trong 

thế kỷ XX, nhất là thế chiến thứ hai, khi Đức quốc xã đã tàn sát chủng tộc Do 
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Thái bằng một ý thức hệ kèm theo một hệ thống truy diệt có quy mô cả Âu 

Châu. Các tòa án quốc tế đã ra đời khi thế chiến thứ hai chấm dứt, không những 

chỉ xử các cá nhân là thủ phạm chính mà còn xử một chính quyền, một chế độ, 

một cơ chế đã tổ chức quy mô các cuộc tàn sát. Tại các tòa án quốc tế này, thủ 

phạm trước vành móng ngựa là : chính quyền! Có động cơ lẫn hành động lấy cái 

ác để giết người, để diệt một sắc tộc! Khi các tòa án quốc tế ra đời, thì phạm trù 

lý luận không những của luật học mà của các chuyên ngành khoa học xã hội và 

nhân văn đã có định đề để định luận rồi định nghĩa thế nào là : tội ác của chính 

quyền (crime d’Etat). Tội ác này mang ý định của một chính sách, có ý muốn 

của một chính phủ, mang theo ý đồ của một chính quyền, lấy cái diệt để hủy cái 

sống trên bình diện rộng mà nạn nhân là một sắc tộc, một dân tộc, một cộng 

đồng, một tập thể. 

Chính sự lớn mạnh của các cuộc đấu tranh vì nhân quyền đã trợ lực trực tiếp để 

làm rõ cái giết để hủy cái sống của các chính quyền sẵn sàng gây tội ác, không 

những bất chấp vấn đề lương tâm của nhân tính, mà còn bất tuân các luật pháp 

quốc tế muốn bảo vệ sự sống. Khám phá về tội ác của một chính quyền qua điều 

tra, nghiên cứu, khảo sát, điền dã… các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân 

văn, luôn được sự hỗ trợ của các quốc gia có dân chủ vững, có nhân quyền 

mạnh, luôn muốn bảo vệ văn minh của họ, họ chống lại cái ác sinh ra cái giết 

chóc, họ chống lại cái man rợ của tội ác luôn ngược chiều với nhân tính. Sự ra 

đời và hiện diện thường trực của Liên Hiệp Quốc luôn được hậu thuẫn của các 

quốc gia dân chủ, muốn bảo toàn nhân quyền, muốn bảo vệ văn minh, tất cả đều 

muốn làm rõ để hiểu từ lý luận tới giải luận, từ lập luận tới diễn luận về phạm 

trù tội ác của chính quyền. Và không một chính quyền nào được đứng ngoài 

vòng pháp luật, đứng trên luật hình sự quốc tế. 

Khi định tội để xử tội các tội ác của chính quyền, thì nhân chứng và chứng từ 

của nạn nhân của chính quyền (victime d’Etat) sẽ đóng vai trò chứng thực để 

luật pháp vào cuộc. Với sự có mặt của sử học, nơi đây ký ức tập thể sẽ trợ lực 

cho hồi ký cá nhân, nơi đây bút ký của chứng nhân sẽ có chỗ dựa là tri thức của 

cộng đồng về các dữ kiện giờ đã là chứng tích của tàn sát, của thảm sát, của giết 

chóc, của tra tấn, của tù đày, của cái nhẫn tâm diệt cái nhân tâm trong não bộ 

của một chính quyền. Nhưng khi có định đề để định luận rồi định nghĩa về tội ác 

của chính quyền và nạn nhân của chính quyền, thì cũng vẫn chưa đầy đủ, các 

chuyên gia về tội phạm học phải trở lên thượng nguồn để nhập nội vào tư duy 

của tội phạm, tức là vào cấu trúc tri thức của một chính quyền, của kẻ nắm 

quyền lực trong tay để hiểu tại sao thủ phạm tạo ra tội ác có tổ chức vĩ mô truy 
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diệt một sắc tộc, một dân tộc, một cộng đồng, một tập thể… Tại đây, phải tìm 

hiểu một chính quyền có định đề gì để định luận rồi định nghĩa về : kẻ thù của 

chính quyền (ennemie d’Etat) của nó: Tại sao một thể chế lại xem một sắc tộc, 

một dân tộc, một cộng đồng, một tập thể là đối phương rồi biến họ không những 

thành đối thủ mà thành tử thù để diệt đường sống của họ ? Quan niệm kẻ thù đã 

trở thành tử thù giúp chúng ta hiểu trọn vẹn quá trình tư duy của thủ phạm : đề 

nghị-bàn luận-quyết định-hành động-kết quả ; trong quá trình này kẻ sát nhân 

hay thủ phạm chặn đường sống của nạn nhân qua trại tập trung, trại cải tạo, qua 

tù đày, qua tra tấn… luôn hành động với ý thức là tìm kết quả cho nó bằng cách 

gây nên hậu quả cho các nạn nhân của nó. 

Khi nghiên cứu về tương quan giữa tội ác của chính quyền, nạn nhân của chính 

quyền và kẻ thù của chính quyền, các chuyên gia về tội phạm học phân loại ra 

hai loại thảm sát khác nhau cả về động cơ lẫn hậu quả : thảm sát một sắc tộc 

khác (génocide), trường hợp của Đức quốc xã diệt dân Do Thái ; và thảm sát 

chính sắc tộc của mình (ethnocide), trường hợp của Khmers đỏ, chính quyền của 

Pon Pot tiêu diệt chính đồng bào của nó. Khi khảo sát về trường hợp của 

ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam thì quá trình tư duy của thủ phạm : đề nghị-

bàn luận-quyết định-hành động-kết quả trở nên phức tạp, vì có nhiều quá trình 

gây tội ác theo kinh nghiệm của kinh nghiệm, mà các chuyên gia về tội phạm 

học đặt tên là kinh nghiệm bồi đắp cho kinh nghiệm, trong ngạn ngữ phương tây 

nó còn mang tên là quá trình quả cầu tuyết (effet de la boule de neige). Được 

hình tượng hóa qua một vài hạt tuyết quyện vào nhau trên đỉnh núi và khi lăn từ 

đỉnh núi xuống chân núi thì nó có thể biến thành một quả cầu lớn nghiến nát mọi 

trở lực trên con đường tự tiến của nó. Triết học đạo đức và luân lý của Ricoeur 

lại đưa ra một hình tượng khác là: vòng xoáy của bạo lực (spiral de la violence), 

nơi mà cái ác tạo ra cái ác, vì bạo lực tạo ra bạo động để bạo động luôn bị trả-

giá-rồi-đấu-giá qua thách thức, để cái bạo ngày càng bạo, cái ác ngày càng ác ; 

cứ thế mà để cái bạo leo thang cùng cái ác, để rồi không ai có thể nắm dao đằng 

chuôi được, như tổ tiên ta đã dặn dò con cháu. 

Hãy cụ thể hóa trường hợp của ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam trong quá 

trình tư duy tội phạm : đề nghị-bàn luận-quyết định-hành động-kết quả qua các 

giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại mà nạn nhân lần này là cả một dân tộc : Việt 

tộc ! Khi ĐCSVN được thành lập năm 1930, thì giai đoạn tội phạm đầu tiên là 

truy diệt các đối thủ bị xem như « tử thù » có mặt trong chính giới, hiện diện 

trong chính trường mà nạn nhân là các đảng, các nhóm từ Quốc dân đảng tới Đệ 

tứ cộng sản (Trotskistes)… Chính kinh nghiệm giết hại các đối phương, mà dân 
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tộc không có quyền năng và phương tiện để buộc tội, không có pháp luật để truy 

tố ĐCSVN, nên cướp chính quyền bằng bạo lực năm 1945 thì sẽ nắm chính 

quyền qua bạo hành sau 1954 ; cái ác đã lần mò tới để tổ chức thảm sát chính 

dân tộc mình qua Cải cách ruộng đất 1956-1958. Bạo lực theo vòng xoáy bạo 

lực, với đàn anh là Mao - tác giả của tử thuyết : « sự thật chỉ nằm trên đầu 

súng », trong bối cảnh của các phong trào cộng sản mà Liên Xô chủ trương  

« bạo động cách mạng » để lập « chuyên chính vô sản », thì mọi tội ác được tầm 

thường hóa với cuộc nội chiến mà ĐCSVN đã đưa dân tộc vào tử lộ với hơn 6 

triệu đồng bào cả hai miền Bắc Nam bị giết hại. Tầm thường hóa cái ác để bình 

thường hóa cái bạo chủ mưu của cái tội, thì chuyện bỏ tù (trá hình với tên gọi 

trại học tập) các trí thức, nghệ sĩ, viên chức… của miền Nam sau 1975 là một 

quy trình tội phạm vĩ mô trên bình diện quốc gia. Từ đó, chuyện bao triệu đồng 

bào bỏ trốn chính quyền này bằng đường biển, mà số liệu người bỏ mạng trong 

biển khơi hoặc bị hải tặc truy giết lên tới nhiều trăm ngàn nạn nhân. Tầm thường 

hóa cái độc để bình thường hóa cái tà làm chỗ dựa cho cái ác đối với ĐCSVN 

giờ đã thành « cơm bữa ». Bỏ tù những người yêu nước biểu tình chỉ vì hô to 

« Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam » ; khủng bố những ai bảo vệ môi 

trường chỉ vì chỉ mặt gọi tên bọn Formosa là bọn giết môi sinh miền Trung của 

đất nước; bắt bớ các nhà hoạt động cho dân chủ chỉ vì công bằng và tự do ; truy 

nã nhưng nhà hoạt động cho nhân quyền chỉ vì muốn sống trong một thể chế 

pháp quyền, nơi mà tự do được làm người lương thiện phải được bảo vệ bằng 

pháp luật trước tội ác hằng ngày của chính quyền. 

Quá trình quả cầu tuyết (effet de la boule de neige) song hành cùng vòng xoáy 

của bạo lực (spiral de la violence) từ cái độc qua cái ác, từ cái lỗi tới cái tội đều 

có quy luật nhân quả của nó, trong lịch sử của nhân loại, với ngạn ngữ mà cả 

nhân loại đều biết: gieo gió gặt bão ! 
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Kính tặng 

Dân tộc bị biến thành dân đen 

Dân lành bị biến thành dân oan 

 

 

 

 

 

 

Kính Tặng các kiều bào  

yêu dân chủ, quý nhân quyền 

 tại Úc châu. 

Thân tặng CINDY 

Thân tặng HELEN 

 

 

 

 

 

 

 

à  

LAETITIA GARCIA  

et ses étudiants 

du master MPT. 
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Các người đã giết… 
Tôi gọi các người là các người! Tôi không gọi các người là: chúng nó, bọn này, 

đám kia, đảng nọ… Tôi gọi các người là các người cho đúng giáo lý tổ tiên Việt 

tôn trọng lẫn nhau khi đối thoại, cho đúng đạo lý giống nòi Việt khi đối luận, 

cho đúng luận lý dân tộc Việt khi trao luận. 

Nhưng ai cũng biết: các người chính là các lãnh tụ thủa trước, lãnh đạo thủa này 

của ĐCVVN-Đảng cộng sản Việt Nam, từ khi các người cướp được chính quyền 

rồi bám quyền cho tới nay. Các người đã tha hóa Việt tộc bằng cách điếm nhục 

hóa đời sống xã hội, gian manh hóa sinh hoạt xã hội, ghẻ lạnh hóa quan hệ xã 

hội. 
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MỤC 
Triệt hiện sử Việt 

Xóa thông minh Việt 

Vùi sáng tạo Việt 

Chôn tâm hồn Việt 

Những hành tác triệt diệt 

 của các người 

Kết: Việt tộc tang thương? 

Triệt nhưng không diệt được: 

Chủ thể Việt tộc 
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Từ giải thích tới giải luận 
Triệt luận đề nghị một hệ thống luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) dựa trên điền dã, điều tra khảo sát, nghiên cứu của khoa học 

thực nghiệm thực địa về: 
 thực tại của đất nước Việt,  

 thực tế của xã hội Việt,  

 thực trạng của dân tộc Việt, 

 thực cảnh của giống nòi Việt 

đang bị cai trị bởi thực chất của bạo quyền độc đảng. Cơ sở của hệ 

thống luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) dựa trên bộ luận đã 

được Anthropol-Asie xuất bản và Les Indes Savantes tái bản: 
 

NHÂN LUẬN (l’argumentation humaine de l’homme) 

CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique de l’action) 

DUYÊN LUẬN (l’argumentation relationnelle de la rencontre) 

KIẾP LUẬN (l’argumentation karmique de la vie) 

MỸ LUẬN (l’argumentation esthétique de l’art) 

NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique de la création) 

TÂM LUẬN (l’argumentation affective du sentiment) 

THI LUẬN (l’argumentation poétique de l’inventivité) 

TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale de l’amour) 

TỰ LUẬN (l’argumentation libérée du sujet) 

TRỰC LUẬN (l’argumentation directe du dialogue) 

XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale de la conscience) 

OAN LUẬN (l’argumentation sociologique contre l’injustice) 

BỤI LUẬN (l’argumentation à propos de la «poussière de la vie») 

VIỆT LUẬN (L’argumentation vietnamienne de l’intégrité) 

LINH LUẬN (L’argumentation spirituelle de l’existence) 

GIÁO LUẬN (l’argumentation éducative de l’enseignement) 

THƯ LUẬN (l’argumentation politique de la gouvernance) 

TUỆ LUẬN (l’argumentation transmissive de l’éducation) 

TỘI LUẬN (l’argumentation morale contre le crime d’Etat) 

SINH LUẬN (l’argumentation anthropologique de l’écologie) 

LƯƠNG LUẬN (l’argumentation légale contre le crime d’Etat) 

CHỦ LUẬN (l’argumentation créative du sujet) 

KHỔ LUẬN (l’argumentation éthique face à la souffrance) 

HỌA LUẬN (l’argumentation sociétale face au malheur) 

THUẬT LUẬN (l’argumentation esthétique face à l’œuvre d’art) 

ĐỒNG LUẬN (l’argumentation fondatrice de la nation) 

NGỮ LUẬN (l’argumentation cognitive de la langue) 

KÝ LUẬN (l’argumentation narrative contre l’injustice) 

VÔ LUẬN (l’argumentation éducative contre l’obscurantisme) 

ĐẠO LUẬN (l’argumentation asymétrique de la voie) 

THƯƠNG LUẬN (l’argumentation éthique de la compassion) 

NGHĨA LUẬN (l’argumentation durable du sentiment) 

YÊU LUẬN (l’argumentation intime de l’amour)… 

http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
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Triệt hiện sử Việt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện sử là sử dụng dữ kiện của hiện tại và vận dụng sử kiện để tận 

dụng sử luận mà hiểu sử tính, mà lập chân dung và nhân dạng cho 

hiện sử Việt. Bạo quyền độc đảng hiện nay triệt hiện sử Việt với ý đồ 

triệt tiêu những hùng khí Việt đã làm nên hùng sử Việt của minh tộc 

Việt, của dũng tộc Việt, đã biết chống ngoại xâm để giữ gìn bờ cõi của 

tổ tiên. 
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Triệt hiện sử Việt là phần I của Triệt luận dựa trên ba chuyên ngành đã 

làm nên khoa học xã hội được định vị bởi khoa học luận thực nghiệm 

của M.Weber: nhân học, sử học, xã hội học. 

Nhân học trong nhân Việt 

Đất nước Việt Nam một lần nữa bị Trung Quốc xâm chiếm, lần này 

giặc phương Bắc bắt đầu cuộc xâm lược bằng cách chiếm hải phận của 

chúng ta, quần đảo Trường Sa thân yêu, trước đó họ đã chiếm Hoàng 

Sa. Lại một lần nữa, như nhiều lần trước trong lịch sử của Việt tộc, 

chúng ta sẽ đoàn kết với nhau để giữ trọn vẹn lãnh thổ của tổ tiên, vì 

tương lai của nhiều thế hệ mai sau, nhất là vì một đạo lý bao quát của 

nhân loại qua chữ: nhân, về đạo làm người, biết đạo lý và tôn trọng 

pháp lý. Chữ nhân lần này được thử thách trên một mặt trận lớn, đưa 

chúng ta đi xa hơn nữa trong nhân lý giữa bối cảnh toàn cầu hoá, trong 

nhân tính của quá trình thế giới hoá, chúng ta sẽ giữ cho bằng được 

nhân cách trước đe doạ của chiến tranh tới từ một đối phương lớn và 

thô bạo. Đây là một mặt trận vừa mới về nhân phẩm, vừa lớn về nhân 

sinh… 

Trước thế giới, chúng ta phải đủ vai vóc của nhân nghĩa, tầm vóc của 

nhân giáo, nội công của nhân bản để thắng được đối phương trong lần 

thư hùng này, chính nghĩa của ta chính là nhân đạo, mà cha ông của 

chúng ta đã dạy chúng ta từ hồi lập quốc, từ khi Việt tộc là Việt tộc. 

Năm 1992, tôi chủ trì số báo: Chỗ đứng của văn hoá Việt Nam trong 

Khổng giáo, cho tập san Approches-Asie của đại học Nice-Sophia 

Antipolis, mà tôi đang làm giám đốc biên tập; ngoài các bài viết của 

các chuyên gia, tôi giữ chỗ trung tâm cho bài phỏng vấn về Bản sắc 

Việt Nam do giáo sư Hoàng Xuân Hãn đảm nhận trả lời. Tôi tránh 

vòng vo, hỏi trực tiếp giáo sư: Bản sắc Việt Nam là gì? Thì bác Hãn 

trả lời là: «Bản sắc của người Việt vừa là nhân phẩm của người Việt, 

mà cũng vừa là nhân phẩm của nhân loại trong chuyện làm người 

phải luôn đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, độc lập, tự do của mình 

trước mọi thế lực ngoại xâm, nhất là những thế lực lại là những cường 

quốc».  

Từ đó tới giờ đã hơn hai mươi năm, tôi không còn được nghe, được 

đọc các định nghĩa bản sắc của người Việt nào rõ ràng hơn, cao hơn, 

rộng hơn, sâu hơn định nghĩa này của bác Hoàng Xuân Hãn. Đây là 

chỗ dựa, chỗ đứng tạo ra lý luận và lập luận của tôi trong diễn tri 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   906 

 

chính luận này. Xin hãy coi đây như lời tâm huyết của tôi với tổ tiên 

tôi, với đồng bào tôi; rộng hơn nữa hãy coi đây như lời tâm sự của tôi 

với đồng loại -không phải chỉ là đồng bào của tôi- trong chuyện bảo 

vệ nhân tính của nhân sinh hiện nay. Vì trên trận đồ này, không còn là 

xung đột đơn thuần giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà là một chiến 

trường không biên giới giữa thế giới nhân bản và Trung Quốc bá 

quyền. Không những chỉ có Á châu, mà Úc châu, Âu châu, Mỹ châu, 

Phi châu hãy cảnh tỉnh! Cảnh giác càng sớm càng hay trên mặt trận 

này! Vì trước sau gì bành trướng sẽ vô nhân, bá quyền sẽ thất nhân. 

Chữ nhân là cả sự nghiệp của Khổng Tử, dân tộc Việt Nam từ nhiều 

thế kỷ đã học và đã hiểu chữ nhân của người thầy gốc Trung Quốc 

này, và Việt tộc chúng ta sẵn sàng chỉ bảo nhau, rồi dạy cho các thế hệ 

mai sau phải đào sâu thêm chữ nhân này. Chúng ta còn học được ở 

Mạnh Tử, Trang Tử… khi họ diễn luận để làm phong phú thêm chữ 

nhân này của Khổng Tử, mà chúng ta coi như là một luận thuyết lớn 

của đạo lý, một chủ thuyết rộng của của luân lý. Vậy mà, tháng 5 năm 

2014, giới cầm quyền Trung Quốc lại vô cùng thô bạo, biến thành loại 

cướp biển, chiếm thềm lục địa Việt Nam theo phản xạ bành trướng 

trong thói bá quyền, bất chấp đạo lý, gạt bỏ luân lý giữa các láng giềng 

biết tôn trọng lẫn nhau.  

Bất nhân khi bắt bớ ngư dân Việt Nam, vô nhân khi bắn giết các lính 

biên phòng Việt Nam. Hãy đặt một giả thuyết: nếu Khổng Tử, Mạnh 

Tử, Trang Tử đang sống cùng chúng ta trong đầu thế kỷ 21 này, thì 

chắc chắn họ sẽ cúi đầu xin lỗi dân tộc Việt Nam! Hãy cùng nhau 

phân biệt «phong cách đại quốc» của Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử 

và «thái độ nước lớn bất nhân» của các nhà cầm quyền Bắc Kinh hiện 

nay. Nếu có «phong cách đại quốc», thì chúng ta sẵn sàng coi họ như 

đàn thầy, đàn anh… còn nếu chỉ có «hành vi nước lớn bất chính» đi ăn 

hiếp nước nhỏ láng giềng, cướp biển thì dân tộc ta đã có từ thủy man, 

bọn cướp biển man rợ.  

Chữ nhân từ nay phải trở thành sách lược của Việt tộc trên mặt trận 

ngoại giao, chiến lược trên mặt trận quân sự, nhất là chủ lược trên mặt 

trận truyền thông của Việt Nam đối với thế giới để cảnh tỉnh toàn cầu 

về chủ nghĩa bành trướng vô nhân của Trung Quốc. Chúng ta sẽ dùng 

phạm trù nhân-hữu-nhân để đối mặt bọn vô-bất-nhân. Ông bà ta gọi 

chiến lược này là nhân địch luận, dùng nhân giáo của đối phương để 
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thắng thái độ thô bạo, hành vi hàm hồ, phong cách lỗ mãng của đối 

phương, rồi biến chữ nhân ở đây đã trở thành: nhân dịp, nhân cơ hội, 

nhân thời cơ, nhân hoàn cảnh, nhân thời thế, nhân bối cảnh… để làm 

rõ chính nghĩa của ta, cùng lúc tạo điều kiện cho đối phương cải thiện, 

sám hối trở lại với nhân giáo do chính họ chế tác ra. Đây là loại chiến 

thuật thông minh, vì nó dựa trên đạo lý thông minh của đối phương, 

giúp đối thủ ta tìm mọi cách tránh cảnh sắc máu chiến tranh vô 

phương, chỉ vì vô minh của họ.  

Cao hơn nữa, trong những ngày tháng tới, chữ nhân sẽ vừa là kim chỉ 

nam trong quá trình toàn cầu hoá nhân cách đạo lý Việt tộc, vừa là cầu 

nối nhân duyên giữa thế giới và Việt Nam trước thảm hoạ mới của chủ 

nghĩa bá quyền Trung Quốc bất chấp công pháp quốc tế. Tứ hải giai 

huynh đệ sẽ được ta chuyển hoá thành năm châu nhân cách đạo lý 

Việt. Trong 40 năm sống với Việt học ở phương Tây, tôi học được 

nhiều phân tích của các chuyên gia, của giới chính khách, họ hiểu thấu 

về lịch sử Việt Nam, mặc dù họ không phải người Việt nhưng họ rất 

hiểu sâu người Việt, họ thống nhất trên nhận định: «Le peuple 

Vietnamien, un peuple farouchement indépendant» (Dân tộc Việt 

Nam, một dân tộc độc lập một cách quyết liệt).  

Đừng hiểu chữ quyết liệt theo nghĩa quá khích mà hãy hiểu theo nghĩa 

quyết tâm, quyết chí và sẵn sàng quyết chiến để quyết thắng… Những 

chuyên gia phương Tây về Việt Nam này họ thấy rất rõ độc lập tính 

trong Việt Nam tính của dân tộc ta qua quá trình đánh giặc và đuổi 

giặc ra khỏi bờ cõi của tổ tiên. Các cường quốc ngoại xâm đã thua trận 

trên đất nước này, trong đó nhiều lần có Trung Quốc, trên ngàn năm 

chưa hề đồng hoá được Việt tộc.  

Những năm gần đây, trong các buổi gặp gỡ tại Liên Hiệp Quốc về văn 

hoá, tôi lại nghe nhắc lại câu này: un peuple farouchement 

indépendant. Các chuyên gia ngoại quốc xem độc lập tính trong Việt 

Nam tính vừa là cái lõi lại vừa là cái gốc, vừa là cái nguồn lại vừa là 

cái rễ của dân tộc Việt… Tựu trung, nó là cái trung tâm -nhân tâm- tạo 

thành cái cốt cách, thể hiện nhân cách đạo lý của Việt tộc. Người nước 

ngoài nhìn dân tộc ta không sai! 
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Việt sử: tâm luận xây sử luận 

Với Tâm luận song hành cùng Sử luận, là dùng tâm sự để tìm tâm 

giao qua lịch sử, qua đối diện tôn kính trước các danh nhân của Việt 

tộc, qua đối thoại khiêm cẩn trước các công thần của đất nước, mà 

không hề có tham vọng truyền sử, không hề có ý muốn trao sử, nên 

không hề mong làm chuyện viết sử. Phương pháp luận của tâm luận 

dựa trên thượng nguồn là: sử liệu, chính chức năng của sử liệu sẽ làm 

rõ nét vai trò lịch sử của các nhân vật mà tác giả tâm luận xin đối 

thoại khiêm cẩn. Cũng chính sử liệu với vị thế rõ ràng trong sử học 

của Việt tộc sẽ tạo –được hay không- tâm giao giữa các nhân vật được 

lựa chọn, tâm luận tìm tâm giao, chỉ để làm sáng một điều là hiện tại 

của nhân sinh thấy-hiểu-thấu được quá khứ của nhân sử, để tìm nhân 

lý cho nhân thế. Cũng chính sử liệu là tiền để lý luận, lập luận, diễn 

luận, giải luận làm gốc, rễ, cội, nguồn cho đối thoại với các danh 

nhân, đối thoại này ảo hay thực là tùy vào tính khả thi trong quá trình 

xây dựng sử học đang trở thành khoa học lịch sử, như ta đang chứng 

kiến trong các quốc gia có văn minh dựa vào khoa học xã hội và nhân 

văn. 

Lý thuyết luận của tâm luận dựa vào hạ nguồn của phân tích-giải 

thích-phê bình diễn biến Việt sử (cận đại và hiện đại) của Việt tộc, 

trong một thế kỷ qua, với bao cuộc chiến tàn khốc hàng sâu trong tâm 

lý dân tộc. Với bi sử mà hậu quả thật dai dẳng khi chọn một ý thức hệ 

ngoại tộc: cộng sản với phong trào cộng sản quốc tế mà từ khi đi vào 

quỹ đạo này, thì số kiếp của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) 

không sao tách ra khỏi gọng kìm của Đảng cộng sản Trung Quốc 

(Trung cộng).  

Bi kịch đã trở thành thảm sử, ĐCSVN đã buộc Việt tộc vào ba sử đạo 

thật bi đát: với một chế độ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị); 

mang theo nó một chế độ tham (tham quan, tham quyền, tham nhũng, 

tham ô); ngày ngày thiêu hủy sinh lực dân tộc; trừ khử đa (đa nguyên, 

đa năng, đa hiệu, đa tài) như đang khử loại thông minh, trí tuệ của 

bao thế hệ. 

Khoa học luận của tâm luận, là chống độc luận, như chống lối tuyên 

truyền một chiều, bị ý thức hệ xỏ mủi dắt đi, hay bị quyền lực chóp bu 

giật dây, thao túng với ý đồ bám quyền-ôm lợi, bất chấp lợi ích của 

dân tộc, mà tiền đồ tổ tiên ngày ngày đang bị Tàu tặc đe dọa từ biển 
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đảo tới biên giới đất liền, từ chính trị tới kinh tế, từ môi trường tới 

thực phẩm. Chống độc luận bằng đa luận với đa lý của đa nguyên mà 

chỗ dựa là lấy nhân tính, nhân tri, nhân tri trong nhân lý để phục vụ 

cho nhân sinh, nhân tình, nhân nghĩa vì nhân đạo. Chống độc luận 

bằng đa ngành với đa lý của đa chuyên, vận dụng tất cả các chuyên 

ngành, chuyên môn, chuyên gia không những trong trong sử học mà 

của chung cả khoa học xã hội và nhân văn.  

Tâm luận khẩn nguyện xin sử luận tìm cho ra nội luận lãnh đạo: Tại 

sao các minh vương thuở xưa có bản lãnh gì mà làm được chuyện 

quốc thái, dân an? Tại sao các minh chúa thuở xưa có nội công mà 

làm được chuyện cơm no, áo ấm? Tại sao các minh sư thuở xưa có 

tầm vóc gì mà làm được chuyện trong ấm, ngoài êm? Tại sao các 

minh tướng thuở xưa có sung lực gì mà làm được chuyện giữ yên bờ 

cõi? 

Sử luận dìu tâm luận vào não bộ lãnh đạo hiện nay để tâm luận giúp 

lãnh đạo hiện nay làm được chuyện yêu nước, thương dân. Tâm luận 

chân nguyện xin đào sâu sử luận tìm cho ra nội chất kiếp Việt: Tại sao 

các lãnh đạo hiện nay lại không có bản lãnh gì để làm được chuyện 

quốc thái, dân an? Tại sao các lãnh đạo hiện nay không có nội công 

gì để làm được chuyện cơm no, áo ấm? Tại sao các lãnh đạo hiện nay 

không có tầm vóc gì để làm được chuyện trong ấm, ngoài êm? Tại sao 

các tướng lĩnh hiện nay không có sung lực gì để làm được chuyện giữ 

yên bờ cõi? 

Tâm luận tìm vào tim óc lãnh đạo hiện nay để tâm luận giúp lãnh đạo 

hiện nay làm được chuyện yêu nước, thương dân. Tâm luận cầu 

nguyện sử luận tìm cho ra nguyên nhân, lý do về nỗi khổ-niềm đau 

của Việt tộc: Tại sao trên quê cha đất tổ hiện nay có quá nhiều dân 

đen-dân oan vậy? Tại sao trên quê cha đất tổ hiện nay có quá nhiều 

tham quan-tham ô-tham nhũng vậy? Tại sao trên quê cha đất tổ hiện 

nay có quá nhiều bất bình đẳng, bất công vậy? Tại sao trên quê cha 

đất tổ hiện nay có quá nhiều bạo quyền-bạo lực-bạo động-bạo hành 

vậy? Tại sao các tướng lĩnh hiện nay không có sung lực gì để làm 

được chuyện giữ yên bờ cõi? 

Sử luận giúp tâm luận vào thông minh Việt, sáng tạo Việt để tâm luận 

giúp Việt tộc làm được chuyện dân giàu nước mạnh. Hậu thế đây luôn 
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xem Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử là các bậc thầy, nhưng 

hậu thế nay phải gọi bọn lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc là Tàu 

tặc, vì chúng đã thực hiện dụng ý xâm lấn, với ý đồ xâm lược, với 

mưu đồ xâm lăng đối với Việt tộc, chỉ có tên này mới đúng ngữ pháp 

việt. 

Xã luận của xã hội học nhận thức 

Khoa học luận của khoa học xã hội và nhân văn không phải là khoa 

học luận mô hình như toán học, cũng không phải là khoa học luận 

thực nghiệm qua thí nghiệm như sinh, lý, hóa… mà là các chuyên 

ngành bắt đầu bằng thực tế của nhân sinh (nhân học, xã hội học) và 

sáng tạo của nhân sinh (triết học, văn học) ngay trên thực tế đó. Tại 

đây, khoa học xã hội (nhân học, sử học, xã hội học) nó là nền tảng của 

kiến thức thực tế ngay trong thực tiễn của cuộc sống hằng ngày, và 

khoa học nhân văn (ngôn ngữ học, triết học, văn học) xây dựng kiến 

thức vừa trên thực tế vừa trên sáng tạo của tư duy và lý luận của cá 

nhân hoặc tập thể sống trong thực tế đó. 

Phương pháp luận là dụng phương pháp để nhận định trong khảo sát, 

phân tích trong lập luận, trực tiếp hoặc gián tiếp dùng phương pháp để 

tương tác hóa phương pháp; dùng phương pháp để bổ sung cho 

phương pháp, dùng phương pháp để củng cố cho phương pháp. Tại 

đây, phân tích định lượng phối hợp với phân tích định chất, phương 

pháp bản câu hỏi hỗ trợ cho phương pháp phỏng vấn, phương pháp 

thống kê bổ túc cho phương pháp hồi ký… Lực bổ sung giữa các 

phương pháp trong điều tra và điền dã, sức củng cố giữa các phương 

pháp trong phân tích và giải thích, sẽ tác động vào ngay quá trình xây 

dựng và cải tiến khoa học luận và lý thuyết luận của các chuyên ngành 

khoa học xã hội và nhân văn.  

Lý thuyết luận là dụng lý thuyết để tăng cường lý thuyết qua lý luận, 

lập luận, giải luận và diễn luận; và lý thuyết luận là một ngữ pháp để 

mô tả quá trình hình thành lý thuyết như quá trình tổng kết và đúc kết 

kiến thức qua mô thức, tức là tổng quan hóa kiến thức qua tổng hợp 

hóa tri thức bằng công thức. Tại đây, lý thuyết cũ vừa là nền móng, 

vừa là dàn phóng để sinh ra các lý thuyết mới, ra đời để củng cố hoặc 

ngược lại để tấn công, đả phá, xóa đi các lý thuyết cũ, nếu các lý 

thuyết này sai. Chính tính đa chiều hóa mô thức, đa năng hóa công 

thức, làm nên tính đa hiệu hóa các lý thuyết, và làm nên tính đa 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   911 

 

nguyên giữa các lý thuyết trong khoa học xã hội và nhân văn; các lý 

thuyết vừa cạnh tranh nhau, vừa bổ túc cho nhau để phân tích và giải 

thích cuộc sống và xã hội, rất đa dạng của nhân sinh. 

Khi mà khoa học nhân văn (ngôn ngữ học, triết học, văn học) có thể 

lao tác, thu thập phân tích và giải thích bằng kiến thức qua văn bản 

hoặc qua mô thức của tư liệu, và xã hội học cũng có thể thu thập dữ 

kiện qua văn bản và tư liệu. Nhưng thực tế xã hội (bây giờ và ở đây) 

cần được kiểm chứng và minh định các dữ kiện cùng các chứng từ 

trong xã hội qua nghiên cứu thực địa trong đó vai trò của điều tra và 

điền dã bằng các phương pháp định chất và định lượng biết bổ sung 

cho nhau. Tại đây xã hội học là một chuyên ngành của thực tế, thực 

tiễn, thực tại, cần thực địa, cần điều tra, cần điền dã. Như vậy, xã hội 

học không phải là một khoa học của lý thuyết, trong trừu tượng của 

chuyện phóng bút, mà không có nghiên cứu thực địa, không có điều 

tra và không có điền dã. 

Xã hội học khi được công nhận là một chuyên ngành của thực tế, thực 

tiễn, thực tại, qua thực địa, tức là qua điều tra, qua điền dã, phải luôn 

được kiểm chứng qua quy luật khoa học lịch sử, đây chính là mức độ 

và trình độ chính xác của xã hội học: mọi dữ kiện xã hội, mọi sinh 

hoạt xã hội, mọi quan hệ xã hội, mọi đời sống xã hội phải định vị 

trong không gian và định niên đại trong thời gian. Nếu không có minh 

chứng độ chính xác về không gian và thời gian, thì tất cả phân tích, 

giải thích, phê bình… đều mơ hồ, đều thất dụng cho kiến thức trong 

xã hội học. Tính tổng quát hóa lý luận của xã hội học không hề rời bỏ 

tính sắc nhọn về không gian và thời gian trong quá trình xây dựng 

kiến thức của xã hội học. 

Xã hội học còn là một khoa học của bối cảnh xã hội, trong đó thực 

cảnh kinh tế và thực trạng văn hóa, tác động thẳng lên mọi sinh hoạt 

xã hội, từ hệ thống giáo dục tới đời sống tâm linh của các cộng đồng 

trong xã hội… Bối cảnh xã hội không ngưng động trong một mô hình, 

không chết cứng trong một mô thức, mà luôn luôn biến động qua các 

phong trào xã hội đòi công bằng, công lý, trong đó đạo lý của cộng 

đồng, đạo đức của quần chúng được tôn vinh. Bối cảnh xã hội cũng 

luôn là kết quả của các hành động xã hội của chủ thể, không còn là 

một cá nhân thụ động, không còn là một cá thể chỉ biết thụ hưởng, mà 

ngược lại nhận bổn phận với đồng bào, nhận trách nhiệm với đồng 
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loại để không ngừng sáng tạo bằng sáng kiến của mình qua các 

phương cách sáng lập ra các công trình xã hội đúng về luân lý, và đẹp 

về đạo lý. 

Xã hội học còn là một khoa học của lý luận so sánh, so sánh giữa các 

dữ kiện, so sánh giữa các chứng từ, so sánh giữa các phân tích, so 

sánh giữa các quá trình lý giải đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan 

hệ xã hội... Phương pháp so sánh không hề rời quá trình tiến hóa và 

tiến triển của xã hội học, vì nó vừa giúp nhà xã hội học có nhận định 

tổng quan để phân tích tổng quát các định đề lý luận lớn, nó vừa mài 

dũa thật sắc nhọn các kiến thức chuyên môn của xã hội học. Tại đây, 

kiến thức xã hội do xã hội học khám phá ra sẽ trực tiếp tác động vào 

đời sống và các phong trào xã hội, cụ thể là các chủ thể xã hội sẽ dùng 

các kiến thức này để đấu tranh, thí dụ khi khám phá ra các quy luật và 

quá trình hình thành bất bình đẳng trong xã hội, thì trực tiếp hay gián 

tiếp các chủ thể xã hội này có thể dùng nó để đấu tranh chống bất 

công vì công bằng, để xây dựng nên một công lý mới, hợp lý hơn cho 

xã hội. 

Xã hội học tổng kết vừa dựa trên phương pháp so sánh tức là so sánh 

những dữ kiện có thể so sánh với nhau được, nhưng xã hội học hiện 

đại đã bước thêm một bước trong khoa học luận để vào quy trình của 

phương pháp luận khoảng cách, tức là: khoảng cách càng xa giữa hai 

kinh nghiệm thì càng làm giầu cho kinh nghiệm chung của nhân tri, 

khoảng cách càng sâu giữa hai kiến thức thì càng làm giầu cho kiến 

thức chung của nhân trí, khoảng cách càng rộng giữa hai văn hóa thì 

càng làm giầu cho văn hóa chung của nhân loại.  

Cụ thể, phương pháp luận khoảng cách sẽ dẫn, dắt, đưa, đón các nhà 

xã hội học nên tìm tới các chuyện tưởng là không so sánh được để 

thấy hệ đa (đa trí, đa tài, đa dũng, đa năng, đa hiệu, đa nguyên) của 

nhân sinh. Cứ so sánh các quốc gia phát triển với các quốc gia chưa 

phát triển để thấy chiều dài, để thấy các ẩn số của khoảng cách. Cứ so 

sánh các tôn giáo này, các văn hóa này với các tôn giáo kia, các văn 

hóa kia để thấy chiều rộng, để thấy các hàm số của khoảng cách. Cứ 

so sánh các chế độ dân chủ có nhân quyền với các chế độ độc tài do 

độc đảng để thấy chiều sâu các biến số của khoảng cách. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   913 

 

Xã hội học lý luận lấy cơ sở của hệ lý (từ chỉnh lý tới hợp lý) để nhận 

định không những các kết quả nghiên cứu, điều tra, điền dả, mà còn để 

kiểm chứng các bình luận, phân tích, giải thích trong quá trình xếp đặt 

các kiến thức tới từ thực tế xã hội. Tại đây, dữ kiện và chứng từ làm 

cơ sở cho quá trình trí thức về bối cảnh xã hội, tác động trực tiếp lên 

các hành động xã hội, cụ thể là đặt hành động này qua các bối cảnh 

được chứng thực, trong đó nhà xã hội xây dựng phân tích của mình: từ 

dữ kiện tới chứng từ, trong bối cảnh xã hội, qua hành động xã hội cụ 

thể của một cá nhân, một tập thể, một cộng đồng đang sống trong một 

bối cảnh xã hội đó. 

Các người đã triệt: 

 Hùng khí Việt quốc Ngô Quyền  
Với phản ứng hèn với giặc đã trở thành phản xạ cúi đầu-khoanh tay-

khom lưng-quỳ gối trước Tàu tặc, chính các người đang giết hùng khí 

Việt quốc Ngô Quyền đã sẵn có trong mỗi tâm hồn Việt bất khuất. 

Nhiều người trong các người lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay có biết rõ 

về sự nghiệp của Ngô Quyền không?  

Muôn dân khâm phục và quý trọng Ngài qua ba biểu tượng thật tiêu 

biểu cho tinh thần bất khuất Việt: Ngài chấm dứt chớp nhoáng một 

sớm một chiều hàng ngàn năm đô hộ của Tầu tặc phương Bắc. Ngài 

xử lý gọn trong hai mặt trận “thù trong, giặc ngoài”, loại tên bán 

nước Kiều Công Tiễn, tống giặc Nam Hán ra khỏi bờ cỏi Việt. Ngài 

cùng Kiều Công Hãn, Dương Thục Phi, Phạm Đức Dũng, Nguyễn Tất 

Tố… là những chiến lược gia xuất sắc đầu tiên đã phạm trù hóa chiến 

thuật thủy triều mà chiến tích trên sông Bạch Đằng đã thành mô hình 

quân sự cho thông minh Việt, được sử dụng nhiều lần bởi các minh 

tướng sau này. 

Chấm dứt ngàn năm đô hộ Bắc thuộc phải có bản lĩnh làm chuyện đại 

cuộc, biết thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc, và Ngài đã làm được. 

Xử lý trọn bọn buôn dân, bán nước loại Kiều Công Tiễn, xóa mối hận 

phản chúa cho chủ tướng Dương Đình Nghệ, giải tỏa luôn nỗi căm tức 

của nhân dân thời đó là trừ gọn bọn nội phản để gây lại niềm tin cho 

Việt tộc là một làm việc rất lớn. Trong điều binh, khiển tướng, ngài 

biết nghe, biết tiếp thu các sáng kiến tài, các sáng tạo hay của Kiều 

Công Hãn, Dương Thục Phi, Phạm Đức Dũng, Nguyễn Tất Tố…  
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Ngài là gương của tất cả những ai muốn lãnh đạo đất nước Việt hiện 

nay, trước họa Tàu tặc, trước họa bán nước của bọn “sâu dân, mọt 

nước”. Vậy mà tình hình hiện nay, Tầu tặc cướp biển, cướp đảo… 

trên một đất nước có cả ngàn vị có chức tướng, mà không vị tướng 

nào có một tuyên bố liêm sỉ về toàn vẹn lãnh thổ của Việt tộc, không 

vị tướng nào có sáng kiến về các phương cách ngăn chặn giặc trên 

biển Đông, không vị tướng nào có sáng tạo về chiến thuật quân sự 

trong tình hình mới. 

Riêng tướng Trương Giang Long chỉ mới phân tích về tham vọng bá 

quyền trung quốc, đã bị bịp miệng, đã bị trừng phạt ngay. Làm tướng 

mà không lo bảo vệ tổ quốc thì làm tướng cho ai? Họ làm tướng cho 

riêng họ hay vì dân tộc? Sơn hà đang nguy biến, tại sao Bộ quốc 

phòng cùng các tướng lĩnh suốt ngày đi buôn bất động sản, lòn lách 

trong các hệ thống ngân hàng… với bao mạng lưới tham nhũng qua 

hối lộ do chính các tướng chủ trì, giờ mới biết là các tướng công an lại 

tổ chức đánh bạc trên mạng liên quốc gia để thâu tiền kiểu đầu nậu! 

Họ là tướng hay họ đang vô tình “nối giáo” cho giặc? Trong chính sử, 

Việt tộc chỉ thấy và thờ tướng tài, tướng giỏi, tướng hay, nhân dân 

thấy “lợm giọng” trước các tướng hèn, vì các tướng hèn chỉ có chỗ 

trong tà sử, ma sử, tục sử, họ không có đứng trong Việt sử. 

Các người đã triệt: 

Nữ lực Hai Bà Trưng  

Thảm bại lớn nhất của các người từ lãnh tụ thủa các người lập đảng 

rồi cướp chính quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN là cách 

đối xử thiếu liêm sỉ, vắng tôn trọng, trống nhân tâm với phụ nữ Việt, 

đừng trông mong gì trong chế độ độc đảng toàn trị của các người sẽ 

xuất hiện Nữ lực Hai Bà Trưng. Hai Bà đánh quân Đông Hán, mà 

người đời đã đúc kết qua câu nợ nước-thù nhà, khi giặc ngoại xâm đã 

giết chồng của Trưng Trắc là Thi Sách. Nhưng khí thế của hai Bà tạo 

được trong kháng chiến thủa đó còn có mang nội lực của mẫu quyền 

còn ảnh hưởng trong văn hóa Việt chăng? Trong bối cảnh sơn hà nguy 

biến, có khi nội lực này vượt lên áp lực của phụ quyền. Bằng chứng là 

chung quanh hai Bà có các nữ tướng: Lê Chân, Thánh Thiên, Bát 

Đàng... ngay từ trong tổ chức quân lực cho tới khí thế khi đối diện với 

địch trên chiến trường, hai Bà đã đóng trọn vẹn vai: vua! Hai Bà để lại 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   915 

 

một bài học vô cùng quý báu mà con cháu thời nay luôn phải nhớ là: 

quyết tâm tự chủ của Việt tộc. Các nhà lãnh đạo độc đảng hiện nay, dù 

còn độc tài để độc quyền: đừng quên bài học này! 

Sử Việt còn ghi sự tàn ác của thái thú Tô Định, nó độc ác nhưng là 

thằng hèn, đã bị hai Bà đánh cho bỏ chạy, sau đó bạo triều Đông Hán 

gởi Mã Viện tới và khi thắng được hai Bà, nó đã để lại chiến tích (hay 

giả sử) về cột đồng Mã Viện, xem đất Việt là đất Tầu, cột đồng sau đó 

đã không còn dấu tích. Đây cũng là chuyện dễ hiểu: không bao giờ 

Việt tộc để cột đồng đứng trên quê hương Việt. Những ai cứ thắc mắc: 

giờ thì cột đồng đó ở đâu? Thắc mắc thì cứ tìm câu trả lời, trong đó có 

giả thuyết là dân Việt đã nấu cột đồng chảy ra để làm thau đồng, để 

lau nhà rồi! Đừng lẩm cẩm mà để giặc vào đất nước này lần nữa, 

chúng không những đã cướp biển, cướp đảo, mà đã đến đất nước này 

qua đường du lịch, để oang oang trong bảo tàng, trong chùa Linh Ứng 

tại Đà Nẵng, và nhiều nơi khác, khi bọn hướng dẫn viên du lịch gốc 

Tầu nói bằng tiếng Trung là đất Việt xưa là đất của chúng! Chúng ta 

đừng ngần ngại tống bọn hướng dẫn viên du lịch này ra khỏi đất nước 

ta! Thời hai Bà ra quân kháng chiến, nhân dân ủng hộ, nhân sĩ tụ 

nghĩa chung quanh hai Bà, đó là vì hai Bà vừa có trí tuệ, vừa có dũng 

khí giữ nước-cứu dân, để lại những trang sử -trong sáng và trong 

sạch- về tâm hồn Việt: quyết tâm độc lập của Việt tộc. Hậu thế này sẽ 

là hậu duệ đạo lý của hai Bà: không để mất quê hương! 

Các người đã triệt: 

Oanh liệt Việt Bà Triệu  
Sự lụn bại lớn nhất của các người từ lãnh tụ thủa các người lập đảng 

rồi cướp chính quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN thì đừng 

chờ mong gì trong chế độ độc đảng toàn trị của các người không hề có 

một chính sách gì để phụ nữ Việt được thăng hoa trong sinh hoạt xã 

hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội, thì sẽ không sao xuất hiện oanh 

liệt Việt Bà Triệu.  

 

Bà khởi nghĩa ra quân cứu nguy đất nước trong bối cảnh của một thời 

kỳ bi thảm của dân tộc. Bọn giặc nhà Ngô vô cùng tàn bạo với dân 

Việt, chúng mang sự tàn độc của cái hỗn chiến cùng thời của Tam 

Quốc tới đất nước Việt ta. Chúng trùm phủ không khí tàn ác nhà Hậu 

Hán để đô hộ nước Việt, với bọn tham quan bòn rút tận xương tủy dân 
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ta, trong đó phải kể tội tên thứ sử Lữ Đại, tham ô đi cùng với độc ác. 

Người thời đó truyền tục: cùng với sắc đẹp Triệu Thị Trinh, can đảm 

và mưu trí, và để khai minh cho những ai thắc mắc, tại sao bà không 

lấy chồng, lập gia đình, yên thân với nữ phận, Bà trả lời: “Tôi muốn 

cỡi gió mạnh, đạp sóng dữ, chém cá kình ngoài biển Đông, đánh đuổi 

quân Ngô, tháo ách nô lệ cho nhân dân”. Đây là tầm vóc nhân sinh 

quan của bà, đây cũng là một sung lực của phụ nữ Việt mà các bọn 

giặc đến cướp ta thường rất vô minh về ẩn số nữ Việt này. 

Dáng mạo oanh liệt trên chiến trận, Bà cỡi voi, ra trận với mãnh lực, 

mỗi lần binh lính giặc Ngô phải đi đối đầu với Bà, chúng rất sợ. Từ 

rừng Bồ Điền, nơi Bà tổ chức kháng chiến, tới núi Tùng, Thanh Hóa, 

Bà đã có hơn 30 trận ác chiến với giặc Ngô. Chính giặc Ngô đặt tên 

cho Bà là Nhụy Kiều Tướng Quân, công nhận cái thanh của Bà. Ai 

cũng biết nhân cách cao đẹp của Bà, chính tướng giặc là Lục Dận đã 

chọn cái tục khi bắt lính quân Ngô trần truồng ra trận để Bà phải 

ngượng mà lui quân. Tàu tục, Triệu thanh là kinh nghiệm mà ta phải 

nhớ mỗi lần ta đối đầu với Tầu tặc, tổ tiên ta dặn con cháu phải luôn 

giữ cái thanh, vì nó tinh khiết, vì nó trong trắng, cho dù trước các câu 

hỏi tục, chúng ta phải luôn chọn: “đố tục, giảng thanh”.  

Vì vậy, trong các trận chiến sắp tới với Tầu tặc, từ ngoại giao tới quân 

sự, nếu chúng tục, thì ta đừng lùi mà mắc mưu chúng, ta cứ tiến lên để 

dẹp cho sạch cái tục, vì cái tục dẫn đường đưa lối cho cái xấu, thô, tồi, 

dở, để sau đó là mở cửa cho cái thâm, độc, ác, hiểm nhập vào nhân 

tính Việt. Chúng ta quý trọng văn minh Trung Quốc, chúng ta còn xếp 

Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử vào bậc thầy, nhưng chúng ta đừng để 

cái Tầu tục có mặt trên đất nước Việt! Thẳng thắn, không dung kẻ 

xấu, bà đã xử chính đáng bà chị dâu đã phản bội và tố cáo chồng: 

Triệu Quốc Đạt, là anh của Bà. Bao lần tướng Ngô tìm mọi cách để 

chiêu dụ Bà, nhưng chúng luôn thất bại vì khí phách của Bà. Ngược 

lại, trong tổ chức đội ngũ của Bà, có những kẻ đã để địch mua chuộc, 

làm tan rã hàng ngũ trước âm mưu của địch. Bài học tổ chức chặt chẽ 

nội bộ luôn là bài học quý mỗi lần chúng ta phải đối diện với Tầu tặc 

xăm lăng. Bài học quý hơn cả mà Bà để lại cho các thế hệ Việt hiện 

nay chính là hùng lực của uy tín tự thân, lấy chính sự tự chủ để làm 

sức mạnh, và tướng Trần Quang Khải đã tiếp nhận được bài học này 

của Bà: “Dấu chân Bà Triệu rạng ngời sử xanh”. 
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Xin nhắc lại là từ lãnh tụ thủa các người lập đảng rồi cướp chính 

quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, các người không hề làm 

rạng ngời sử xanh, sử mà các người làm nên chỉ là sử của xương máu 

và nước mắt! 

Các người đã triệt: 

Quan âm chính sự Nguyên phi Ỷ Lan  

Từ lãnh tụ thủa các người thời lập đảng rồi cướp chính quyền tới các 

lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, các người không kể vì không được 

học, các người không làm chính sách vì các người không thấy và 

không thấu mô thức Quan âm chính sự Nguyên phi Ỷ Lan. Từ một cô 

gái hái dâu, nuôi tằm, đã trở thành chính khách biết kinh bang tế thế, 

vì con người thật của Bà là “thức khuya dậy sớm” nghèo nhưng liêm 

sỉ, là “một nắng hai sương” nghèo nhưng chăm chỉ, vì có lương tâm 

với gia đình. Kinh bang tế thế, là chân tài của Bà, câu chuyện “tiến 

cung” với niềm tin, cùng lòng quý yêu của vua Lý Thánh Tông.  

Dân truyền rằng khi vua đi đánh giặc Chiêm, cùng Lý Thường Kiệt, 

năm 1069, giao chuyện quản lý đất nước cho Bà, và Bà chăm lo rất 

chu đáo cho dân, vì Bà thương dân, vì Bà hiểu dân nghèo hơn ai hết. 

Có đại quyền điều hành đất nước, bà nhận lảnh trọn vẹn, nhân gian tôn 

bà là Quan Âm, nhân dân hết lời khen Bà. Khi vua qua đời, dù Bà là 

mẹ của Lý Nhân Tông, lên ngôi năm 6 tuổi, trước họa Tầu tặc, giờ Bà 

đã thành Thái phi, nhưng Bà không được chấp chính, không được trực 

tiếp lo chính sự, mà chỉ có Thái hậu Thượng Dương mới có quyền đó.  

Vai trò lịch sử của Bà là tiên quyết, khi quân Tống muốn chiếm nước 

ta, với bản lĩnh của minh tướng Lý Thường Kiêt đi phạt Tống ngay 

trên đất Tống: tại đây chắc là có tầm vóc chủ đạo hay tư vấn chiến 

lược gia quân sự là Thái phi Ỷ Lan, cũng như trong cả giai đoạn phá 

Tống-bình Chiêm của nhà Lý. Cũng chính trong giai đoạn dầu sôi lửa 

bỏng này, Thái phi Ỷ Lan đã để lộ ra một bản lĩnh khác, một bản lĩnh 

vì nước mà quên tị hiềm, Bà đã triệu Lý Đạo Thành về cung, lo nội 

chính, để giúp nước, mà Lý Đạo Thành là kẻ đã đứng về phía Thái 

hậu Thượng Dương, để chống lại Thái phi Ỷ Lan thủa nào. Bà kỹ tính 

trong tổ chức, Bà kỹ lưỡng trong quản lý, Bà lấy một phần ngân khố 

để sử dụng vào việc cứu các cô gái bơ vơ, giúp họ lấy chồng; Bà 

chống chuyện trộm trâu, giết trâu, gây ra thiếu trâu để cày cấy thời đó, 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   918 

 

Bà ra những luật chống trộm cắp rất nghiêm minh để ngăn chặn các kẻ 

trộm trâu. Một tầm vóc khác của Bà là Bà có trình độ Phật học cao, 

tinh thông Phật pháp, sùng đạo Phật, mở mang dân trí, thích làm việc 

thiện, luôn nghĩ tới người nghèo, sử dụng hiền tài, đây là thời đã lập ra 

Quốc Tử Giám. Thực tài lãnh đạo chính trị kiệt xuất của Bà là thật sử 

của Việt sử. Bà là gương sáng cho mọi lãnh đạo hiện nay đang thích 

độc quyền để chuyên quyền mà quên bổn phận vì “dân giàu, nước 

mạnh”, đang chuộng tham quyền để tham nhũng mà gạt đi trách 

nhiệm “vì nước, vì dân”. Bản lĩnh lãnh đạo, tầm vóc quản lý, nội công 

tổ chức của Thái phi Ỷ Lan đi trên vai, trên lưng các đám tham quan 

bất tài đời nay! 

Các người đã triệt: 

Dũng khí thống quốc của Đinh Tiên Hoàng:  
Câu chuyện của Tiên Hoàng với bối cảnh loạn lạc của các sứ quân là 

có mần móng trong xã hội Việt hiện nay, với người dân luôn “ngắn 

cổ, bé họng” trước bạo quyền, từ xã, thôn, làng, xóm lên tới vùng, 

miền, thành phố, chịu cảnh “ngậm bồ hòn làm mật” trong một hệ 

thống công an trị, nơi mà tham quyền song hành cùng tham nhũng. 

Với các câu ngạn ngữ mới của cường quyền ác bá thời nay “ở đâu ăn 

đấy”, làm tướng tá thì ở biệt thự, biệt phủ giữa cái nheo nhóc của dân 

đen. Với các câu châm ngôn mới của quan lớn, quan bé, lạm quyền 

nhờ bạo quyền “ở trên ăn nhiều, ở dưới ăn ít”. Bọn “sâu dân, mọt 

nước” này còn nghĩ là chúng có lối thoát mà thời của Tiên Hoàng 

không có là: “vơ tới cùng, vét tới tận” cho đầy túi, đến khi sơn hà 

nguy biến thì chúng sẽ “cao chạy, xa bay” ra ngoại quốc! Chúng lầm, 

những quốc gia phương Tây dân chủ mà chúng chắc bẩm là sẽ yên 

thân để dung thân tà kiếp của chúng là những quốc gia luôn đấu tranh 

cho nhân quyền. Cho nên, ông bà ta nói gọn trong ẩn số kiếp người là: 

“lưới trời lồng lộng”, tức là “chạy đằng trời chẳng thoát”! Vì “trời 

có mắt”, tức là “nhân quyền có thần nhãn”, sẽ mang chúng ra xử tội 

(tội hình sự) với công pháp quốc tế lúc đó chúng mới hiểu rõ câu của 

ông bà ta: “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”.  

Tầm vóc quân sự của ngài lớn vì tầm nhìn tổ quốc của Đinh Tiên 

Hoàng có được là nhờ tầm cỡ chính trị của Ngài cao, dẹp được thập 

nhị sứ quân, để thống nhất đất nước đó chính là bản lĩnh vời vợi của 

Ngài. Chuyện loạn lạc bởi đám sứ quân này nằm trong quy luật khủng 
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hoảng của các triểu đại phong kiến, mỗi lần có một ông vua suy đồi là 

cả xã hội bị suy thoái, có nội chiến vì vô chính phủ, có bạo động vì 

đầy bất công, cá lớn nuốt cá bé. Ngài dẹp lũ sứ quân này cho đất nước 

được trở lại thanh bình, ngừng hẳn mọi giết chóc của một thời cuộc 

mà người với người xem nhau như lang sói. Sự bất tài của một vương 

triều, vương triều đó phải nhận trách nhiệm như bọn sứ quân, cả hai 

phải chịu lỗi trước dân tộc, nếu không nói là tội! Tội thì chắc chắn 

nặng hơn lỗi, không những về hậu quả nhân sinh mà về cả hậu quả 

nhân đức, với sự suy sụp của giáo lý. Chính chế độ của các người độc 

đảng toàn trị đã cho ra đời hai quái thai là công an trị và tham nhũng 

trị, để hai quái thai này cho ra đời một quái thai khác là tham quyền 

địa phương trị, đây là chỉ báo của sự xuất hiện ra hiện tượng sứ quân 

thời nay. Các người còn nuôi dưỡng công an trị, tham nhũng trị, tham 

quyền địa phương trị, thì các người chính là tội đồ trước Dũng khí 

thống quốc của Đinh Tiên Hoàng 

Các người đã triệt: 

Bản lĩnh nữ Việt của Dương Vân Nga 

Từ lãnh tụ thủa các người thời lập đảng rồi cướp chính quyền tới các 

lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, bản lĩnh nữ Việt của mô thức Dương 

Vân Nga không hề có, có thể là sẽ không bao giờ có. Sinh thời, cả 

nước ít ai gọi tên thật của Bà: Dương Thị, mà nhất là người ngày nay 

luôn gọi Bà là Hoàng hậu Dương Vân Nga, họ kể với nhau là tên này 

có là nhờ qua tuồng, các vở tuồng ca ngợi bản lĩnh hoàng hậu hai đời 

của Bà, đời Đinh và đời Lê, giai đoạn mà nước ta luôn bị giặc Tống đe 

dọa, rình rập, rồi xâm lược. Vậy, mà Hoàng hậu đứng như một cột trụ 

trung tâm để đối đầu với bọn giặc Tống, lúc thì chúng như cú vọ, lúc 

thì chúng chồn cáo, với bụng dạ sói lang của chúng. 

Hai triều Đinh và Lê, đều không dài trong Việt sử, phận nước Việt 

trong dầu sôi lửa bỏng, Hoàng hậu cận kề Đinh Tiên Hoàng, Hoàng 

hậu sát cánh với Lê Đại Hành, trước những điểm hẹn gay gắt của thời 

cuộc, trước những dấu ấn gay go của chính sự, Bà luôn có mặt! Có 

mặt vì yêu nước thương dân, có mặt để cứu dân cứu nước. Bà bị tai 

tiếng trong nghi án giết vua Đinh Tiên Hoàng, lại thêm tin đồn tư tình 

với Lê Đại Hành; xóa triều Đinh, dựng triều Lê. Những nghi án này đi 

qua đi lại giữa chính sử và hư sử, nên hậu tế này xin đưa ra một đề 
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nghị-làm-giả thuyết để tiếp tục nghiên cứu thêm về Hoàng hậu, lấy 

chiều cao của công tâm, lấy chiều rộng của lương tâm, lấy chiều sâu 

công lý, cụ thể là lấy tầm nhìn xa để phân tích tâm lý, tâm trạng, tâm 

sự của Hoàng hậu trước tình hình rối bời thời đó. Tại đây, hậu thế xin 

phối hợp hai luận thuyết: một là của triết phân tích chính trị, hai là xã 

hội học bối cảnh chính trị, mà hậu thế đã dùng trong các nghiên cứu 

khoa học xã hội và nhân văn, nay xin đưa vào trường hợp của Hoàng 

hậu: đó là phân tích so sánh tinh huống giữa số phần và kiếp nạn.  

Số phần và kiếp nạn là hai ngữ pháp rất khác biệt nhau, từ nội dung 

đến vận hành để kẻ có trách nhiệm lãnh đạo đất nước biến quyết định 

thành quyết đoán, biến hành vi thành hành động cụ thể để thay đổi 

chính sự, chiến cuộc, tình thế... Hậu thế này nghĩ rằng khi Hoàng hậu 

đã mang lên cân, đo, đóng, đếm: một bên là số phần riêng của mình, 

của một triều đại; một bên là kiếp nạn của cả một dân tộc. Kiếp nạn là 

kiếp dài nhục nhã, đốn mạt cho muôn dân: suốt kiếp phải chịu kiếp nô 

lệ, cả một giống nòi sẽ mang kiếp bị đồng hóa, cả một đất nước sẽ mất 

mọi gốc, rễ, cội, nguồn về văn hóa, văn minh, văn hiến của mình, kể 

cả nhân phẩm Việt đã có sẵn trong bản sắc Việt. Hoàng hậu đã gạt số 

phần của mình, của triều Đinh qua một bên, để trực diện chống kiếp 

(hoạn) nạn cho cả một dân tộc, và chính nhờ có Hoàng hậu, mà minh 

tướng Lê Đại Hành mới vững tâm dẹp giặc. 

Bài học gạt số phần của tư lợi để trực diện chống kiếp nạn vì dân cứu 

nước rất hiện đại, nó phải hiển hiện ngay trong não bộ các lãnh đạo 

hiện nay trước họa Tầu tặc, mà các vị này nên theo Hoàng hậu Dương 

Vân Nga là: dẹp thù trong trước, để sau đó lo cho đại cuộc là: giặc 

ngoài! Từ lãnh tụ thủa các người thời lập đảng rồi cướp chính quyền 

tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, các người không hề học kỹ 

lưỡng bản lĩnh nữ Việt của mô thức Dương Vân Nga. Các người luôn 

đi tìm chỗ dựa ngoại bang, lúc thì Liên Sô, giờ thì Tàu tặc, các người 

sẽ không thấy và không thấu được bài học Dương Vân Nga trong nhân 

sinh quan độc đảng toàn trị của các người. 

Các người đã triệt: 

Minh trí thập đạo của Lê Đại Hành 
Việt tộc biết Minh trí thập đạo của Lê Đại Hành qua ít nhất là ba phẩm 

cách, thứ nhất là võ tướng bẩm sinh, thứ hai là sáng danh phận trai 
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thời loạn, thứ ba là công tướng trí dũng. Nhưng phải thống hợp cả ba 

để lấy ra hằng loạt bài học cho hậu thế, cho hiện tại, có trong phương 

pháp luận sử học so sánh cổ-kim của phương Tây. Vì Ngài là nhân vật 

tiểu biểu mà các nước văn minh có sử luận uyên thâm được mang tên 

là chủ thể cổ sử dẫn dắt hiện sử; cụ thể là các bài học cổ ngài để lại 

cho mai sau thì rất hiện đại giữa thời buổi hiện nay. Hậu sinh kể lại 

vài bài học của Ngài mà hậu thế không những phải ngẫm mà phải làm: 

Mưu lược quân sự của Ngài để chống Nhà Tống có một không hai, 

khi chúng thấy oai dũng của Ngài thì tìm cách viết thư chiêu dụ, 

chúng đã lầm từ đó, vì Ngài không phải loại người sống để “đầu 

hàng”, mà mưu lược của ngài đi trên vai, trên lưng chúng! Trận Bạch 

Đằng của Ngài được xếp là thứ hai trong sử liệu, sau trận của mãnh 

tướng Ngô Quyền, trước trận của dũng tướng Trần Hưng Đạo, ở đây 

xin gọi Ngài là minh tướng. Vì giữa trận mạc, Ngài “giả hàng” để 

tiếp cận sát với địch, mà chủ đích giết được tướng của địch là Hồ 

Nhân Bảo, ngay trên chiến thuyền của hắn. Giả cầm cự trong thế yếu, 

giả hàng để sát kề thân địch, để diệt địch, và cứ thế mỗi trận một cách, 

trận Tây Kết thì bọn xâm lăng kinh hồn bạt vía! Hằng trăm các tướng 

lĩnh của Bộ Quốc phòng hiện nay phải học kỹ các bài học quân sự của 

Ngài, Ngài ạ! 

Tài lược ngoại giao của Ngài đã cướp hồn sư giả nhà Tống, cho nên 

các lãnh đạo của Bộ Ngoại giao hiện nay phải học thật kỹ để luôn 

thẳng lưng, ngẩng đầu trước địch. Khi gặp sứ giả nhà Tống, Ngài 

không làm theo ý chúng là xuống ngựa và quỳ lạy, mà Ngài vẫn ngồi 

trên yên ngựa để đối thoại với chúng. Ngài luôn làm tăng vị thế ngoại 

giao của đất nước Việt, khai thị cho bọn sứ giả nhà Tống để chúng 

phải nể trọng Việt tộc.  

Lê Đại Hành thăng hoa dân tộc trong nước về nông nghiệp, kinh tế, 

rồi biến thành sách lược ngoại giao làm cho địch phải mở mắt là ta 

cũng thông minh, cũng giỏi, hay, tài, dũng như chúng. Để khi sứ giả 

nhà Tống trở về quê chúng phải viết lời công nhận: “Ngoài mặt trời 

xứ Tống, cũng có một mặt trời khác” (Đại cồ Việt).  

Hành động lãnh đạo, của Ngài vừa thực, vừa sáng: Ngài cầy với dân, 

làm ruộng vì biết đất Việt phải mạnh về nghề nông để Việt tộc mới 

vững về kinh tế. Ngài kinh bang tế thế, với xây công trình thủy lợi, từ 
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Ninh Bình tới Nghệ An. “Có thực mới vực được đạo”, mà thực đây 

vừa là thực phẩm mà cũng vừa là sự thực, ngài không bị sai lầm đến 

nhó nhăn như nguyên chủ tịch Trương Tấn Sang, như đương kim chủ 

tịch Trần Đại Quang là chỉ vác cày trên bờ ruộng để báo chí chụp ảnh; 

mà lố bịch nhất phải kể đến thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, 

mà không phải là cây non (trồng cho lớn) bứng cây đã lớn chỗ này để 

cắm ở chỗ khác, để cho ông tưới vài phút cho truyền hình thâu ảnh rồi 

sau đó thì cây chết mặc cây! 

Minh trí thập đạo của Lê Đại Hành đang bị triệt hủy ngay trong chế độ 

độc đảng toàn trị hiện nay, vì ĐCSVN đang đi ngược lại bài học của 

Lê Đại Hành:”Biết chọn chân chính mà đem tài phò giúp. Biết tìm 

đường chính mà đi trong các nẻo rối ren của thế sự”. 

Các người đã triệt: 

Lực đa dũng của Lý Thường Kiệt  

Trong chế độc độc tài nhưng bất tài của độc đảng trị của các người sẽ 

không còn tầm vóc của cậu thanh niên Ngô Tuấn (tên thật của Lý 

Thường Kiệt), chấp nhận làm hoạn quan để phò minh quân, để kề cận 

với chuyện cứu nước-giữ nước, được mang họ Lý của vua với lòng tin 

yêu của vua, khi vua đã nhận ra bản lĩnh kiện tướng đa dũng của Ngài. 

Đa dũng với nhiều mặt trận khác nhau trong đời Lý, mặt trận phía 

nam chống Chiêm Thành luôn là nỗi bất an cho cả triều Lý, mặt trận 

phía bắc của nhà Tống luôn là mối đe dọa hằng ngày của Việt tộc.  

Tầm vóc của Lý Thường Kiệt vượt ngoài phạm vi quốc gia, Ngài biết 

liên minh rồi tập hợp các dân tộc anh em miền núi để cùng nhau 

chống giặc Tống. Ngài còn đa dũng ngoài sức tưởng tượng của kẻ 

địch, Ngài đánh chúng ngay trên đất của chúng, đập tan mọi cơ ngơi 

chuẩn bị xâm lăng của chúng. Chiến thắng Ung Châu, Liêm Châu, 

Bạch Châu... của ngài trên đất giặc, làm cho giặc từ thẫn thờ kinh ngạc 

về lý dũng của Ngài đến ngơ ngác ngạc nhiên về trí dũng của Ngài.  

Đa dũng được chế tác từ lý dũng và trí dũng, có gốc là luận cho quả 

cảm, tức là không sợ, dù địch lớn, mạnh tới đâu đi nữa, được cụ thể 

hóa qua quyết định trong sáng suốt, quyết tâm trong tỉnh táo, quyết 

sách với tất cả thông minh thắng giặc vì biết “đi guốc trong bụng 

giặc”. Đa dũng là chỗ dựa của đa tài trong chiến thuật quân sự, linh 
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động tùy cơ ứng biến; mỗi trận đánh, mỗi bối cảnh quân sự, Ngài luôn 

có cách tấn công thích nghi, có cách phòng thủ thích hợp, Ngài nắm 

thế “đi trên đầu giặc” để điều binh, khiển tướng. 

Trong bối cảnh của đất nước hiện nay, trước họa của Tàu tặc, nhân 

dân không thấy lý dũng của các lãnh đạo độc tài trong ĐCSVN, không 

thấy trí dũng của các tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng, mà chỉ thấy 

các khẩu lịnh đầy cạm bẫy: láng giềng tốt, đồng chí tốt... trong khi 

láng giềng này ngày ngày cướp đảo, cướp biển, giết ngư dân Việt trên 

biển Việt; còn đồng chí (trong tư duy tặc chí của chúng) thì thao túng, 

giật dây đẩy độc quyền đảng về phía tà quyền theo chúng trong ma 

đạo. Các người đang lãnh đạo ĐCSVN đã triệt lực đa dũng của Lý 

Thường Kiệt đã có dũng khí Việt tộc luôn biết làm ra những công 

tướng, những kiện tướng! 

Các người đã triệt: 

Hồn thiêng quốc đạo của Trần Hưng Đạo  

Việt tộc kính trọng và thờ phụng Trần Hưng Đạo như thánh (Đức 

Thành Trần) như thương yêu kính trọng các bậc khai quốc công thần, 

và giữa các khai quốc công thần dựng nước và giữ nước: Ngài luôn có 

chỗ một đứng thật cao quý (ngày hội Đức Thành Trần). Câu chuyện 

này có lý do của nó, mà lý của nó thì rất hay, đẹp, tốt, lành, vì phẩm 

chất của Ngài thật cao, sâu, xa, rộng để hậu thế học, tu, dưỡng, hành 

cả đời cũng chưa xong. 

 Ngài cao đẹp vì là người lãnh đạo vì nước quên thù nhà, trước bi kịch 

của cha là Trần Cảnh, trong thảm kịch nội hôn, mà chính gia đình 

Ngài chịu cảnh tan nát. Khi cha hấp hối, Ngài lại còn phải nghe lời 

cha dặn là: phải trả thù nhà! Trả hận cho cha! Ngài đã không làm 

chuyện đó, Ngài chọn hướng cứu nước, Ngài đứng về phía cứu dân, 

đạo lý này đủ cho Ngài làm lẽ sống cho mình suốt kiếp, và chuyện này 

thì tất cả các vua, các tướng, các quan, cả nước ai cũng biết, cũng 

trọng, cũng khâm phục ngài. 

Ngài có thông minh quân sự trọn vẹn của một lý trí luôn sáng suốt, có 

dũng cảm lãnh đạo tràn đầy của một nhân cách tỉnh táo, phương pháp 

phân tích của Ngài rất thuyết phục vua mỗi lần cả nước thề một phen 

sống mái với Nguyên Mông. Sức thuyết phục của ngài trao truyền lan 

rộng tới tướng sĩ, binh sĩ, muốn biết mãnh lực của nó, thì hãy đọc 
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Hịch Tướng Sĩ của Ngài. Trong Hịch Tướng Sĩ, Việt tộc luôn cúi đầu 

tiếp nhận trước lòng yêu nước của Ngài: “Ta thường tới bữa quên ăn, 

nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...”.  

Quân tử tạo ra chính nhân, riêng Ngài đã đi xa hơn bao chính nhân, 

Ngài còn dìu dắt bao chính nhân trong thời đại của Ngài đi theo chính 

đạo mà chính đạo thời đó, trước đe dọa của Nguyên Mông, chính là 

quốc đạo (vì nước quên thân), quên luôn cả thù nhà, chỉ vì không 

được quên nước. Lòng kính phục của hậu thế trước đạo lý của Ngài có 

cớ sở vững: lấy sung lực lương tâm yêu nước để tạo nên lương tri lãnh 

đạo trong việc cứu nước-cứu dân, dụng lương tri lãnh đạo để làm sáng 

lên liêm sỉ vì dân trong nhân cách lãnh đạo. 

Các người đang lãnh đạo ĐCSVN đã triệt đi hùng khí của Hịch Tướng 

Sĩ: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, 

nước mắt đầm đìa...” để sa đọa trong lạm quyền và lộng quyền, suy 

đồi trong tham quyền và tham nhũng. Các người không những hèn với 

giặc, ác với dân, mà các người còn đốn mạt với tổ tiên, với Đức Thánh 

Trần, khi các người đã dời lư hương trước đền thờ Trần Hưng Đạo tại 

Sài Gòn, vì các người sợ Việt tộc sẽ tống cố Tàu tặc bằng Hồn thiêng 

quốc đạo của Trần Hưng Đạo.  

Các người đã triệt: 

Tính minh lược của Nguyễn Trãi 
Trong chế độc đọc đảng toàn trị của ĐCSVN, các người đã triệt diệt 

tính minh lược của Việt tộc có trong Nguyễn Trãi, được đúc kết bởi 

bao tinh hoa của tổ tiên Việt, phải về Côn Sơn, mới hiểu tại sao đứa 

con tin yêu này của Việt tộc đã có những hùng lực thông minh lạ 

thường, để hiểu tại sao Unesco, Liên Hiệp Quốc công nhận Ngài như 

danh nhân của nhân loại. Ngài có giòng họ chính thống với Trần 

Nguyên Đán, Ngài đã hít thở trong nhân tri vững nhân trí của Chu 

Văn An, Ngài thâm trầm trong thâm học với kinh nghiệm của Huyền 

Quang, một trong ba sư tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài chắc chắn 

suy ngẫm nhiều tại sao Hưng Đạo Vương vừa tập trận ngay tại Lục 

Đầu, nơi sáu con sông tụ đầu ngay trên quê hương của Ngài, vừa là 

nơi mà Hưng Đạo Vương thường lui về để nghĩ ngơi.  

Hãy tới đền thờ của Ức Trai tại Hải Dương để hiểu vì sao mà đứa con 

tin yêu của Việt tộc được nhân dân tại đây thương yêu đến chừng nào. 
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Những người dân tại đây hẹn nhau tới đền thờ của Ngài, họ ngồi trò 

chuyện trong thảnh thơi, ung dung, thong dong, nhàn hạ trên tấm 

phản, ngay trong đền, ngay bàn thờ, dưới chân Ngài Ức Trai. Đây là, 

tổng kết của nhiều bài học: “ăn ở có hậu”, nên “dân thương, dân 

nhớ”, vì“ở người ta thương, đi người ta nhớ”... nhất là đối với các 

bậc khai quốc công thần. Ngược lại, tham quyền để tham nhũng, lạm 

quyền để lộng quyền như hiện nay, thì ngày rời cõi đời này, thì người 

nay và người sau họ “không thương, chẳng nhớ”, mà còn bị họ “rải 

muối” để không có lối về, không có đất mà dung thân! 

Ngài để lại đời sau bao nhiêu bài học, trong đó có 5 bài học luôn cận 

kề với con cháu trong hiện tình đất nước đang bị đe dọa bởi Tầu tặc, 

dân tộc đang bị suy đồi về luân lý, lạc đường trong giáo dục, lầm lối 

trong xã hội... Chiến lược sáng trong chiến sự, đây là bài học đầu tiên 

mà ngài đã làm sáng cho thông minh quân sự Việt, Ngài dạy con cháu 

là chữ nhẫn đi cùng với chữ thời để tạo ra chữ thế. Ngay từ đầu, chữ 

nhẫn rất rõ, Ngài chờ những năm ròng ở Đông Quan, chờ ngày gặp 

chúa để cứu dân cho tới nơi, tới chốn; chữ thời và chữ thế, càng rõ 

hơn, khi Ngài cùng Bình Định Vương cầm cự nhiều năm dài trên núi 

Chí Linh. 

Chính lý ngời trong ngoại giao, đây là mặt trận để con cháu thấy rõ 

Ngài vừa là quan văn, vừa là quan võ, hơn thế nữa Ngài là bậc thầy 

trên mặt trận ngoại giao, khi chính luận yêu nước Việt chính là lập 

luận chống tà quyền xâm lăng. Các lá thư Ngài gởi tới bọn tướng giặc, 

thường không thấy thư trả lời, và nếu chúng có liêm sỉ thì chúng phải 

cúi đầu khâm phục tài diễn luận và trí giải luận của Ngài về lòng yêu 

nước Việt của con dân Việt. Câu chuyện chính lý làm mức độ để nói 

lên trình độ chính tri trong chính trị, đây là câu chuyện cốt lõi hiện 

nay của đất nước trước họa Tầu tặc đang cướp biển, cướp đảo ta. 

Chúng ta chỉ thắng được ngoại xâm nếu ngay trên thượng nguồn 

chúng ta có đầy đủ kiến thức của chính lý và có trọn vẹn ý thức của 

chính tri. 

Tâm lý chiến trong chinh chiến, Ngài cũng là thầy khai minh ra môn 

tâm lý chiến, tìm là mọi cách tác động lên tâm lý kẻ xâm lược, Ngài lý 

luận rõ cho bọn tướng, bọn lính của giặc là chúng bất chính trong việc 

đi cướp nước láng giềng, lại chịu cạnh bị đày đọa xa nhà, xa quê. 

Sống “vất va vất vưởng” nơi quê người, chết trận bằng xâm lăng, thì 
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chỉ là “oan hồn”, thuộc loại “ma bùn” mà thôi! Có tướng giặc, cả 

binh lính thấy Ngài phân tích đúng (trúng tim gan của chúng), có khi 

nhận ra hàng, mà ta không cần phải đánh. 

Ẩn tích để sáng danh, Ngài rút lui về Côn Sơn vì bọn nịnh thần, tham 

quan làm Ngài “lợm giọng”, chúng hãm hại Trần Nguyên Hãn, Ngài 

không những thấy rõ tâm địa của chúng, mà Ngài còn “đi guốc trong 

bụng” các vua nhà Lê, đồng thuyền trong đồng cam, cộng khổ, nhưng 

không đồng hội, trong yến tiệc của quyền lực. Đấy cũng là chuyện 

trình độ đạo lý của Ngài luôn cao hơn mức độ tính toán quyền lực bủn 

xỉn của các vua, của quan nhà Lê thời đó. Nhưng Ngài không “mai 

danh, ẩn tích”, mà Ngài ẩn tích để sáng danh, qua văn thơ kiệt xuất 

trong tâm hồn Việt, văn minh Việt, mà nay đọc lại vẫn thấy ngài rất 

hiện đại! 

Nhân tri nuôi văn trí, các bài thơ, các văn bản do chính tay Ngài viết, 

nhất là Bình Ngô Đại Cáo, làm sáng ngời không những chính nghĩa 

dày trí dũng của Việt tộc, mà còn làm gốc cho một nhân bản bền vững 

trong nhân loại: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay 

cường bạo”. Một bài học cũng vô cùng hiện đại sẽ dẩn đưa Việt tộc đi 

tìm nhân quyền để chống bạo quyền mà độc quyền của độc đảng đang 

áp đặt trên số phận của Việt tộc. 

Thảm kịch của các người từ lãnh tụ thủa các người lập đảng rồi cướp 

chính quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN là các người không 

hề là những minh lược sư theo mô thức của Nguyễn Trãi, các người 

luôn tham quyền cố vị nên các người không bao giờ có được nhân 

cách mai danh ẩn tích làm nên nhân phẩm quang minh chính đại của 

Nguyễn Trãi. 

Các người đã triệt: 

Hùng thế dũng lực của Quang Trung  

Bi hài kịch của các người từ lãnh tụ thủa các người lập đảng rồi cướp 

chính quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN là các người không 

có hùng thế dũng lực của Quang Trung làm nên thần tốc biết đuổi giặc 

xâm lăng ra khỏi bờ cõi trong chớp nhoáng. Trước khi Quang Trung 

trở thành Quang Trung Hoàng Đế, ngài đã là dũng tướng với bao dũng 

lực, ai hiểu Ngài đã phải thấy là thời buổi Ngài làm chuyện bình Nam, 

dẹp Bắc là vô cùng phức tạp, một thời đại dường như không có lối ra, 
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nếu không có dũng tài quân sự, nếu không có dũng trí chính trị, nếu 

không có dũng khí lãnh đạo như Ngài.  

Tại sao vậy? Chỉ tại vì Ngài một thân, một chính nghĩa đã phải đối 

phó với sáu mặt trận tức khắc vì khẩn trương: Mặt trận thứ nhất là 

Trịnh-Nguyễn phân tranh, một cuộc huynh đệ tương tàn bị xem như là 

không thể dứt, nếu không có Ngài. Mặt trận thứ hai dai dẳng với 

Nguyễn Ánh mà hận thù đã lên ngất trời được xếp loại là không đội 

trời chung. Mặt trận thứ ba là sự nhó nhé của thực dân qua con đường 

truyền đạo, mà ít nhiều Nguyễn Ánh đã rơi vào bẫy, khi khai thác triệt 

để Bá Đa Lộc. Mặt trận thứ tư là Thái Lan, thời đó tên láng giềng cơ 

hội, thừa nước đục thả câu, cũng được Nguyễn Ánh không ngừng sử 

dụng. Mặt trận thứ năm chính là ông anh cả của Ngài: Nguyễn Nhạc, 

tâm địa lắc léo vì ham quyền cố vị. Mặt trận thứ sáu kinh khủng nhất 

chính là quân Thanh đang xâm chiếm đất nước Việt, chúng vào Thăng 

Long với tư cách vô cùng thô bỉ của bọn cướp nước Việt và khinh 

người Việt.  

Khinh thường người khác trong chiến tranh thì dễ sinh ra khinh địch, 

cho nên quân Thanh đã bị quét ra, quét hẳn, quét hết, quét trọn, quét 

sạch qua chiến dịch thần tốc năm mươi ngày của Ngài. Chúng phải 

chui, phải chạy và cuối cùng là phải xin được giữ thân để về lại được 

quê cha đất tổ của chúng. Hiện nay trên quê hương Việt, lãnh đạo hiện 

nay dường như chỉ có hai mặt trận tức khắc vì rất cụ thể. Mặt trận kinh 

tế quốc thái dân an để có cơm no, áo ấm rồi dần dà làm được chuyện 

dân giàu nước mạnh mà các láng giềng cùng nôi văn hóa tam giáo 

đồng nguyên với ta đã làm được (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Trung Quốc). Mặt trận quân sự phải giữ yên bờ cõi để giữ trọn tiền đồ 

tổ tiên, tức là hằng ngày phải quyết tâm-quyết chí-quyết chiến chống 

lại ý muốn-ý định-ý đồ của Tầu tặc là xâm lấn-xâm lược-xâm lăng đất 

nước Việt. Chỉ có hai chuyện thôi, thật rõ ràng, chỉ như vậy thôi mà 

Việt tộc hiện nay không thấy cụ thể gì cả trong hành vi-hành động của 

lãnh đạo độc tài nhưng bất tài của ĐCSVN! 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   928 

 

 

 

 

 

 

Xóa thông minh Việt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xóa thông minh Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với ý đồ xóa 

đi thông thái Việt đã có nhân phẩm của tổ tiên Việt; là tà sách của tà 

quyền độc đảng với ý đồ xóa đi thông minh Việt đã có nhân văn của 

dân tộc Việt; là ma sách của ma quyền độc đảng với ý đồ xóa đi thông 

thạo Việt đã có nhân bản của con người Việt biết cứu nước và giữ 

nước.
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Xóa thông minh Việt là phần II của Triệt luận dựa trên ba chuyên 

ngành đã làm nên liên minh khoa học xã hội và nhân văn có tự cổ 

triết, cổ văn, cổ sử của nhân loại được định luận chung quanh: chính 

trị học, triết học, đạo đức học. 

Chính luận của chính trị học tri thức 

Chính luận đưa chính trị vào lý của luận để luận giúp lý cho lãnh đạo 

chính trị! Phương pháp luận so sánh sẽ xây dựng nên chính trị học 

phân tích dữ kiện chính trị và giải thích các sự kiện chính trị không 

những qua chính sách, mà còn qua hành động cụ thể, phối hợp với 

phân tích nội dung văn bản của chính sách cùng diễn văn của lãnh 

đạo, qua ngôn ngữ chính trị để giải luận tư duy lãnh đạo, từ đó tìm 

hiểu các diễn biến có trong ý định-ý muốn-ý đồ của lãnh đạo. Phân 

tích chính sách: mức độ của một chính sách là trình độ của lãnh đạo 

trách nhiệm chính sách đó. Phân tích hành động lãnh đạo: mức độ 

của hành động lãnh đạo là trình độ tư duy của lãnh đạo đó.  

Phân tích tư duy của lãnh đạo: mức độ tư duy của lãnh đạo là trình độ 

lý luận để giải quyết các chủ trương của lãnh đạo đó. Phân tích lý luận 

các chủ trương: mức độ lý luận để giải quyết các chủ trương của lãnh 

đạo là trình độ trí tuệ của các lãnh đạo đó. Phân tích trí tuệ của lãnh 

đạo: mức độ trí tuệ của các lãnh đạo là trình độ các công trình ưu tiên 

của các lãnh đạo đó. Phân tích các công trình ưu tiên: mức độ công 

trình ưu tiên của các lãnh đạo là trình độ sáng tạo các chính sách phát 

triển chiến lược. Phân tích các chính sách phát triển chiến lược: mức 

độ sáng tạo các chính sách phát triển chiến lược là trình độ sáng tạo về 

phát triển bền vững. Phân tích các chính sách phát triển bền vững: 

mức độ chính sách phát triển bền vững là trình độ về hiệu quả của các 

chính sách đó. 

Thấy nước mắt nhân tình để tiếp nhân tâm.Thấu xương máu nhân thế 

để nhận nhân nghĩa. Thấm sinh linh nhân loại để đón nhân tính. Muốn 

nhận chức năng, chức vụ, chức danh lãnh đạo chính trị hiện nay trước 

Việt tộc thì nên đứng ngay về phía dân đen, trắng tay vì nghèo khổ. 

Thì nên đứng cùng phía với dân oan, mất trắng đất, lẫn nhà. Thì nên 

đứng chung với công bằng, để có công tâm, để chống bất công.Thì 

nên đứng sát phía dân chủ, để sống chết với nhân quyền! Các vị đang 

lãnh đạo, đang thất bại trong việc thăng hoa Việt tộc, xin quý vị xem 
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lại, truy lại, soát lại, suy lại quá trình đào tạo lãnh đạo tại các quốc 

gia tiên tiến, xem lại giáo dục, truy lại giáo khoa, soát lại giáo trình, 

suy lại giáo án về lãnh đạo, quản lý và tổ chức, nhất là đào tạo nhân 

sự trong lãnh đạo. 

Chỉ vì nội dung trầm trọng của thất bại trong lãnh đạo chính trị là: 

Việt tộc của quý vị phải bị rơi xuống vực! Chính luận, không phải là 

thể loại văn được gọi tên là chính luận, mà chính luận ở đây là lý luận 

chính trị, tạo cơ sở tư duy cho những ai có nguyện vọng hay có tham 

vọng làm chính trị, muốn lãnh đạo trong một đất nước như Việt Nam, 

chưa đón được dân chủ, nên chưa nhận được nhân quyền. Lý luận 

chính trị vừa qua lịch sử, vừa qua thực tế; không quên kiến thức chính 

trị là nền chính kiến, nhất là không quên tri thức lãnh đạo làm gốc cho 

ý thức lãnh đạo. 

Chính luận trong tiểu luận này đi tìm cội là chính lý, dựa trên nhân lý, 

khi quá trình tri thức lãnh đạo chính trị là quá trình lý luận trên thực tế 

của nhân sinh, là lập luận trên chính sách để phục vụ nhân dân, với 

năng lực diễn luận các quyết định chính trị trước nhân tri, với hiệu 

quả giãi luận các hành động lãnh đạo trước nhân trí. Nếu muốn làm 

chính trị mà không có gốc, rễ, cội, nguồn từ nhân; lại vắng luôn năng 

lực và hiệu lực của luận, thì đừng làm chính trị, đừng làm lãnh đạo, vì 

sẽ làm trong vô tri, sẽ lãnh đạo trong vô minh, sẽ chỉ hại dân, diệt 

nước. 

Chính luận đi tìm gốc là chính tri, nơi mà kiến thức vừa là năng lượng 

chính trị, vừa là xương cốt của lãnh đạo, vì kiến thức là chất sống nuôi 

tri thức, tạo tầm vóc cho hiểu biết chính trị, dựng nên bản lĩnh của 

lãnh đạo từ rường cột là ý thức chính trị, là nhận thức lãnh đạo. 

Không quản lý nổi phương trình thức (kiến thức-tri thức-ý thức-nhận 

thức) này thì chỉ đưa dân tộc tới ngu dân, đưa giống nòi tới chướng 

nghiệp. Và thức luôn được đưa đường, dẫn lối bởi chính, ngược lại 

với tà, trái lại với ma, chống lại với gian. Chính tri làm thăng hoa 

chính nghĩa! 

Chính luận đi tìm rễ là chính tâm, tạo ra thành tâm để có thành ý, nơi 

mà sự thành thật làm vững, làm chắc sức hoàn chỉnh của ý thức. 

Chính ý thức ngay thật tạo nên tâm thức ngay thẳng với mọi người để 

có chỗ đứng chính thống trong lãnh đạo: nói thì giữ lấy lời, hứa thì 

phải làm, nơi mà chính tâm làm ra chính quả, vì lừa dân, dối nước thì 
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sẽ không sao có hậu trong chính giới.Chính luận mang chính khí; tới 

tự chính ngôn, nơi mà ý thức chính trị làm cột xuong sống cho luân lý 

lãnh đạo, có trách nhiệm với chính ngữ vì có bổn phận với chính 

nghĩa. Qua đó, chính nghĩa tạo hùng lực cho chính khí trong lãnh đạo 

chính trị, như vậy phải lấy phương trình chính (chính lý, chính tri, 

chính tâm) để quản lý xã hội, để quản trị cơ chế, để được đi trên chính 

đạo với chính trị đúng, song hành cùng lãnh đạo đúng.  

Dân luận của dân chủ chân chính 

Tôi nghiên cứu nhân học trong nhiều năm nay, nhưng tôi vẫn mơ ước 

có một chuyên ngành nhân học mới sẽ ra đời, nó nhận ra nhân loại, vì 

thông hiểu nhân tình, vì thông suốt nhân thế, bằng nhân lý, nhân trí, 

nhân trí với chiều cao của nhân phẩm, chiều rộng của nhân văn, chiều 

sâu của nhân bản, có nền là nhân nghĩa, có gốc là nhân từ, có đường 

đi nẻo về của nhân đạo, giữa cõi bờ mênh mông của nhân duyên, nếu 

có được một chuyên ngành nhân học mới về phía chân trời này, thì có 

lẽ đó là: nhân học dân chủ! Tôi đứng về phía nước mắt dân oan màn 

trời chiếu đất, nạn nhân của tham quan, tham nhũng. Tôi đứng về phía 

mồ hôi dân đen, suốt kiếp trắng tay, nạn nhân của bạo quyền bất công, 

tà quyền bất nhân. Tôi đứng về phía bóng tối lao lý của các tù nhân 

lương tâm, vì lương tri của Việt tộc… 

Dân chủ chân chính từ đầu phiếu tới bầu cử, có ứng cử viên của hệ 

chính (chính tâm phục vụ dân tộc là gốc cho chính diện qua tài năng 

vì đất nước, làm nên chính nghĩa của kẻ vì dân-vì nước), chính quá 

trình này đủ lực lột mặt nạ của loại âm binh sinh đôi là đạo đức giả 

luôn đi cùng chính trị giả, đẻ ra quái thai đảng cử dân bầu, quái thú 

của tà quyền phản dân chủ trong chính giới. Khoa học luận của chính 

trị học là làm cho rõ chỉ có: dân chủ chân chính mới định nghĩa một 

cách chân thành thế nào là dân sinh. 

Dân chủ chân chính từ định chế tới cơ chế, có hệ thống tuyển chọn 

theo hệ chuyên (chuyên cần qua chuyên môn, làm nên chuyên gia, 

được đào tạo trong chuyên khoa, qua một chuyên ngành được khoa 

học và giáo dục xác chứng), có gốc là quá trình của hệ thức (nơi mà 

kiến thức gầy dựng nên tri thức, tạo ra trí thức hiện diện trong xã hội 

để hỗ trợ dân tộc giữ ý thức, để bảo vệ luân lý giáo dục qua nhận thức 

để bảo trì đạo lý tổ tiên, bảo trì tâm thức của giống nòi trước các thử 

thách và thăng trầm của cuộc sống). Hệ chuyên này lột mặt nạ chớp 
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nhoáng quá trình âm binh hoá xã hội của tà quyền qua chuyện đi 

ngang về tắt của học giả-thi giả-bằng giả, đẻ ra quái vật trong chuyện 

đi đêm về khuya của lãnh đạo giả-quản lý giả-chính trị giả, dùng độc 

đảng để giữ độc quyền. Phương pháp luận của chính trị học là hiểu 

cho thấu để phân tích tới nơi chốn: chỉ có dân chủ chân chính mới 

định nghĩa một cách chính xác thế nào là dân trí. 

Dân chủ chân chính từ dân tộc tới đất nước, từ vận mệnh giống nòi tới 

tương lai các thế hệ trẻ, trong đó hệ phát (nơi mà phát huy tiềm lực 

dân tộc sẻ làm động cơ để phát triển đất nước), có chỗ dựa là hệ sáng 

(tại đây sáng kiến vì dân tộc làm khởi điểm để có sáng chế trong lao 

động, trong sản suất, có chỗ dựa là sáng tạo không những trong khoa 

học kỹ thuật mà trong mọi sinh hoạt xã hội, từ văn hoá tới nghệ 

thuật…). Khi song hành với nhau, thì hệ phát và hệ sáng mang nội 

hàm của dân quyền, vì mang thực chất của dân chủ, sẽ dẹp được hệ 

độc (độc đảng sinh ra độc tài, đẻ ra độc tôn, là quái thai là độc quyền), 

luôn cặp kè với hệ tà (tà quyền ẩn nấp như âm binh trong tà đạo của 

mua chức bán quyền, qua tà lực của bạo quyền). Tri thức luận của 

chính trị học là phải xây lý luận để dựng lập luận, khai sáng giải luận 

để tạo nên diễn luận: chỉ có dân chủ chân chính mới định luận một 

cách liêm sỉ thế nào là dân tộc. 

Tự luận: tự do, tự chủ, tự tin, tự trong 

Tự do là rễ của hệ tự (tự tin, tự lập, tự chủ) không có tự do sẽ không 

có nhân quyền và dân chủ, cụ thể là sẽ không có công bằng và bác ái 

để có tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp, không có tự 

do sẽ không có một xã hội dân sự văn minh. Tự do là gốc của hệ công 

(công bằng, công lý, công pháp) trong đó công tâm không hề rời đạo 

lý và luân lý để tự do cá nhân không bị bóp, xiết, ngăn, chặn bởi ích 

kỷ, tư lợi luôn là mối đe dọa trong đời sống cộng đồng, trong sinh hoạt 

tập thể. Tự do là cội của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức), hợp lưu 

của ý thức, nhận thức, tâm thức, làm nội lực cho thăng hoa cá nhân, 

cho thăng tiến tập thể, cho thăng chất cộng đồng, không có tự do thì 

tập thể chỉ là khuôn khép, cộng đồng chỉ là khung kín, và xã hội chỉ là 

nhà tù không quản giáo. 

Tự do là nguồn của hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) trong đó tự 

do sáng tạo của cá nhân là dàn phóng cho tự do tập thể, là dàn nhún 

cho tự do cộng đồng, để đưa xã hội vào quỹ đạo trong cá nhân làm 
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động cơ cho dân tộc, là động lực cho đất nước. Tự do là nền của hệ 

văn (văn hóa, văn minh, văn hiến) trong đó có tự do sáng kiến của tập 

thể, có tự do sáng lập của cộng đồng, có tự do sáng tạo của cá nhân 

kích thích văn hóa mở cửa để đón các văn hóa khác, thôi thúc văn 

minh của một dân tộc hội nhập vào văn minh của thế giới, đón chào 

các văn hiến của láng giềng, cùng nhau xây dựng một nhân văn đáng 

sống cho nhân loại. Tự do là trụ của hệ nhân (nhân loại, nhân sinh, 

nhân tình) được tự do của nhân tri, nhân trí, nhân văn đưa tới những 

chân trời của nhân đạo, nhân bản, nhân tính, trong đó nhân quyền hỗ 

trợ cho nhân nghĩa có chỗ đứng xứng đáng trong nhân cách của mỗi 

cá nhân qua tự do. Tức là tự do làm người một cách liêm sỉ nhất, tự do 

làm chủ cuộc đời mình một cách liêm minh nhất. 

Tự do là cột của hệ cá (cá nhân, cá thể, cá tính), tại đây tự do nâng hệ 

cá tới hệ chủ (chủ động, chủ đạo, chủ quyền) để cá thể thực sự thành 

chủ thể, sống có trách nhiệm với tập thể, lao động có bổn phận với 

cộng đồng, tiến thân có đạo đức với xã hội, và chủ thể đó không 

ngừng có sáng kiến với dân tộc, có sáng tạo vì đất nước, chính tự do là 

định chất của mọi định nghĩa về chủ thể sáng tạo trong mọi xã hội văn 

minh, dân chủ, nhân quyền hiện nay. 

Tự do là móng của hệ tư (tư duy, tư tưởng) trong đó các hệ thống tư 

tưởng văn minh luôn lấy tự do của cá nhân, của tập thể, của cộng 

đồng, của nhân loại làm mấu chốt cho hệ luận (lý luận, lập luận, giải 

luận, diễn luận) để làm cao, sâu, xa, rộng hệ nhân (nhân tri, nhân trí, 

nhân văn), nếu không có tự do nghiên cứu, điều tra, điền dã, trong học 

thuật thì sẽ không có hệ phát (phát minh, phát huy, phát triển) trong 

tất cả các chuyên ngành khoa học. Tự do là mái nhà của hệ triết (từ 

triết học tới minh triết) đây chính là quá trình tiến hóa tư duy của nhân 

loại qua nhân tri luôn củng cố cho nhân  

Trực luận để trao luận 

Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật đang có quyền lực 

để gánh vác vận mệnh dân tộc hiện nay, dùng quyền công dân để chất 

vấn họ để biết là họ có hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, 

nhận thức, tâm thức) hay không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu 

cầu họ đừng lãnh đạo nữa! Trực luận là trực diện để đối thoại với các 

lãnh đạo đang nắm chính quyền có nghĩa vụ chăm lo cho an sinh xã 

hội hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ 
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liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sỉ) hay không? Nếu họ không có thì 

công dân ta yêu cầu họ phải từ chức! 

 

Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhà cầm quyền, từ lập pháp 

tới hành rồi qua tư pháp, đang có trách nhiệm pháp triển đất nước, và 

dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ sáng (sáng 

kiến, sáng lập, sáng tạo) để thăng hoa dân tộc hay không? Nếu họ 

không có thì công dân ta yêu cầu họ phải rút lui càng sớm càng hay, 

để chỗ của họ cho những công dân có sáng dạ hơn họ!  

Trực luận là trực diện để đối thoại với toàn bộ guồng máy của chính 

quyền hiện nay, phải có đa dũng để đưa đất nước ngang tầm văn minh 

của thế giới, và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có 

hệ đa (đa tài, đa hiệu, đa năng) mà không sợ đa nguyên để không diệt 

đa đảng, tất cả chỉ vì dân tộc hay không? Nếu họ không có thì công 

dân ta yêu cầu họ phải nhường vị thế của họ cho những công dân đa 

trí hơn họ! 

Trực luận là trực diện để đối thoại với các cơ quan đầu não của chính 

quyền hiện nay, phải có nhân văn để bảo toàn văn hiến của Việt tộc, 

và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ văn (văn 

hóa, văn minh, văn hiến) hay không? Nếu họ không có thì công dân ta 

yêu cầu họ phải trao quyền của họ ngay cho những công dân có văn 

giáo hơn họ!  

Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo của chính quyền 

hiện nay, phải có lý để bảo toàn lý lẽ của Việt tộc trước bọn xâm lăng 

Tầu tặc, và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ 

luận (lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận) để tranh luận và trao 

luận tới đồng bào ta hay không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu 

cầu họ phải tháo lui và trả quyền của họ cho những công dân có chỉnh 

luận hơn họ! 

Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật cầm cương nảy 

mực của ĐCSVN hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ 

qua hệ đối (đối trọng, đối kháng, đối đầu) với ĐCSTQ-Đảng Cộng 

Sản Trung Quốc hay không, khi đất nước ngày đêm bị Tầu tặc đe dọa? 

Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải rời quyền bỏ chức 

của họ cho những công dân có đối lực hơn họ! Trực luận là trực diện 
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để đối thoại với các lãnh đạo đang chịu trách nhiệm về tiền đồ của tổ 

tiên, và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có biết hệ 

nhân (lấy nhân lý, nhân tri, nhân trí, để bảo toàn cho nhân bản, nhân 

văn, nhân đạo, để đưa nhân tình vào nhân tính, nhân thế vào nhân 

nghĩa) hay không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải 

rời quyền cao, vị rộng của họ cho những công dân có nhân lực hơn 

họ! 

Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật có quyền quyết 

định tương lai của đất nước, hậu thế của đồng bào, và dùng quyền 

công dân để chất vấn họ để biết là họ có biết hệ Tầu (Tầu nạn từ lãnh 

thổ tới môi trường, sinh ra Tầu họa từ kinh tế tới xã hội, đẻ ra Tầu 

hoạn từ thực phẩm tới tư duy...) hay không? Nếu họ không biết thì 

công dân ta yêu cầu họ phải cúi đầu rút lui ngay để chỗ cho những 

công dân có Việt lực hơn họ! Trực luận là trực diện để đối thoại với 

các nhân vật có quyền thế trong bộ máy chính quyền hiện nay, và 

dùng quyền công dân để chất vấn họ về hệ tham (tham quan, tham 

quyền, tham chức) với thực chất tham ô sinh đôi với tham nhũng hay 

không? Nếu họ không biết thì công dân ta yêu cầu họ phải tháo lui 

ngay để chỗ cho những công dân vô vụ lợi hơn họ! 

Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang nắm chính 

quyền hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ có biết để 

chống hệ minh (có nội lực của minh quân, có bản lĩnh của minh chúa, 

có tầm vóc của minh chủ) hay không?  Trong lúc dân tộc đang chờ 

đón dân chủ thật, tự do thật, nhân quyền thật. Nếu họ không có thì 

công dân ta yêu cầu họ phải từ chức, bỏ quyền ngay cho những công 

dân thông minh hơn họ! Trực luận là trực diện để đối thoại với các 

nhân vật có quyền thế trong bộ máy chính quyền hiện nay, và dùng 

quyền công dân để chất vấn họ, để cân, đo, đong, đếm để biết xem họ 

có hệ năng (trí năng, tài năng, hiệu năng) hay không? Đây cũng chính 

là khả năng của họ trong lảnh đạo, nếu họ không có thì công dân ta 

yêu cầu họ phải rời bỏ quyền lực ngay cho những công dân năng động 

hơn họ! 
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Các người đã diệt  

Bản lĩnh của minh sư theo mô thức Vạn Hạnh 
Đại Sư Vạn Hạnh vừa tu học một cách trí thức, Ngài vừa là minh sư từ 

đời Đinh qua đời Lê, Ngài lại là thầy của Lý Công Uẩn, tiếng đồn đại 

là Ngài có thể là cha đẻ của Lý Công Uẩn, nhưng một điều chắc chắn 

là không có Ngài sẽ không có Lý Thái Tổ, không có nhà Lý, một triều 

đại minh và thông của Việt tộc. Minh sư phải là mưu sư, tài phân tích 

của Ngài mà người thời đó gọi là tài tiên tri, đoán đâu trúng đó, thật ra 

là thâm tài về tổ chức các sự cố vừa thuận lợi, vừa tích cực để tạo ra 

tình thế mới, nhất là để thay đổi cán cân lực lượng trong chính trị, 

trước sự suy đồi của một triều Lê đã không có lối ra, trước họa xâm 

lăng của giặc phương Bắc.  

Không những chính giới mà cả trong văn bản của Phật giáo thời đó 

(Thiền Uyển Tập Anh) kể lại không biết là bao nhiêu mưu lược của 

Ngài. Chắc là cũng từ Ngài mà ra câu chuyện con chó đen mang trên 

lưng hai chữ trắng: thiên tử, để mọi người khi thấy phải đoán năm 

Tuất tới thì nước Việt sẽ có vua mới, cách dọn đường đầy mưu trí để 

Lý Công Uẩn lên ngôi, lập nhà Lý như đã cầm được trong tay: “thiên 

mệnh”. 

Minh sư phải là mưu sĩ, tuệ giác nhận định tình thế của Ngài luôn tôn 

trọng quy luật tổ chức không gian qua thời gian, ưu thời mẫn thế, để 

nắm phần chủ động trên chiến trường. Ngài luôn được Lê Đại Hành 

tham vấn về các chuyện hệ trọng cho cơ đồ Việt, tuân theo lời Ngài, 

Lê tướng quân đã đánh đúng lúc để đánh thắng trọn quân xâm lược 

phương Bắc và quân Chiêm phương Nam. Minh sư ngay trên mặt trận 

giữ nước, Ngài là cầu nối từ đời Đinh tới đời Lê, qua tới đời Lý (mà 

ngay trong hậu đài Ngài đã tạo gầy dựng nên).  

Minh sư phải minh trí, chuyện thịnh suy của một triều đại, chuyện 

thăng trầm của một đất nước, cũng là hệ vô thường trong Phật học, 

điều này Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đã thấy rất rõ, đã làm thơ ca 

tụng tài học sâu hiểu rộng, để nhìn xa trông rộng của Ngài. Thơ của 

Ngài mang tư tưởng sáng suốt về kiếp người, và rất tỉnh táo về lý luận 
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lấy nhân tri để đánh thức nhân sinh: “Thân như bóng chớp có rồi 

không... Mặc kệ thịnh suy đừng sợ hãi...”.  

Minh sư-mưu sư-mưu sĩ-minh trí chính là phương trình mà các lãnh 

đạo hiện nay phải ra trí, ra tâm, ra lực để học tập đại sự Vạn Hạnh, vì 

trận chiến chống Tàu tặc trước mắt cần rất nhiều minh, rất nhiều trí, 

rất nhiều mưu! Vậy mà trong nội bộ hiện nay của các người lấy truy 

cùng diệt tận để lập bè, lập phái ngay trong tầng lớp lãnh đạo của 

ĐCSVN, thì minh sư không sao có chỗ đứng, ghế ngồi. 

Các người đã diệt  

Nội công vạn pháp của mô thức Tuệ Trung thượng sĩ 
Nội công vạn pháp của Tuệ Trung thượng sĩ, các người có thấy để 

thấu Vạn pháp của tự của ngài chăng: “Vạn pháp vô thường cả/ Tâm 

ngờ tội liền sinh/ Xưa nay không một vật/ Chẳng hạt chẳng mầm 

xanh/ Hằng ngày khi đối cảnh/ Cảnh đều do tâm sinh/ Tâm cảnh đều 

không tịch/ Khắp chốn tự viên thành”. Tuệ Trung thượng sĩ, được vua 

Trần Thái Tông phong tước Hưng Ninh vương, tên thật là Trần Quốc 

Tuân, chính là anh cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Tuệ 

Trung cũng là người dạy dỗ Phật hoàng Trần Nhân Tông, vì là bạn 

thâm giao với vua cha là Trần Thánh Tông. Khi hoàng hậu Thiên Cảm 

qua đời, vua Trần Thánh Tông quyết định cúng chay ngay cung, vua 

mời Tuệ Trung thượng sĩ và vua mời Tuệ Trung viết một bài kệ, đây 

là bài kệ: Viết kề trình kiến giải/ Như dụi mặt thấy quái/ Dụi mặt thấy 

quái xong/ Lại rỡ ràng tự tại. 

Hôn mê giữa cuộc đời, chớp mắt khoảng khắc là thấy quái, thấy ma, 

nhưng biết dụi mắt là để sáng mắt, vì sáng mắt nhờ các giá trị tâm linh 

qua tu tập, qua rèn luyện để sống giữa đời mà nhận ra chiều sâu của 

tâm, để chủ động với cảnh. Khi vua Trần Thánh Tông hỏi ông về: 

“chúng sinh quen nghiệp ăn thịt uống rượu thì làm thế nào để thoát 

khỏi tội báo?”, Tuệ Trung thượng sĩ đã trả lời vua với bài kệ này, ông 

đã trao tặng cho đời phạm trù tâm cảnh của ông: Vạn pháp vô thường 

cả/ Tâm ngờ tội liền sinh/ Xưa nay không một vật/ Chẳng hạt chẳng 
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mầm xanh/ Hằng ngày khi đối cảnh/ Cảnh đều do tâm sinh/ Tâm cảnh 

đều không tịch/ Khắp chốn tự viên thành. 

 

Câu chuyện của Tuệ Trung thượng sĩ mang cái chung của Phật học, và 

luôn mang cả cái riêng của ông khi ông rèn đúc nhân sinh quan của 

mình bằng chính kinh nghiệm và tri thức của ông. Nên Vạn pháp vô 

thường cả có trong lời dạy của Phật, có trong các kinh Phật, nhưng 

Tâm ngờ tội liền sinh, thì phạm trù nhận định để lý giải sự ngờ vực 

sinh ra chuyện buộc tội là tư tưởng của ông. Vì Tuệ Trung thượng sĩ 

biết rõ luật nhân quả: Xưa nay không một vật. Chẳng hạt chẳng mầm 

xanh, cấu trúc luận nội tại của vạn vật là nhân ở trong quả, và quả có 

trong nhân; nhưng câu chuyện của ông là câu chuyện đào sâu cảnh để 

thấy tâm, nên: Hằng ngày khi đối cảnh. Cảnh đều do tâm sinh. Và nếu 

tâm sinh ra cảnh, lục nội kết tâm sinh-tâm ngờ là cội rễ của tư tưởng 

của Tuệ Trung, giúp ta thấy để biết: Tâm cảnh đều không tịch. Khắp 

chốn tự viên thành, vậy thì ta nên lấy tâm để giáo cảnh, để lấy cảnh 

mà điều tâm. 

Tuệ Trung thượng sĩ khi đối thoại với minh vương Trần Thánh Tông, 

ông mở lòng cho vua là đừng nên lấy thuyết quả báo mà quên đi vạn 

vật là vạn nguyên, mỗi loại một dạng, mỗi dạng một tính, mỗi tính 

một chất, mỗi chất được nuôi dưỡng và có cách sinh tồn cho riêng nó, 

ở đây vạn vật trong vạn nguyên, làm nên tư tưởng vạn tự (do) trong 

vạn (đa) nguyên, qua bài kệ sau đây:Có loài thì ăn cỏ/ Có loài thì ăn 

thịt/ Xuân về thảo mộc sinh/ Tìm đâu thấy tội phúc?  

Minh vương Trần Thánh Tông là minh quân sáng suốt, không bỏ 

cuộc, hỏi sâu về chuyện: “Vậy thì công phu giữ giới (không sát sinh) 

trong tu tập từ bao lâu là để làm gì vậy?”, Tuệ Trung được dịp nói rõ 

tư tưởng (riêng) của mình, chính tự do làm nên sự sáng suốt để biết 

siêu việt tội phúc, qua bài kệ: Trì giới và nhẫn nhục/ Thêm tội chẳng 

được/ Muốn siêu việt tội phúc/ Đừng trì giới nhẫn nhục/ Như người 

khi leo cây/ Đang yên tự chuốc nguy/ Nếu đừng leo cây nữa/ Trăng 

gió làm được gì? 

Tư tưởng của minh sư Tuệ Trung khi phân tích thì sắc nhọn, khi giải 

thích thì thoải mái trong thư thái, thong dong để có tự do trong thong 
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thả. Trong các cuộc đối thoại giữa hai người bạn tâm giao, chắc là rất 

đắc khí, vua Trần Thánh Tông xem Tuệ Trung thượng sĩ luôn là thầy 

của mình để học hỏi, và mỗi lần vua hỏi một câu, cần có một giải 

thích về một chuyện, nhất là các câu chuyện có tầm vóc tâm linh cao 

rộng, thì vua luôn có câu trả lời đưa vua vào cõi đốn ngộ. Có lần vua 

hỏi về hành tác nào để đưa chúng ta vào được cõi giác ngộ? Tuệ 

Trung lại lấy chiều sâu của tự để làm chiều cao của giác: “Hãy quay 

về tự thân mà tìm lấy cái tông chỉ ấy, không thể đạt được từ một ai 

khác!”. 

Các người giành độc quyền lãnh đạo trong độc đảng toàn trị mà các 

người không có cái tự (thân) của Tuệ Trung thượng sĩ là cái hùng của 

cái tâm, nó làm nên không những tự do, mà nó còn chế tác ra tự chủ, 

tạo ra tự lực, giúp những kẻ lãnh đạo biết tự tồn trong tự tin, lấy đời 

người để xây tự trọng vì có tự quyết. Nếu không thì không chóng thì 

chầy các người sẽ rơi vào dự đoán tiên tri của Tuệ Trung thượng sĩ: 

Như người khi leo cây/ Đang yên tự chuốc nguy. 

Các người đã diệt  

Tầm vóc chính quốc của mô thức Trần Thủ Độ 
Trong hành vi hèn với giặc, ác với dân, trong hành tác mưu hèn kế bẩn 

khi các người đang là lãnh đạo nhưng ngày ngày truy diệt nhau, thanh 

trừng nhau thì các người không bao giờ có được Tầm vóc chính quốc 

của mô thức Trần Thủ Độ. Thái sư để lại hình ảnh một nhân vật lịch 

sử gây ra bao tranh cãi trong Việt sử, một hình ảnh đôi: công thần và 

bạo chúa, không có Trần Thủ Độ thì sẽ không có nhà Trần, một triều 

đại thông minh hàng đầu của Việt tộc.  

Nhưng Trần Thủ Độ cũng mang hình ảnh một kẻ tàn ác, mang đến 

cảnh giết chóc, tận diệt đời Lý, với phương châm của bạo chúa (nhổ 

cỏ phải nhổ tận gốc), cũng phải kể thêm chuyện xóa cả họ Lý trong lý 

lịch mà các nạn nhân nhiều kẻ phải thay thế bằng họ Nguyễn, chuyện 

nội hôn đã bảo vệ hoàng tộc Trần. Nhưng không ai không muốn tặng 

cho Thái sư danh vị: khai quốc công thần, vì không có Thái sư thì 

không thể có chiến tích lừng lẫy thắng quân Nguyên Mông, cũng sẽ 

không có luôn: Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, 
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các minh quân đại diện cho văn hóa Việt vững, văn minh Việt sáng, 

văn hiến Việt bền. 

Thái sư mang hằng số của chính quốc (vì nước xả thân), mang luôn ẩn 

số của bạo quyền trong quyết định tới quyết sách với bi kịch Lý Chiêu 

Hoàng, Trần Cảnh, Trần Liễu... Nhưng trong trường hợp của Thái sư 

thì hằng số lấp, nhấn, dẫm, đè và đi trên lưng, trên vai ẩn số. Tình 

hình của Việt tộc hiện nay đang bị lấp, nhấn, dẫm, đè bởi độc đảng, 

tạo tham quyền, sinh tham nhũng, mang theo bao suy đồi như cuối đời 

Lý (lúc mà Tướng quân phải “ra tay”), như hiện nay với bao thoái 

hóa về đạo đức xã hội, bao bất công đang vùi dập dân đen, dân oan...  

Trong khi chờ đợi nhân quyền, dân chủ, công bằng tới với số phận 

Việt, thì trong thâm tâm của đại đa số nhân dân là mong cầu một sự 

xuất hiện của một minh chúa như Trần Thủ Độ có quyết định, giữ 

quyết đoán, nắm quyết sách để thay đời đổi kiếp cho Việt tộc.  

Vai trò lãnh đạo cá nhân của minh chúa là tiên quyết trong lúc chờ đa 

nguyên, dù minh chúa đó phải dùng bạo sách như Trần Thủ Độ, đó là 

kinh nghiệm của lịch sử, đó gần như là quy luật của sử luận, trong tư 

duy của một cá nhân lãnh đạo muốn cứu nước-cứu dân mà phải mang 

thân mình ra để xoay chuyển tình thế, và đẩy nó theo hướng thăng 

hoa, khi đã cả quyết là không có một phương sách nào khác cả! 

Thái sư đã thuyết phục được vua Trần Thánh Tông, sau khi vua đã bỏ 

việc nước muốn đi tu tại Yên Tử, là vua phải trở về kinh đô mà nhận 

nghĩa vụ cứu nước, tiếp theo Thái sư đã thuyết phục được vua, cùng 

các tướng lãnh khác trong đại họa Nguyên Mông là: đầu của Trần Thủ 

Độ chưa rơi thì Trần Thủ Độ không rời bổn phận cứu nguy dân tộc. 

Đó là công thần, luôn mang theo công lý “vì nước xả thân”.  

Trong lúc Việt tộc đang mong chờ một chế độ chính trị có nhân tâm 

để đưa văn hiến nhân quyền qua văn minh dân chủ vào xã hội Việt, thì 

Việt tộc cũng đang cần tức khắc một Trần Thủ Độ biết khai thác triệt 

để: hằng số minh chúa cứu quốc!  

Một ngày nào mà nhân dạng có tầm vóc chính quốc của mô thức Trần 

Thủ Độ xuất hiện thì ngày đó chế độ độc đảng toàn trị sẽ sụp tiêu 

trong chớp mắt! 
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Các người đã diệt  

Chính sư-trinh đức trong nhân dạng Chu Văn An  
Các người ngày ngày truy diệt tất cả các nhân sĩ liêm chính đại diện 

cho lương tri của dân tộc, thì nhân dạng Chu Văn An có nội chất của 

chính sư-trinh đức không sao có chỗ đứng, ghế ngồi trong cơ chế độc 

tài nhưng hoàn toàn bất tài của các người. Chu Văn An vang danh với 

ba phẩm chất: trí cương trực, tâm tiết tháo, đời trong sạch nhưng Ngài 

không để đó mà sống thụ động trong vương triều, Ngài dùng ba phẩm 

chất này để chống bọn tham quan, chống lại sự thối nát đang đe dọa 

triều đình, đang đưa dân tộc tới hiểm nạn. Vì tham quan-tham quyền 

luôn là một hiểm nạn trong lịch sử cũng như trong tình hình hiện nay, 

tham quan-tham quyền có chỗ dựa là bạo quyền để lạm quyền, qua 

độc quyền do độc tài của ĐCSVN, đang là một quốc nạn.  

Ngài lấy đức độ với lý luận chặt chẽ, phân tích minh bạch, Ngài xin 

vua hãy chém 7 tham quan nịnh thần, và Ngài liêm chính tới cùng, 

vua không nghe thì Ngài từ chức, về ở ẩn, lại còn lấy bút hiệu rất 

khiêm tốn là: Tiểu ẩn. Việt tộc biết Ngài và luôn mong hiện nay phải 

xuất hiện thật nhiều Chu Văn An, ở bất cứ nơi nào có tham ô-tham 

nhũng, vạch mặt chỉ tên bọn “sâu dân, mọt nước”, đã biến một bộ 

phận lớn của dân tộc thành dân đen, dân oan! Không cần phải chém 

chúng, chỉ cần giáo dục chúng bằng đạo lý hay, đep, tốt, lành của 

Ngài, chỉ cần giáo dưỡng chúng bằng luân lý sống có trách nhiệm với 

tổ quốc, sống có bổn phận với nhân dân, đã làm quan thì không thể 

nào đứng ngoài vận mệnh của dân tộc, lại càng không thể dùng quyền 

để vơ vét, phải nghiêm minh để nghiêm trị.  

Trong thời cuộc Ngài cũng như giữa thời thế hiện nay, bọn “mượn đầu 

heo nấu cháo”, luôn thông đồng với bọn “thừa nước đực thả câu”, 

đồng lõa với bọn “đục nước, béo cò”, chúng móc ngoặc với lũ “thừa 

gió bẻ măng”, tất cả chỉ là ký sinh trùng, chúng không “yêu nước, 

thương dân”, ngược lại chúng chính là bọn “sâu dân, mọt nước”. Tất 

cả bè lũ này, chúng luôn sợ nhân phẩm-nhân cách Chu Văn An, lấy sự 

thật để làm sáng chân lý, lấy chân lý để nói rõ lẽ phải, phải có mô 

hình chống tham quan Chu Văn An, cho xã hội Việt hiện nay trong đó 

trí cương trực, tâm tiết tháo, đời trong sạch vừa là lý thuyết luận, vừa 

là phương pháp luận, để dọn dẹp cho sạch “bọn nội giặc” này, vì 

chóng chầy chúng sẽ vào con đường “buôn dân, bán nước”. 
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Chu Văn An chính sư-trinh đức, ngài còn là một người thầy cao quý, 

gương sáng cho giáo dục, thầy có nhiều học trò giỏi (Phạm Như 

Mạnh, Lê Quất Đỗ...), còn học trò xấu thì thầy không ngần ngại quở 

mắng, luôn dạy trò phải biết làm người để nên người. Ngài có tài cao 

đạo trọng, nhiều người, nhiều nhà xin được học thầy, Ngài nhận trách 

nhiệm mở trường Huỳnh Cung, kiến thức đi đôi cùng đạo đức. Ngài 

cũng đã là thầy của hai vua: Hiến Tôn, Dụ Tôn. Ngài còn là tri âm của 

Trần Nguyên Đán, của Mạc Đĩnh Chi, Ngài được thờ ở Văn Miếu, 

Ngài ơi! Việt tộc thương, yêu, quý, trọng Ngài. 

Các người đã diệt  

Minh sư quân mưu của mô thức Trương Hán Siêu  
Trương Hán Siêu tài giỏi, vì chung quanh Ngài ai cũng biết là Ngài 

thâm nho, thâm giáo, trong một triều đại vừa trọng Nho, vừa sùng 

Phật. Là minh sư cận kề Hưng Đạo Vương, quân mưu của Ngài được 

Trần tướng quân sử dụng, Ngài phạm trù hóa chiến thuật “vườn không 

nhà trống”, tức là đốn cỏ ngay dưới chân bọn Nguyên Mông, tới cướp 

nước ta, vô hiệu hóa chúng ngay trên cái trò trộm, cắp, cướp, giựt của 

chúng là vừa cướp của dân, vừa giết dân. Những chiến thuật quân sự 

khác: lấy ít đánh nhiều, lấy không đánh có,  

Ngài luôn được sự lắng nghe của Hưng Đạo Vương, đứa con tin yêu 

của Việt tộc. Những bài học mà Ngài để lại phải vào giáo trình quân 

mưu cho các tướng tá hiện nay, vì làm tướng tá để đánh giặc, để đuổi 

giặc, để quét giặc ra khỏi biển, đảo, giữ trọn bờ cõi, giữ vững sơn hà 

của tổ tiên, chớ không phải để đi buôn bất động sản, đi khai thác ngân 

hàng, lòn lách bằng các đường dây độc quyền để chuyên quyền, cường 

quyền để lạm quyền, tham quyền để tham nhũng.  

Trương Hán Siêu liêm chính, thế nên bọn nịnh thần, tham quan, gây 

bao thối nát cho triều đình thời đó, luôn tránh Ngài, chúng tránh Ngài 

vì chúng sợ Ngài, gian sợ ngay, tà sợ chính là chuyện dễ hiểu, nhưng 

không dễ diệt bọn “sâu dân, mọt nước” này. Và, như Mạc Đĩnh Chi, 

như Chu Văn An, Ngài tởm bọn nịnh thần, tham quan tới “lợm 

giọng”, vậy mà hiện nay trên đất nước Việt loại này không ít, qua các 

đường dây “quan hệ-hậu duệ-tiền tệ”, chúng “ăn trên, ngồi trốc”, và 

chúng vẫn thói “cướp ngày là quan”. Ngài sáng suốt luôn cả trong 

ngoại giao, gả các con gái gần xa của hoàng tộc cho tù trưởng để giữ 
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liên minh với các bộ lạc chung quanh đất Việt, để che chở nhau trước 

bọn bá quyền phương Bắc, không bao giờ bỏ mộng xâm lăng các nước 

nhỏ. Ngài còn để lại các bài thi phú ca tụng đất nước mình, nhất là các 

bài về quê hương Ninh Bình, văn phong, thi từ của Ngài thật và đẹp. 

Trương Hán Siêu còn có một cái đẹp khác chính là lòng chân chính 

của Ngài trong và sáng, nên Ngài không biết nhắm mắt trước các suy 

đồi của xã hội, nhất là suy đồi của tín ngưỡng, của đạo giáo, trong đó 

có Phật giáo thời đó với bọn ký sinh trùng mà Ngài phê phán là: “bọn 

áo thâm, áo vàng”... “không cày mà ăn”... “không dệt mà mặc”. Bọn 

này bây giờ đầy dẫy, trùm phủ lên cả nước, chúng xây chùa, mượn áo 

thầy tu, để gạt dân, qua mê tín, dị đoan, chúng chuyên “khẩu phật, 

tâm xà”, chúng mặc tu nhưng đi “buôn thần, bán thánh” ngay tại các 

chùa, các nơi tôn nghiêm nhất.  

Chúng quên thiền nghiệp, chúng lợi dụng công quả, chúng thích đếm 

tiền hơn học đạo, chúng quên lời Phật dạy: “yêu muôn loài như yêu 

chính mình”, “mang tình thương xóa nỗi khổ niềm đau của chúng 

sinh”, giữa lòng dân tộc hiện nay thì đầy nỗi khổ niềm đau của dân 

đen, dân oan, nhưng chúng ngoảnh mặt làm ngơ để tiếp tục vơ vét, 

chúng không phải là hòa thượng, không phải chân tu, chúng chính là 

các tham quan giả Phật để giết Phật! Trong đường đi nẻo về của độc 

đảng toàn trị, thanh trừng để truy diệt nhau trong nội bộ, thì làm sao 

cac người có được nhân cách của Trương Hán Siêu: tâm phật-mưu sư-

tỉnh trí! 

Các người đã diệt  

Tâm thức của nhân vị Mạc Đĩnh Chi 
Mạc Đĩnh Chi để lại hậu thế nhiều bài học, trong đó chữ thức (kiến 

thức, tri thức, trí thức, nhận thức) của Ngài, muôn chiều, muôn dạng, 

khiến cả đám triều thần nhà Nguyên, cứ vỗ ngực là thiên triều, từ vua 

tới quan phải biết thế nào thông minh Việt, vừa sắc, vừa nhọn. Phong 

độ đại thần của Ngài làm nên từ ý thức tự chủ đó, biết mình là ai rồi, 

thì không bao giờ mặc cảm với đồng loại, run hoảng trước vua chúa, 

nhất là không bao giờ bị khuất phục trước đối phương, dù nó lớn tới 

đâu đi nữa. 
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-Bài học thứ nhất khi học thì phải học tới cùng, sử truyền thời thơ ấu 

của Ngài, nhà thì nghèo mà hình thể của Ngài thì xấu, bị người đời xa 

lánh. Ngài mê học nhưng phải “học lóm”, đứng ngoài lớp mà nghe 

thầy giảng bài để... học, đó chính là bài học: học thì phải học tới cùng, 

học cho bằng được, học cho ra kiến thức. Đây là bài học rất hiện đại 

cho tất cả học sinh, sinh viên, kể cả những kẻ đã vỗ ngực là “đã thành 

tài rồi” trên đất Việt hiện nay, trong một bối cảnh trường học và đại 

học mọc lên như nấm, trên một đất nước đang chịu cảnh bi-kịch-học: 

học giả-thi giả-bằng giả; có học vị và có học hàm trên giấy, mà không 

có học lực. 

-Bài học thứ hai là tri thức, là với hình thể bị chê là xấu xí, mới hơn 

20 tuổi, Ngài đậu Trạng nguyên, mà ngay cả vua Trần Anh Tông, khi 

thấy bề ngoài của Ngài không đẹp, không hợp, không muốn ngài có 

chức Trạng Nguyên. Ngài phải “dụng tri để trị vua” với bài thơ Ngọc 

tịnh liên (Hoa sen trong giếng ngọc), để khai thị, để khai minh, rồi 

khai trí cho ông vua này là: đừng chỉ nhìn bề ngoài, đừng nhìn dáng 

ông thấp, da ông đen, mà không nhận ra não bộ của Ngài, tấm vóc của 

Ngài, mà kết cục Ngài đã là thầy của vua. Thời đó, người ta còn biết 

Ngài giỏi cả cầm, kỳ, thi, họa. 

-Bài học thứ ba là trí thức, Ngài chấp nhận đấu trí với đám đám quan 

của thiên triều, Ngài nhận ứng đối luôn với cả vua nhà Nguyên. Tri 

của Ngài vững, trí của Ngài nhanh, Ngài trả lời các câu đố của chúng 

vừa chính sát, vừa chỉnh chu, vừa toàn diện, vừa sắc nhọn. Ngài để lại 

không biết bao nhiêu là bài học về đối đáp (về đốp chác!) trước đối 

phương tự vỗ ngực cho mình là thiên triều. Mà chính vua Nguyên vì 

khâm phục Ngài mà tặng Ngài chức Lưỡng Quốc Trạng Nguyên.  

Có chuyện lạ là dưới (độc) quyền của ĐCSVN, các lãnh đạo, các cán 

bộ của Bộ Ngoại giao, khi ta thể nghiệm hệ thức của họ về Mạc Đĩnh 

Chi, thì ta thấy họ không có kiến thức gì về Ngài, tức là trường, lớp 

của Bộ Ngoại giao không có giáo khoa, giáo trình, giáo án về Ngài, lạ 

thật! Vì Ngài chính là tri thức luận ngoại giao Việt. 

 -Bài học thứ tư chính là cuộc sống liêm khiết, đạm bạc của Ngài, 

không nhận quà cáp gì của vua, chọn cái đẹp của thanh đạm, cái cao 

của thanh bạch, mà không sợ thanh bần, cho nên cuộc đời của Ngài tự 

nó thanh cao. 
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Các người là lãnh đạo độc đảng toàn trị với tham nhũng trị sinh đôi 

cùng tham tiền trị trong vô học trị sinh ra vô hậu trị thì làm sao các 

người có tâm để có tầm của Mạc Đĩnh Chi mà lo được chuyện đất 

nước  

Các người đã diệt  

Minh tri của mô thức Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà tiên tri đại tài được cả nước trân quý, các 

câu sấm của Trạng Trình mà cho tới giờ đây dân Việt vẫn thường lấy 

ra nghiệm, ra ngẫm để biết các chuyện “vật đổi sao dời” trong nhân 

sinh, mà kẻ hậu thế này sống bằng khoa học duy lý thì không sao giải 

thích được. Vì duy lý, nên hậu thế này xin được xem và được gọi Ngài 

là nhà tiên đoán chính trị vạn năng của Việt tộc, vì tiên tri thì hậu thế 

này không tìm ra được cái lý để lập ra cái luận. Còn tiên đoán thì cái 

lý ở trong cái đoán, dựa trên dữ kiện, trên chứng từ để lần tìm ra sự 

thật, để dọ dẫm ra chân lý, để phỏng đoán được tương lai.  

Và, trên cơ sở tiên đoán này thì Nguyễn Bỉnh Khiêm là đứa con tin 

yêu của Việt tộc. Các bằng chứng: Ngài là thầy bói giỏi trong sử liệu 

chưa thuyết phục được hậu thế này, chớ riêng về chuyện Ngài sáng dạ, 

chăm chỉ, thông minh trên con đường học vấn thì chứng cớ rất rõ, rất 

đầy, nên hậu thế này xin tiếp tục gọi Ngài là nhà tiên đoán, và cũng 

không quên Ngài là một người thầy giáo mà ai cũng khâm phục, kính 

yêu! 

Cứu cái đã suy, đây là kỳ tài của Ngài, có một không hai trên đất Việt, 

chính học thức gốc hoa hiểu biết sử nước Nam ta họ cũng phục Ngài. 

Ngài cứu Nguyễn Hoàng, khi khuyên nên vào Nam, Tướng này nghe 

lời vào Nam, không những sống sót trước đe dọa của chúa Trịnh, mà 

còn trị vì và phát huy được hàng trăm năm. Ngài cũng cứu luôn cả 

chúa Trịnh, khi khuyên Trịnh Kiểm, không nên diệt nhà Lê mà phải 

thờ nhà Lê, nhờ thế mà các chúa Trịnh cũng tồn tại cũng hàng trăm 

năm. Chưa hết, Ngài còn cứu luôn cả nhà Mạc, khuyên họ rút về Cao 

Bằng để có đất sống, để dung thân, nghe lời Ngài nhà Mạc cũng được 

“yên thân” trong nhiều năm. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà tiên đoán đúng thời cuộc, trúng tình thế, thì 

không những là minh sư mà là đại sư, luôn ở thế“ đi guốc ở trong 

bụng các biến thiên”, qua các bối cảnh chính trị vô cùng phức tạp. 
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Ngày hôm nay trước họa Tầu tặc không bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính 

đất Việt, đồng hóa dân Việt, mọi người đang chờ có vài (hoặc có 

nhiều thì càng hay) Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để khai thị, khai 

minh, khai trí các nhà lãnh đạo của ĐCSVN đang bị nhân dân gắn cho 

một “chính trị hiệu” thấp và xấu: “Hèn với giặc, ác với dân!”.  

Thật lạ là năm thế kỷ sau, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn cận kề cùng 

nỗi lo với bao người Việt yêu nước với một câu tiên tri-tiên đoán rất 

chính xác, chứng tỏ tư tưởng chiến lược siêu phàm của Ngài: “...Biển 

đông vạn dặm ra tay giữ/ Đất Việt muôn năm giữ trị bình...”.Các 

người là lãnh đạo độc đảng toàn quyền mà không một nhân vật nào có 

liêm sỉ để có liêm minh mà bình cho đúng, nghiệm cho trúng, để đưa 

dân tộc ra khỏi họa Tàu nạn hiện nay, vì các người hoàn toàn vô tri 

trước mô thức Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Các người đã diệt  

Nhân sĩ của mô thức Ngô Thì Nhậm 
Ngô Thì Nhậm (Ngô Thời Nhiệm) để lại cho hậu thế thật nhiều bài 

học thật sâu, đi sâu để đào sâu nhân cách trí thức yêu nước của Việt 

tộc. Bài học đầu tiên là sống và làm việc vì dân, vì nước, Ngài phục 

vụ đất nước không ngừng nghỉ, Ngài ra làm quan cho triều Lê-chúa 

Trịnh, khi vận nước lâm nguy, phải cứu nước thì Ngài tận sức, tận 

công phò Quang Trung đánh giặc Thanh. Vì đối với Ngài cứu nước- 

cứu dân là chuyện chính còn chuyện triều này, triều kia là chuyện phụ, 

từ thái độ tới hành vi, từ quyết định tới hành động, tâm-trí-lực của 

Ngài luôn sống trong quyết đoán.  

 Chúa Trịnh vừa nhận ra sức thông minh của ngài vừa biết cá tính tự 

chủ của Ngài, gọi Ngài là tuấn mã, để xếp ngài trên cao, ở bên ngoài 

lũ ngựa “ăn không ngồi rồi” là bọn tham quan, ăn bám-sống nhờ lộc 

vua, tiền dân, bọn “sâu dân, mọt nước” này mà chúa Trịnh hiểu là bọn 

“tốn thóc, tốn cỏ”. Bọn này có rất nhiều trong hệ thống chính quyền 

độc đảng hiện nay, mà chúng thì tốn kém hơn nhiều: chúng bán tài 

nguyên đất nước, chúng biển lận quỹ công, chúng “rút ruột” các công 

trình, để các công trình phải dẫy chết mà chúng đặt tên là đang bị: 

“đắp chiếu”. Trong lúc chờ đợi một chế độ thật dân chủ, Việt tộc 

đang cần ngay một minh chủ hoặc minh chúa để “đắp chiếu”, càng 

sớm càng hay bọn tham quan này. 
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Ngài viết sách rất sớm, năm 16 tuổi viết Nhị thập nhất sử toát yếu, 

năm 20 tuổi viết Tứ thư thuyết ước,và cả đời Ngài viết sách, lấy học 

thức phục vụ kiến thức, viết đạo đức vì đạo lý. Ngài đổ Trạng 

Nguyên, sau cha 9 năm là Ngô Thì Sĩ. Là một tác giả lớn, Ngài còn là 

văn hóa lớn, viết ra nhiều văn bản, luật lệ về giáo dục, văn hóa... khi 

Ngài được Quang Trung hoàng đế mời vào Phú Xuân để lo việc nước 

thủa thanh bình sau khi chiến thắng giặc Thanh. Minh chúa tin minh 

sư, vì minh sư học thật-giỏi thật, ngược lại với thời đại tham nhũng 

hiện nay, với không ít lãnh đạo với sự nghiệp giả trong học giả-thi 

giả-bằng giả; không có học lực mà lại đòi học vị-học hàm chức giáo 

sư, mà không bao giờ nghiên cứu và giảng dạy tại đại học. 

Quang Trung hoàng đế, khi gặp được Ngô Thì Nhậm, đã biết ngay 

tầm vóc dũng cao-trí dày của Ngài, hoàng đế luôn xem Ngài là tri âm, 

mà người biết chuyện thời đó gọi là “cặp bày trùng”, song hành bên 

nhau, vì cả hai đều đem tài-trí-lực để bảo vệ quê hương. Khi Ngài 

quyết định rút quân về Núi Đèo, Tam Điệp để bảo toàn lực lượng, tạo 

ra bối cảnh để trống thành Thăng Long, làm tăng lên sức chủ quan 

khinh địch của quân Thanh, để khi ta thần tốc tấn công với chiến công 

mùa xuân năm Kỷ Dậu, thì chúng phải bỏ cả cờ mà chạy, manh giáp 

cũng chẳng còn. Nguyễn Huệ minh tướng lúc đó còn ở Phú Xuân, khi 

được nghe kể chuyện quân ta rời Thăng Long rút quân về Núi Đèo, 

Tam Điệp, thì biết ngay đây là mưu cao- trí sâu của Ngài, tâm giao 

nên đắc khí, vì minh tướng đã gặp được minh sư.  

Trước họa Tàu tặc hiện nay đang đe dọa đất nước, Việt tộc đang rất 

cần nhiều minh tướng và minh sư đây! Hãy khám phá bản lĩnh “nhìn 

xa trông rộng” của Ngài: “Đánh giặc phải lượng thế giặc rồi mới 

đánh. Lượng phần thắng rồi mới hành động. Như đánh cờ, nhịn trước 

một bước, để thắng nước cờ sau, thế mới là tay cờ cao!”.  

Bài học này hữu ích cho các lãnh đạo, các tướng lĩnh hiện nay trước 

họa của Tàu tặc. Chánh Sứ là chức vụ ngoại giao lớn nhất mà Quang 

Trung hoàng đế giao cho Ngô Thì Nhậm để lập lại ngoại giao với nhà 

Thanh, Ngài còn biết biến các chuyến công du qua Trung Quốc thành 

những chuyến mà Ngài còn gọi là tráng du, Ngài để lại tác phẩm lớn 

Hoàng Hoa Đồ Phả.  
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Tâm khảm của Ngô Thì Nhậm được thấy rõ trong các chuyến đi này, 

khi Ngài chú tâm tìm lại các dấu vết của các danh nhân Việt trên đất 

Trung Hoa, hậu thế rất khâm phục tâm nghĩa của Ngài. Khi Ngô Thì 

Nhậm từ quan trước sự vô minh của triều đình sau khi Quang Trung 

hoàng đế qua đời, Ngài đi vào tu học, mài sắc nhọn thêm lý luận Phật 

học của Việt tộc, Ngài được phong là người thứ tư đã tiếp nối sự 

nghiệp của phái Trúc Lâm Yên Tử sau ba vị tổ đời Trần của phái này: 

Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang. 

Ai cũng biết mối thù “ngất trời” giữa Quang Trung và Nguyễn Ánh, 

thuộc loại “không đội trời chung”, đào mồ, bới mả lẫn nhau. Nhưng 

khi Nguyễn Ánh giết một cách máy móc các quan quân của Quang 

Trung, thuộc loại thảm sát vừa tràn lan, vừa đầy hận thù, mà không 

phân biệt các công thần, dưới trướng Quang Trung, trong bối cảnh đó 

họ chỉ vì dân-vì nước. Nhưng Nguyễn Ánh đã mù quáng trong hận 

thù, khi Nguyễn Ánh cho người đánh đập Ngô Thì Nhậm đến chết, 

nên người đời thấy rất rõ: Ngô Thì Nhậm vĩnh viễn là minh sư, và 

Nguyễn Ánh thì không bao giờ là minh quân! 

Trong nội giới lãnh đạo của các người là ĐCSVN, tướng thì cờ gian 

bạc lận, chính phủ thì mua chức bán quyền, đại biểu quốc hội thì cúi 

đầu-khoanh tay-quỳ gối trước các bạo lệnh của Bộ Chính trị. Nơi mà, 

tam quyền phân lập đã là tam quyền đảng lập kiểu cực quyền trong 

cuồng quyền từ khi các người cướp được chính quyền thì làm sao mà 

một Ngô Thì Nhậm thứ hai có thể xuất hiện để ngồi cùng chiếu, ăn 

cùng mâm với các người được! 

Các người đã diệt  

Mô thức bác học Lê Quý Đôn 
Ở thế kỷ XVII, Lê Quý Đôn đại diện cho hình ảnh của kẻ sĩ: thích học 

hành, ham khám phá, trí nhớ cao, Ngài là đứa con tin yêu vì tinh 

thông của quê hương Thái Bình, nhân dân yêu quý ngài, tặng nhau câu 

này: “thiên hạ vô tri vấn bằng Đôn”, ai không biết thì hỏi Lê Quý 

Đôn. Ngài đỗ cả ba kỳ thi, năm 17 tuổi thi Hương, năm 27 tuổi thi 

Hội, sau đó là thi Đình, Ngài đỗ bảng nhãn, làm quan cho nhà Lê-chúa 

Trịnh. Ngài cũng là hình ảnh người thật trong học thật, học thật và 

khám phá thật, hoàn toàn ngược với sự suy đồi hiện nay trong nền 

giáo dục với bao kẻ mua bằng để mua quyền, bán chức, gian lận trong 
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học giả-thi giả-bằng giả. Mà đến cả ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

Phùng Xuân Nhạ lại tai tiếng vì đạo văn; đến cả Bộ trưởng Bộ Y tế 

Nguyễn Kim Tiến, thi học vị giáo sư đại học rồi lại bị thu hồi vì không 

đủ hoặc không có trình độ. Trước mắt bao thế hệ trẻ đây là một nền 

giáo dục từ suy đồi qua đốn mạt, với các Bộ trưởng giả học. 

Lê Quý Đôn đại diện cho sự tinh thông toàn bộ, sự minh thông dường 

như toàn diện, Ngài nghiên cứu về khoa học tự nhiên, Ngài phân tích 

xã hội, giáo dục, văn hóa... với khối kiến thức đồ sộ. Ngài có những 

công trình kiến thức mà hậu thế phải cúi đầu khâm phục, cả một cuộc 

đời dâng hiến cho học thuật. Ngoài tác phẩm lớn của ngài là Vân Đài 

Ngoại Ngữ, Ngài còn là nhà sử học, nhà tư tưởng, nhà chính trị học, 

nhà đại lý học, nhà ngôn ngữ học... với các tác phẩm thông thái: Đại 

Việt Thông Sử, Thủ Biên Tạp Lục, Bác Sứ Thông lục; Kiến Văn Tiểu 

Lục, Thư kinh diễn nghĩa, Xuân Thu Lược Luận... Luôn là nhà trí thức 

chân chính, Ngài là tấm gương thật sáng cho tất cả trí thức, sinh viên, 

học sinh đang khao khát học hỏi, muốn dứt khoát thoát hoạn nạn trong 

tà thuật của mua bằng để mua quyền, bán chức, trong ma thuật của 

học giả-thi giả-bằng giả.  

Nhân dạng Lê Quý Đôn có nhân cách một nhà nghiên cứu, một nhà 

giáo được người đời tôn kính, trong truyền thống hiếu học của Việt 

tộc, biết tâm niệm chuyện tầm sư học đạo để tôn sư trọng đạo, hậu thế 

này cứ mong có được một người thầy như Lê Quý Đôn để học cho 

thỏa chí, thỏa trí, thỏa khí! Nhưng chuyện này đã bị các người là các 

lãnh đạo của ĐCSVN truy diệt bằng phương thức thất tri-bất trí của 

các người mà hiện này cả thế giới đều biết là hệ thống giáo dục của 

các người tạo ra là một hệ thống học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả! 

Các người đã diệt  

Mô thức duy tân của Phan Bội Châu 
Đứa con cứng cáp của quê hương Nghệ An, quê hương của các kẻ sĩ 

ham học và yêu nước, dâng cho đất nước nhiều anh hùng, vừa có thư, 

vừa có kiếm, biết dấn thân để cứu nước. Dưới ách thống trị của thực 

dân cạnh một triều đại phong kiến hủ bại, Ngài chủ trương cách mạng 

triệt để qua giáo dục quần chúng, chấp nhận đấu tranh bạo động, Ngài 

muốn lập nên Cộng Hòa Dân Quốc Việt Nam. Ngài đi cả nước, gặp 

các chí sĩ cùng thời: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn 
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Thượng Hiền, Trần Quý Cáp… để bắt mối đồng tâm. Phan Bội Châu 

kề cận phong trào Cần Vương, Ngài hiểu Cường Để.  

Năm1904, lập hội Duy Tân, tại Quảng Nam, năm 1905, Ngài cùng 

Tăng Bạt Hổ qua Trung Quốc, tại đây Ngài đã gặp Lương Khải Siêu 

đã khuyên Ngài nên dụng thơ văn để khơi dậy lòng yêu nước của Việt 

tộc. Đông Du, tại Nhật Phan Bội Châu đã gặp Phan Chu Trinh, nhưng 

bất đồng ý kiến về hai thể chế, Ngài chọn quân chủ và cụ Phan Chu 

Trinh chọn dân chủ qua nhân trí. Ngài chủ xướng phong trào Đông Du 

với hàng trăm du học sinh. Chân trời mới lập ra lý tưởng mới, xuất 

dương vì yêu nước.  

Chủ trương Việt Nam Quang Phục Hội, là phải đuổi Pháp cho bằng 

được, chúng bắt giam Ngài tại Hàn Châu, Trung Quốc, xử án chung 

thân, nhưng phong trào bảo vệ Ngài nổi lên khắp nước, lan cả sang 

Pháp, sang Trung Quốc, thực dân phải đổi án qua: quản thúc. Tầm vóc 

cách mạng của Ngài là: chính trị đi đôi với văn hóa, trong đó nhân 

cách chính trị song hành cùng nhân cách văn hóa, đây là mô hình lãnh 

đạo chính trị với kiến thức uyên thâm của Ngài.  

Đây là một bài học vừa hiện đại, vừa cụ thể cho các kẻ lãnh đạo hiện 

nay của ĐCSVN: không có kiến thức uyên thâm thì làm sao có văn 

hóa, không có văn hóa thì làm sao lãnh đạo chính trị? Các tác phẩm 

của Ngài luôn khơi dậy lòng yêu nước, chống thực dân Pháp, Ngài là 

người thầy của mô hình giáo dân trong giáo dục (một ngày mà không 

học là môt ngày bị đe dọa mất nước), vì kiến thức dựng lên nhân tri, 

kẻ lãnh đạo phải vững nhân trí để trì vị với nhân tâm.  

Trong sự nghiệp trí thức của Phan Bội Châu toàn tập, 10 tác phẩm, 

hơn 5000 câu), hậu thế thấy tâm huyết của Phan Bội Châu: «...Đúc 

gan sắt để dời non lấp bể/ Xối máu nóng để rửa vết nhơ nô lệ...». 

Trước họa Tàu tặc hiện nay, không có một lãnh đạo nào của ĐCSVN 

có được tâm huyết của Phan Bội Châu. Trong lịch sử của ĐCSVN, 

không có một lãnh đạo nào nói lên được huyết lệ như Phan Bội Châu, 

trước khi từ trần để lại cho mai sau một bài học về lương tri trí thức, 

về lương tâm kẻ yêu nước: «Tôi có chí mà không có tài… tôi xin chịu 

tội với nhân dân...». Cuối cùng là không có một lãnh đạo nào của 

ĐCSVN vì nước-vì dân, nhận vận mệnh của dân tộc theo mô thức của 

Phan Bội Châu: «Hào kiệt đi đâu, giang sơn trơ đó!». 
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Các người đã diệt  

Mô thức nhân trí của Phan Chu Trinh 
“Hỡi những người tuổi trẻ tài cao... rủ nhau đi học mọi điều văn 

minh”, Phan Chu Trinh cả đời bị ám ảnh bởi chữ văn minh, vì Cụ biết 

chỉ có chữ đó mới đưa Việt tộc tới con đường phát triển, mới cứu Việt 

tộc ra khỏi con đường lạc hậu, nô lệ, độc tài... mà hiện nay độc quyền 

qua độc đảng. Phan Chu Trinh đậu phó bảng, nhận chức Thừa Biện 

Bộ Lễ. Cụ đi Pháp, sang Nhật, cổ vũ cho một dân tộc phải tìm lối ra 

bằng văn minh, lấy nhân trí làm nhân tri, lấy nhân tri dựng nhân sinh.  

Phan Chu Trinh vừa vận động cho dân chủ nơi mà cải cách đất nước 

đi đôi với thực hiện dân chủ, dân giàu nước mạnh qua trí của nhân, lý 

của khoa học, luận của văn minh. Thời đó, Phan Chu Trinh hiểu dân 

quyền sẽ tạo cường lực cho dân sinh, chế tác ra dân khí, giúp dân tộc 

thăng hoa, đây là nguyên tắc căn bản phong trào Duy Tân. Chính sách 

này với phương pháp luận tinh thông của nó không hề lỗi thời, và nếu 

chính trị của ĐCSVN mà lương thiện trong chính quyền bằng lương 

tri trong chính phủ thì phải nghiên cứu thật kỹ, thật rõ đường lối của 

cụ Tây Hồ để cứu nước-cứu dân. 

Phan Chu Trinh thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục (học đường vì 

nghĩa), cũng là một bài học rất hiện đại và hữu hiệu cho mọi cải cách 

giáo dục hiện nay, nơi mà chính sách giáo dục đang đi moi tiền-móc 

túi, từ phụ huynh tới học sinh. Tại sao hiện nay, lại có một cơ chế giáo 

dục đang bần cùng hóa các gia đình, các bậc cha mẹ bằng học phí quá 

cao? Trong “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”, cụ viết tại Pháp, 

ưu tiên cho giáo dục là ưu tiên cho dân trí, trong chủ trương khai trí 

cho dân, qua kinh nghiệm cụ thể của Pháp, của Nhật... 

Với Phan Chu Trinh, giảng dạy đi đôi với diễn thuyết, lấy lý để luận, 

lấy tri làm trí... với vai vóc trí thức thật sự, ngược hẳn với các kẻ luồn 

lách hiện nay trong nền giáo dục đồi trụy học giả-thi giả-bằng giả, 

không có học thực mà đòi học hàm, không có học lực mà đòi học vị, 

chưa bao giờ lên đứng trên bục bảng mà đòi chức giáo sư.  

Chưa hiểu lý làm sao lập được luận, kiến thức giả thì làm sao quang 

minh chính đại thảo luận để tranh luận; bằng cấp giả thì làm sao giải 

luận qua diễn luận. Buôn chức, bán quyền không sao có chỗ trong kiến 

thức, trong giáo dục, trong học đường. Các người là lãnh đạo của 
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ĐCSN các người đã diệt mô thức nhân trí của Phan Chu Trinh, vì các 

người dung túng và nuôi dưỡng bọn học giả-thi giả-bằng giả luôn lẩn 

tránh hội nghị, hội luận, hội thảo quốc tế, nhưng cũng luôn lén lút 

buôn giáo dục để tham ô, tham nhũng. Chính các người đã làm nên 

họa nạn vô học, chính các người đã tạo ra họa, nạn vô hậu cho cả Việt 

tộc hiện nay. 

Các người đã diệt  

Mô thức học sĩ Nguyễn Trường Tộ 
Học Sĩ nhận hưởng văn hóa phương Tây, mặc dù sinh ra từ một gia 

đình Nho giáo, Nguyễn Trường Tộ đã thấy rất sớm phải mở cửa để 

học bên ngoài, mở cửa để chống lạc hậu, để đưa dân tộc đi lên. 

Nguyễn Trường Tộ hiểu đạo Ki Tô giáo, Cụ có thể theo đạo giáo nầy, 

nhưng Cụ cũng hiểu là chuyện truyền đạo này cũng có âm mưu với 

thực dân trong thời đấy.  

Nhưng chuyện chính vẫn là chuyện triều Nguyễn thời đó phải tức 

khắc dẹp chuyện “bế môn tỏa cảng”, bỏ chuyện “ngăn sông cấm 

chợ”, mà hậu quả chuyện bài thị các sức mạnh của phương Tây về 

khoa học kỹ thuật gây ra bao hậu quả cho đất nước, cho dân tộc. 

Chính vì lạc hậu về khoa học kỹ thuật, mới lạc điệu với thời cuộc, để 

thực dân “đè đầu, đè cổ” dân ta. Cùng lúc đó Nhật Bản đã vào thời 

đại của Minh Trị Thiên Hoàng để liên tục phát triển cho tới nay.  

Chuyện lạc hậu của đất nước Việt trong thế kỷ của Ngài là lỗi của 

triều Nguyễn, của bọn quan lại vô minh chỉ biết vơ vét tiền của nhân 

dân: đúng như hoạn bịnh mà xã hội Việt hiện nay đang gánh chịu 

trong một chế độ độc đảng mà tham quyền sinh đôi cùng tham nhũng. 

Cuộc đời của Cụ gắn liền với bản 56 bản điều trần lên vua để canh tân 

đất nước, tâm huyết tri thức và ý lực trí thức của Nguyễn Trường Tộ 

là ở đây. Cụ chủ trương bước đầu của lãnh đạo của đất nước nên hòa 

với Pháp để học, nhưng bản thân ngài không hề cộng tác với Pháp. 

 Cụ phân tích rõ ràng là phải củng cố lương lực, qua các chương trình 

đào tạo về cơ khí, kiến trúc, kể cả về luật, cùng lúc xem lại toàn bộ 

các mạch giao thông trên toàn đất nước, và đất nước Việt phải có nông 

học để tăng mạnh về nông nghiệp. Quyết tâm trí thức của Cụ thật rõ, 

không ngừng ở lý thuyết, Cụ muốn tham gia tích cực, trực tiếp vào các 
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công trình do chính Cụ đề nghị, nhưng Vua không nghe, bọn tham 

quan ngăn chặn các công trình này với bao ngờ vực, với bao vô minh 

của một cơ chế dày đặc bọn tham quan “sâu dân, mọt nước”.  

Tình hình đất nước Việt hiện nay, cũng vậy nếu không nói là tệ hơn, 

với hàng nghìn bản điều trần hàng năm, nếu kể luôn mạng xã hội có 

thể là hàng triệu bản trần tình để canh tân đất nước, cải tổ cơ chế, cải 

cách giáo dục... Hậu thế hiện nay, tâm cảnh không xa Cụ bao nhiêu, vì 

hoàn cảnh “đồng thuyền” với Cụ lắm!  

Triều Nguyễn không nghe, gian thần ngăn chặn, Cụ mang bao u uất và 

rút lui, ở ẩn, nhưng Cụ vẫn viết, vẫn điều trần, vẫn thiết tha với vận 

mệnh của dân tộc, cho đến khi bại liệt, thành phế nhân. Cả đời Cụ 

không rời chuyện học, nghiên cứu, thực nghiệm qua mắt thấy tai nghe 

qua các chuyến Tây du, Cụ thấy rõ một quân đội mà lính là nông dân 

với giáo, đao, gậy, gộc thì không thể thắng được thực dân có khoa học 

kỹ thuật trong tay, chúng chỉ cần nả đại bác trước, rồi chúng vào Gia 

Định, vào Đà Nẵng như vào chốn không người.  

Thảm kịch của đất nước trong tay một tầng lớp lãnh đạo của ĐCSVN 

bịt mắt-bịt tai không nghe trí thức, y như thảm kịch ngày nay của thời 

độc đảng-độc quyền của ĐCSVN, các người hãy đọc cho kỹ, thấy cho 

thấu qua lời cuối của Nguyễn Trường Tộ trước khi vĩnh viễn ra đi: 

“Một kiếp sa chân muôn kiếp hận/ Đất nướcViệt này ai là chủ?/ Muốn 

đem tâm sự hỏi trời đây!”. 

Các người đã diệt  

Nguồn sống kiến thức của mô thức Trương Vĩnh Ký 
Người đời truyền tụng Trương Vĩnh Ký là một kiệt xuất về ngoại ngữ, 

ông giỏi tiếng Miên, tiếng Lào, tiếng Xiêm, cùng với tiếng Pháp, tiếng 

Ấn Độ, tiếng Tây Ban Nha, kể cả tiếng Hy Lạp... Kiệt nhân ngoại ngữ, 

ông đi nhiều, biết nhiều, được hàn lâm viện Pháp mời làm thành viên. 

Đứa con thông thái của Nam Kỳ, ông là nhà bác học nghiên cứu về 

khoa học tự nhiên, xã hội, văn hóa... Nhân bất thập toàn, ông học với 

người Pháp, làm việc cho Pháp khi đó là thực dân đang đô hộ đất nước 

ta, những kẻ thấy ông được chính quyền Pháp trọng đãi một thời, thì 

họ «không tha» cho ông.  
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Trương Vĩnh Ký làm «thông ngôn» cho chính quyền bảo hộ Pháp, thì 

họ coi như đã «thông đồng» với Pháp, họ mỉa mai ông là: người tài 

nhưng làm tay sai cho Pháp! Cuộc đời của Trương Vĩnh Ký mang bao 

nghịch lý, năm1862 ông trong phái đoàn Pháp, đi thương lượng với 

triều Nguyễn để lấy ba tỉnh miền Đông Nam kỳ; sau đó ông lại theo 

Phan Thanh Giản qua Pháp để chuộc lại ba tỉnh đó, nhưng thất thành. 

Ông được các kẻ cầm quyền có tài của Pháp, các trí thức đương thời 

quý trọng, nhờ các ưu ái này ông được đi tham nhiều nước Tây Âu, đi 

nhiều nên thấy nhiều, thấy nhiều nên hiểu nhiều, bao lần ông khuyên 

triều đình phải canh tân đất nước, nhưng không ai nghe ông. 

Trương Vĩnh Ký đủ bản lĩnh làm gạch nối giữa hai văn hóa Âu-Việt 

theo mô hình của V.Hugo là người ông rất khâm phục: giáo dục và 

báo chí là hai động lực để một đất nước có được văn minh và phát 

triển. Năm 1869, Ông cho ra đời Gia Định báo, Ông luôn vận động 

đưa thanh niên đi du học, với châm ngôn: “phải đi và phải về để phục 

sự đất nước”. 

Trương Vĩnh Ký quan niệm một công dân tốt phải là trò tốt và thầy 

tốt, phải làm được cả hai. Năm 1874, Ông tham gia giảng dạy trường 

đào tạo tham biện. Năm 1883, viện sĩ Hàn Lâm Viện Pháp, năm1864 

Ông là Cơ mật viện cho vua Khải Định. Năm 1865, có tên Đô đốc 

Pháp sau khi tấn công các phong trào khởi nghĩa của miền Nam đã 

dùng lời hăm dọa, yêu cầu ông dịch văn bản của nó ra tiếng Hán.  
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Trương Vĩnh Ký làm ngược lại là dịch một bài thơ của Bùi Hữu Nghĩa 

từ nôm ra quốc ngữ: Ai khiến thằng Tây tới đây ha/ Đất bằng bỗng 

chốc nổi phong ba/ ...Nam kỳ chi thiêu người trung nghĩa. Trương 

Vĩnh Ký viết Đại Nam quốc sử diễn ca, Trương Vĩnh Ký dịch Địa lý 

An Nam lịch sử ra tiếng Pháp, Ông yêu quý văn học nhân gian mà ông 

gọi là vàng ròng của văn hóa Việt. Ông mến chuộng Kim Vân Kiều 

của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.  

Trương Vĩnh Ký luôn tham gia tích cực vào việc phát triển đất nước, 

nhân dân miền Nam thời đó để tên ông vào Tứ bất tử (bốn kẻ không 

bao giờ chết), vì ông luôn xem kiến thức là nguồn sống: đây là bài học 

cụ thể cho sinh viên, thanh niên, và là bài học cấp bách nhất cho các 

lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay, bớt tham quyền mà nên quý kiến thức, 

để dụng nhân tài, lấy đó làm ưu tiên để phát triển đất nước, để thay 

đời, đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho Việt tộc. 

Các người không làm Việt tộc thăng hoa, ngươc lại làm cả một dân 

tộc tụt hậu, trai đi làm lao nô, gái đi làm nô tỳ cho các quốc gia láng 

giềng. Các người đã triệt nguồn sống kiến thức của Việt tộc, như các 

người đã có ý đồ tự khi cướp được chính quyền là truy diệt cho bằng 

được mô thức nhân trí Trương Vĩnh Ký. 
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Vùi sáng tạo Việt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùi sáng tạo Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với trận đồ vùi 

lấp đi sáng kiến Việt biết cứu nước và giữ nước đã có nhân bản của 

gióng nòi Việt; là tà sách của tà quyền độc đảng với đồ hình vùi xóa đi 

sáng tạo Việt đã có nhân phẩm của dân tộc Việt; là ma sách của ma 

quyền độc đảng với ma trận xóa tẩy đi sáng lập Việt đã có nhân tri của 

con người Việt biết lập quốc, vì biết yêu tổ quốc và hy sinh vì tổ quốc. 
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Vùi sáng tạo Việt là phần III của Triệt luận dựa trên ba chuyên ngành 

đã làm nên tiến trình khoa học xã hội và nhân văn biết dựa vào liên 

minh tinh khôi với khoa học thực nghiệm có khoa học thần kinh mệnh 

danh là khoa học não bộ trợ lực để ba chuyên ngành sau được thăng 

hoa: giáo dục học, hiện tượng học, tri thức học. 

Tri luận: tri thức dựng trí thức 

Tri luận xin được hiểu là luận trên tri; lý luận trên tri thức để tri thức -

sự hiểu biết- trở thành kiến thức, được mô hình hóa, được công thức 

hóa qua lập luận, diễn luận và giải luận để trở thành lý thuyết luận, từ 

đó ta có thể dùng lý thuyết như kỹ thuật, như công cụ của trí thức để 

nhận diện, phân tích, giải thích, phê bình các hiện tượng của nhân 

sinh, nhân tình, để hiểu rõ về nhân tính, để nhận rõ nhân phẩm, để 

thấu rõ nhân tri trong nhân thế. Tuổi trẻ soi để có tuổi trẻ sáng, nếu 

biết soi để sáng, thì phải biết tự soi sáng để trưởng thành, soi sáng để 

có sáng suốt, có sáng suốt thì sẽ có tỉnh táo, sáng suốt và tỉnh táo luôn 

là bạn đồng hành với trí khôn, lực của sự thông minh.  

Tuổi trẻ trước hết là một thế hệ vào tuổi trưởng thành cùng lúc phải 

xây dựng tương lai bằng nghề và nghệ để làm nên nghiệp của kiếp 

người. Tuổi trẻ là một thành phần của xã hội, nếu may mắn, sẽ được 

được hệ thống giáo dục gầy dựng qua học lực để nhận học hàm để có 

học vị trong xã hội; qua chuyên ngành để có chuyên môn, để được 

công nhận là chuyên gia. Tuổi trẻ còn là một nhân tố sinh động của xã 

hội có hoài bão, nên có lý tưởng vì biết nhận ra các giá trị của nhân 

tính, nhân phẩm, nhân đạo. Tuổi trẻ chắc chắn là một sinh lực sống 

động của dân tộc, của đất nước, tiếp nhận những giá trị hay, đẹp, tốt, 

lành, của tổ tiên, trước là để bảo vệ các giá trị tâm linh của tiền nhân, 

sau là tìm cách làm hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn những gì mà 

ông bà, cha mẹ đã làm được trong quá khứ, trong lịch sử,  

Cuộc đời của mỗi tác nhân trước hết là thân thể của cá nhân đó, trong 

thân thể không chỉ có thể lực (nội lực của thể chất), mà còn có tâm lực 

(nội công của tâm hồn) có cảm xúc, biết cảm động, để được đồng cảm 

với đồng loại; trong đó trí lực (nội chất của tri thức) biết lý luận để 

phân tích, biết lập luận để giải thích, biết diễn luận để phê bình, biết 

giải luận để nhận diện các giá trị của nhân sinh, nhân tình, nhân thế. 

Thể lực có thể già theo tuổi tác, nhưng tâm lực không để các chuyện 

xấu, tồi, tục, dở tác động vào nhân tính, nhân nghĩa, nhân từ, vì nó 
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luôn được trí lực bảo vệ bằng nhân tri, nhân trí, nhân phẩm. Thể lực 

có thể bị già, nhưng tâm lực không để bị xói mòn, nhờ trí lực soi-để-

sáng cả kiếp làm người, để sống sao cho đúng, tức là sống sao cho 

đáng sống! 

Ý niệm khi rời định nghĩa để trở thành khái niệm, sẽ là gốc, rễ, cội, 

nguồn cho lý thuyết (mô hình tổng hợp của kiến thức tổng kết), từ đó ý 

niệm chuyển dần thành ý lực, đủ sức cõng, bồng, đội, gánh các hệ 

thống tri thức để đưa vào ý muốn, rồi tạo tiền đề cho ý định, lấy các lý 

hoàn chỉnh, bày các luận chỉnh chu để tạo ra ý nguyện vì biết nghĩ 

trúng để sống đúng, để kiếp người là cơ may, mà không là nghiệp 

chướng. Ý nguyện đủ bản lĩnh để tạo ra tâm nguyện làm nền, gốc, cột, 

trụ cho nhân sinh quan của chúng ta để ta được sống cao, sâu, xa, 

rộng trong kiếp người.  

Ý nguyện đủ tầm cỡ để tạo ra thiện nguyện làm nên chất, thể, vai, vóc 

cho thế giới quan của chúng ta để ta sống với tha nhân bằng từ tâm, vị 

tha, bác ái. Ý nguyện đủ gân cốt để tạo ra trí nguyện dùng tri để tạo 

trí, dùng lý để tạo luận cho vũ quan của chúng ta, biết lấy tôn trọng 

chúng sinh để quý yêu muôn loài. Trong một chế độc độc đảng toàn 

trị, xin ra tham nhũng trị, thì sự thật không còn nguyện vẹn nữa, vì sự 

thật này đã bị bóp méo ngay từ đầu. Chỉ vì thực chất của chiến dịch 

chống tham nhũng này mang nội chất của chuyện thanh trừng nội bộ, 

trong chuyện thanh toán lẫn nhau giữa các lãnh đạo đang có xung đột 

với nhau vì tư lợi. Chính câu chuyện địa phương tưởng là cục bộ của 

chùa Ba Vàng hiện nay không còn là một thí dụ đơn lẻ, mà là một 

trường hợp trong một thực thể, một phần tử của một tổng thể nói lên 

sự sa đọa của chế độ hiện nay đang thật sự tha hóa Việt tộc. 

Sự thật xuất hiện trong xã hội không đơn thuần như sự chứng minh 

một định đề toán, không thuần chất như giải nghiệm sự thật qua thí 

nghiệm của các ngành khoa học thực nghiệm hóa, lý, sinh… Sự thật 

xã hội là một mạng lưới có dây dưa rễ má trong sinh hoạt xã hội, có 

gốc, rễ, cội, nguồn trong đời sống xã hội, nơi mà quan hệ xã hội bị 

thao túng bởi những tư lợi; người ta giấu một sự thật vì người ta có 

quyền lợi trong sự che giấu đó, là nền cho sự dối trá của kẻ muốn bảo 

vệ tư lợi của mình. Trí trong quy luật tiến hóa của nhân loại, qua đó ta 

biết thêm nhiều để hiểu sâu hơn hệ nội (nội chất, nội hàm, nội công) 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   959 

 

của nhân tính, cụ thể là để thấu suốt hơn số kiếp của con người, thân 

phận của cá nhân trong nhân thế. 

Giáo luận: quá trình tha hóa giáo dục Việt 

Một bạo quyền khi có chính quyền sẽ đi từ thô bạo hóa tới bạo động 

hóa giáo dục vừa qua tuyên truyền, vừa qua công an trị, từ kiểm soát 

lý lịch tới tẩy não học sinh. Một tà quyền khi nắm chính quyền sẽ đi từ 

gian lận hóa tới biến chất hóa giáo khoa vừa qua học vị, vừa qua học 

hàm, từ tráo học thức tới xóa học lực. Một ma quyền khi bám chính 

quyền sẽ đi từ sa đọa hóa tới vô luân hóa giáo trình vừa qua buôn bằng 

bán cấp, vừa qua mua chức bán quyền, từ lừa thầy phản bạn tới buôn 

dân bán nước. Không gian của giáo dục, nguyên tắc của giáo khoa, 

thời gian của giáo trình, cấu trúc của giáo án trong hệ thống giáo dục 

Việt Nam hiện nay đang hoàn toàn bị bạo quyền lãnh đạo đưa vào mê 

lộ; bị tà quyền tham quan dẫn vào hoạn lộ; bị ma quyền tham nhũng 

đẩy vào tử lộ. 

Đề nghị nghiên cứu giáo dục học qua trường hợp của Việt Nam, với 

hậu quả phá sản hoàn toàn của ngành giáo dục hiện nay, qua kinh 

nghiệm quản lý giáo dục (nhưng phản giáo dục) của ĐCSVN, độc 

đảng trong độc tài nhưng bất tài về tổ chức giáo dục. Giáo dục học 

giao luận, tức là trao luận qua lý luận, lập luận, giải luận và diễn 

luận, nơi mà giáo luận có sức thuyết phục phải hợp lý trong hệ thống 

giáo dục, phải chỉnh lý trong tổ chức giáo dục, từ giáo khoa tới giáo 

trình, giáo án. Tôi đề nghị chọn ba chuyên ngành vừa có các đóng góp 

tích cực trong nhiều năm qua tại các quốc gia văn minh đã thành công 

về giáo dục, mà cũng vì ba chuyên ngành này đã rất sắc nhọn trong lý 

luận giáo dục. Vì không có giáo luận thì sẽ không có nền tảng cho 

giáo dục, không có phương pháp cho giáo khoa, không có định hướng 

cho giáo trình, không có mô thức cho giáo án. Nên, giáo chọn luận vì 

biết “chọn mặt gởi vàng”: 

Khoa học giáo dục là khách quan hóa các kinh nghiệm của giáo dục 

để chế tác ra một hệ thống giáo dục hợp lý với hiệu quả cao từ đó 

quản lý quá trình trao truyền kiến thức, tri thức, trí thức… Tại đây chỗ 

đứng của đạo lý, đạo đức, luân lý cũng được truyền đạt như một quá 

trình của tri thức nơi mà chân, thiện, mỹ, được trao nhận song đôi với 

các kiến thức khoa học. Từ đó, cả hai song hành với nhau, không 

những để đào tạo chuyên môn, mà để hình thành vai trò của công dân 
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trong một xã hội, có giáo dục sáng suốt cùng khoa học, được giáo 

dưỡng tỉnh táo cùng đạo lý. 

Triết chính trị giáo dục, mang nội lực tổng kết của triết học vì có khả 

năng lý luận và lập luận trước các vấn đề cốt lõi của nhân sinh, biết 

sánh đôi cùng chính trị học để hiểu giáo dục phải có hệ thống hoàn 

chỉnh qua chính sách của chính phủ dưới vai trò chủ đạo của chính 

quyền. Và giáo dục học là kết quả hạ nguồn được định hướng bởi 

thượng nguồn của lý luận chính trị: dân tộc muốn đào tạo đạo đức gì 

cho các thế hệ tương lai? Quốc gia muốn công dân có vai trò gì trong 

việc bảo vệ và phát triển đất nước? Nếu không rõ ràng về lý luận, 

không mạch lạc về lập luận trong chính trị giáo dục thì sẽ thất bại 

thảm hại trong giáo dục như Việt Nam hiện nay. Biến hệ thống giáo 

dục là nơi mà bọn đầu nậu giáo dục đột nhập vào các tổ chức giáo dục 

để mua bằng bán cấp, để chúng lũng đoạn bằng tà quyền của mua 

chức bán quyền, và khi bọn đầu nậu đã thành bọn đầu cơ trong giáo 

dục thì chúng sẽ buôn dân, bán nước như trò đùa của chúng! 

Xã hội học giáo dục, nghiên cứu tác động của giáo dục vào đời sống 

xã hội, khảo sát các kết quả của giáo dục vào sinh hoạt xã hội, điều tra 

về các hậu quả của giáo dục qua các quan hệ xã hội. Nơi đây, giáo dục 

không những đào tạo ra các công dân có bổn phận với dân tộc, có 

trách nhiệm với đất nước, từ đấy công dân này không còn là một cá 

thể riêng biệt, mà đã trở thành chủ thể biết sống chung với cộng đồng 

qua hợp tác; biết lao động chung với tập thể qua các phương án xã 

hội, nhất là chủ thể này có sáng kiến để có sáng tạo ra các đề nghị, các 

quyết định, các hành động… trợ lực cho xã hội được thăng hoa 

Linh luận: chiều sâu tâm linh việt tộc 

Nếu các giá trị tâm linh sắc về trí tuệ, nhọn về lý trí, thì các giá trị phải 

là kết quả của một quá trình lập luận cao về tư tưởng, sâu về triết học, 

tức là rộng về nhân tri, và hề không dính dáng gì tới các chuyện mê tin 

dị đoan mà học thuật không kiểm chứng được, kinh nghiệm không thí 

nghiệm trọn vẹn được. Nhưng khi nghiên cứu về các giá trị tâm linh 

biết củng cố nhân lý, biết phục vụ nhân trí, biết thuyết phục nhân loại 

tinh anh hơn, giúp nhân sinh tỉnh táo hơn, dìu nhân thế và dắt nhân 

tình theo các tri thức mà sự sáng suốt của nhân trí giữ vững được các 

giá trị của nhân đạo, các giá trị tâm linh rất khác các sự thật của khoa 

học, các chân lý của triết học, các lẽ phải của luân lý tuyệt đối. Các giá 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   961 

 

trị tâm linh chọn đường đi nẻo về cho riêng nó, tại đây phải hiểu cách 

định vị (như các chỉ báo) của các giá trị tâm linh, để lần tìm ra cách 

định nghĩa các các giá trị này: 

Chiều sâu của các giá trị tâm linh là chiều cao của linh hồn, một chiều 

cao biết nâng nhân tri cụ thể là biết yêu theo chiều cao của hướng 

thiện những gia trị bị xem là tầm thường trong cuộc sống, tại đây minh 

triết cùng đạo đức biết nhập nội để chế tác ra các giá trị tâm linh; làm 

được chuyện mà Platon đặt tên là sự bất tử của linh hồn. Chiều sâu 

của các giá trị tâm linh luôn bắt đầu bằng sự đánh giá tỉnh táo, sự phân 

tích sáng suốt, luôn bình tĩnh chọn con đường để thực hiện cái tốt, nó 

mang theo nguyện vọng làm nên ý chí biến cái tốt thành hiện thực. 

Socrate phân tích chiều cao của các giá trị tâm linh là ý chí muốn làm 

tốt cái tốt. 

Chiều sâu của các giá trị tâm linh, không phải là chuyện của lý trí 

tuyệt đối, càng không phải là chuyện lý trí suông, nó chính là sự cẩn 

trọng không những là khẳng định các lý trí tốt, mà nó phải trở thành 

các triết lý của cuộc sống được quyền sống còn, nên nó không cực 

đoan quyết định, và không bao giờ quá khích trong hành động. Các 

giá trị tâm linh cũng không phải là chuyện khoa học chính xác, mà là 

chuyện triết đúng lúc, lý đúng cảnh, luận đúng thời, lấy bối cảnh để 

hiểu nhân sinh, lấy hoàn cảnh để tìm đáp số, lấy tâm cảnh để tư duy, 

nên nó tìm cách giải quyết ít nạn nhân nhất, cách trả lời ít đổ vỡ nhất, 

nó tìm cái hợp lý thấu tình để có lối ra, mà không ai phải là nạn nhân 

cho thời cuộc. Aristote gọi tên nó là thế giới của sự thông minh làm 

nên sự thông thái, và lắm lúc nó không lệ thuộc vào thế giới thông 

suốt sự thật của khoa học. 

Chiều sâu của các giá trị tâm linh chỉ thật sự là giá trị khi nó là sự cẩn 

trọng trong sáng suốt và là khẳng định của sự can đảm, cẩn trọng 

ngược với liều lỉnh, can đảm trái với hèn nhát. Các giá trị không bao 

giờ «liều mạng» để «tử vì đạo» mà «xem rẻ mạng người», nó cũng 

không hề «ba phải» để «lòn lách» mà làm «nhục kiếp người», nó cẩn 

trọng cho nhân sinh và nó can đảm bằng chính bản thân nó, nên nó 

ngược lại hoàn toàn với sự «né tránh» để tồn tại, «lẩn trốn» để «thoát 

thân», vì nó dụng chân lý, biết dùng sự thật để tạo lối thoát cho những 

ai «lầm đường lạc lối» sa lầy trong «mê lộ» đang đi tới «tử lộ» mà cứ 

tưởng đang đi trên «sinh lộ».  
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Chiều cao của các giá trị tâm linh mang tính tiên tri mà nhân sinh 

kiểm chứng được, đó là tầm vóc của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cứu cùng 

lúc nhà Mạc và nhà Nguyễn ra khỏi vũng lầy của vua Lê, chúa 

Trịnh. Chiều cao của các giá trị tâm linh khi được chứng thực bởi sự 

cẩn trọng và sự can đảm, Montaigne đặt tên cho nó là sự thông minh 

linh động biết thích ứng trong biện chứng vì biết giữ trí và giữ tâm. 

Chiều sâu của các giá trị tâm linh có trong ý nguyện muốn cái tốt có 

mặt trong cuộc sống để chống lại cái xấu có cha sinh mẹ đẻ là cái ác; 

nhưng các giá trị tâm linh luôn mang theo sự cẩn trọng không những 

trong định nghĩa thế nào là tốt mà còn bắt con người phải rõ ràng từ 

cứu cánh tới phương tiện, luôn phải cẩn trọng hơn nữa khi chọn lựa 

phương tiện, khi đã có cứu cánh tốt rồi. Plotin tin rằng chiều cao của 

các giá trị tâm linh làm nên đạo đức của ý nguyện muốn làm tốt cuộc 

sống từ cứu cánh tới phương tiện, từ thượng nguồn của tư duy tới hạ 

nguồn của hành động. 

Chiều sâu của các giá trị tâm linh khi lấy sự cẩn trọng làm giá trị cho 

đạo đức, thì nó trở nên sinh động khi phối hợp sự cẩn trọng luôn song 

hành trong các giá trị của luân lý về bổn phận và trách nhiệm. Các giá 

trị tâm linh luôn biết điều phối sự cẩn trọng như sức mạnh của tư duy 

biết cái nào là cái tốt cho mình và cho người khác, nó mang trọn vẹn 

một quá trình suy ngẫm, nó mang toàn bộ các kết quả tâm định và trí 

định để làm nên thiền định trong tỉnh táo và sáng suốt, mà St Thomas 

đặt tên cho nó vòng tròn khôn ngoan biết chứa cả hai, vừa cẩn trọng, 

vừa đạo đức. 

Chiều sâu của các giá trị tâm linh biết dựa vào ý muốn đi tìm tri thức 

để hiểu sự vận hành của nhân tri, nó luôn song hành cùng với ý 

nguyện của nhân sinh muốn tồn tại bằng nhân phẩm trong nhân thế, 

mặc dù nhân loại đang đầy dẫy các xáo trộn, các hỗn loạn của nhân 

tình. Weber đề nghị muốn có các giá trị này nhân tri phải thấy sự quan 

hệ chặt chẽ giữa đạo lý của ý chí và đạo lý của trách nhiệm, khi cả hai 

có mặt để phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, thì chính cái trí của cái tri 

sẽ giúp cuộc sống thấy ra cái sinh của cái có, cụ thể là quyền năng của 

nhân trí sản sinh được các giải đáp lối thoát mới cho nhân lý, để nhân 

tri nhận ra lối thoát mới cho nhân thế. 
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Chiều sâu tâm linh Việt không những là chiều cao của nội dung lý trí, 

mà còn là chiều sâu của tư tưởng Việt mang văn hiến riêng của Việt 

tộc. Chiều sâu tâm linh Việt không những là chiều cao của trí tuệ, mà 

còn là chiều rộng của lịch sử Việt mang văn minh riêng của Việt tộc. 

Chiều sâu tâm linh Việt không những là chiều cao của nhân phẩm 

Việt, mà còn là chiều dài của bản sắc Việt luôn biết mở cửa để song 

hành cùng văn hóa Việt. Cao, sâu, rộng, dài có độ bền của đạo lý đã 

được thử thách, có độ vững của đạo đức đã biết vượt qua thăng trầm; 

đạo lý bền biết đi trên lưng cái cực đoan để vượt thoát cái vô minh, 

đạo đức vững biết đi trên vai cái quá khích để vượt thắng cái vô tri. 

Câu chuyện tâm linh không hề là câu chuyện lý thuyết, vì trong đời 

sống hằng ngày, mọi người có thể nghe được câu «thấy thương quá» 

tới tự lời nói thật bình thường của những người có lòng vị tha, muốn 

chia sẻ tức khắc nỗi khổ niềm đau với tha nhân. Câu chuyện tâm linh 

không hề là câu chuyện trừu tượng, vì trong sinh hoạt hằng ngày, mọi 

người có thể nghe được câu «nghe mà thương» tới từ một câu nói 

ngắn gọn của những người có lòng bao dung, muốn chia sẻ tức thì sự 

đồng cam cộng khổ với đồng loại.  

Câu chuyện tâm linh không hề là câu chuyện viễn vông, vì trong quan 

hệ hằng ngày, mọi người có thể thấu được câu «càng nhìn càng 

thương» tới từ một phản xạ nhanh nhẹn trong sáng suốt của những 

người có lòng rộng lượng, muốn chia sẻ tức thời chuyện đồng hội 

đồng thuyền với đồng bào mình. Đạo Phật biết mang hiện thực này 

đến để chia sẻ với Việt tôc về vô lượng tâm qua các Tâm kinh: «nhìn 

đời bằng mắt thương» để làm sáng lên lòng vị tha, lòng bao dung, 

lòng rộng lượng của Việt tộc. 

Câu chuyện tâm linh không quan hệ gì tới câu từ tâm linh bị lạm dụng 

trong ngôn ngữ hiện nay bị mê hoặc bởi mê tín về cõi âm nào đó mà 

nhiều thành phần xã hội hiện nay đang bị lôi kéo, để bọn đầu cơ mê 

tín trục lợi ngay trên mê lộ của họ. Tuệ giác của tâm linh kết hợp 

thuần thạo sự thật, chân lý, lẽ phải để tạo ra cái đẹp của đạo đức, cái 

hay của đạo lý, cái tốt của luân lý, từ đó tuệ giác tâm linh luôn ngược 

hướng, trái chiều với mê tín, vì nó mang sự tỉnh táo của lý trí, sự sáng 

suốt của trí tuệ, có liên minh cứng cáp là minh triết trong lý luận, có 

minh luận trong hành động.  
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Tuệ giác của tâm linh thấy đường đi nẻo về của nhân tính, nhận ra 

nhân vị nhờ nhân bản, hiểu rõ nhân tri nhờ nhân từ, thấu sâu nhân 

đạo nhờ nhân nghĩa. Mê tín bị mê hoặc trong mê lộ còn đang mò 

mẫm dưới chân đồi, thì tuệ giác của tâm linh đã tới đỉnh núi với nhân 

cách thư thả của nhân tri thư thái để nhận diện mọi chân trời mà 

không bị một trở lực nào vùi, lấp, che, choáng được. Đó là tuệ giác từ 

bi của Phật tâm đã nhập vào thơ của Phạm Thiên Thư: «Muôn loài 

như sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ». Nơi đây, nội công tâm linh 

mang tính thiêng liêng với các giá trị đạo đức tối cao bắt con người 

lầm đường lạc lối phải suy nghĩ lại, phải cân, đo, đong, đếm lại từ 

hành vi tới hành động của mình để tìm lại con đường hay, đẹp, tốt, 

lành của đạo lý. Nội công tâm linh không phải là chuyện thể lực thuần 

túy, mà là chuyện của trí lực biết bao dung, là chuyện của tâm lực biết 

dung thứ: phải dung kẻ dưới mới là lượng trên (Nguyễn Du). 

Có tầm vóc, có nội công sẽ có bản lĩnh, nhưng các giá trị tâm linh 

không cần bản lĩnh của xảo thuật để thành công, cũng không cần bản 

lĩnh của mưu lược để thoát hiểm, nên không cần luôn bản lĩnh của 

mưu trí để tồn tại trong tính toán. Các giá trị tâm linh được sống ngay 

trong ánh sáng của chuyện con người yêu cái đẹp, thích cái hay, quý 

cái tốt, trọng cái lành, nó vượt lên nên vượt xa chuyện tính toán để lời 

lỗ, để hơn thua, để đọ tài, để thi sức. Bản lĩnh của các giá trị tâm linh 

tự tin nên tự tại, tự trọng nên tự do trước mọi mưu kế, mưu đồ, nó đi 

trên mọi cái đầu của vị kỷ, nó đi xa hơn mọi con tính ích kỷ, vì nó đại 

trí nên nó thoải mái trên đại lộ của mọi nhân lộ. 

Trong khu vực của tam giáo đồng nguyên, khi đánh giá về các loại 

chiến thắng trên mọi mặt trận từ chính trị tới quân sự, từ văn hóa tới 

giáo dục, từ luân lý tới đạo đức… người xưa xếp loại từ thấp lên cao: 

thắng nhỏ là thắng mà phải dùng: lực; cao hơn là chiến thắng khi biết 

dụng: trí, cao hơn nữa là dùng: đức, và cao hơn cả là thắng là nhờ: 

đạo! Đây là toàn thắng. Đạo của nhân đạo tới từ chính nghĩa có lý 

luận làm nên chính đạo, mang giá trị của nhân đức, có nhân trí của 

nhân tính, có nhân lý của nhân vị, có nhân văn của nhân bản, tầm vóc 

của tâm linh chắc chắn là ở đỉnh cao giữa đức và đạo.  

Thắng được đối phương với sự khâm phục của đối phương, với tầm 

vóc giúp đối phương cùng thắng với ta, từ đó đối phương không còn là 

đối thủ, nên không bao giờ trở thành tử thù với ta. Mà ngược lại, chính 
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đối phương tìm tới ta, tiếp nhân sinh quan vị tha của ta, nhận thế giới 

quan rộng lượng, đón vũ trụ quan khoan dung của ta; đây mới là toàn 

thắng qua đạo! Thắng vinh quang, thắng bền vững vì biết «cải tử hoàn 

đồng» cái xấu, tồi, tục, dở giúp nó hóa thân vào cái hay, đẹp, tốt, lành. 

Hãy nhận ra tầm vóc của Nguyễn Trãi: lấy nhân nghĩa thắng hung 

tàn, lấy trí nhân thay cường bạo, để thấy tầm vóc tâm linh Việt tộc.  

Khi đi từ trên xuống dưới, bắt đầu bằng đạo, đi tiếp tới đức, qua nẻo 

của trí, cùng lúc tránh xa lực (bạo lực), mẹo (mưu kế) vì chúng quá 

thấp so với các yêu cầu của các giá trị tâm linh, nhưng tác giả sẽ đi 

trên hai con đường luôn cần sự có mặt của tâm linh để vấn nạn các 

khổ đau mà Việt tộc đã cam nhận trong lịch sử cận và hiện đại của 

mình. Cấu trúc lý luận của tiểu luận sẽ bắt đầu bằng tâm đạo để đi tìm 

chiều cao các giá trị tâm linh thừa kế của tổ tiên, nhận diện được sự 

đặc sắc của các kinh nghiệm tâm linh của Việt tộc, nhất là qua các 

kinh nghiệm của Thiền tông, từ đời Trần tới cõi tâm linh mà thiền sự 

Thích Nhất Hạnh đã trao truyền cho thế giới.  

Rồi đi tới tâm đức đã có từ lâu trong sáng tác thi ca của Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Du… và tiếp tục trên con đường tâm trí qua nhiều tác giả, nơi 

mà tâm linh chính là trí lực của nhân lý. Theo chiều sâu lịch sử của 

Việt tộc, tiểu luận dừng lại trước các oan khiên của đất nước, để hiểu 

tâm cảnh qua hoàn cảnh của chiến tranh, tâm phận qua hậu quả của 

nội chiến huynh đệ tương tàn thế kỷ XX vừa qua, cuối cùng là đi sâu 

vào tâm nạn tới từ bạo quyền độc tài lập nên nhà tù cải tạo sau 1975, 

giờ đã tới tà quyền là “hèn với giặc, ác với dân” để cảm nhận bi nạn 

của Việt tộc. Tâm đạo, tâm đức, tâm trí trong các giá trị tâm linh là để 

giúp người vì quý người. Tâm cảnh, tâm phận, tâm nạn trong các giá 

trị tâm linh để cứu người vì thương người. 

Các người đã diệt 

Ngữ nghĩa linh hồn của mô thức Hàn Mạc Tử. 

Thi ca với trạng thái tâm linh theo mô thức Hàn Mạc Tử, không có 

chỗ đứng, ghế ngồi trong thi đàn từ khi các người lãnh đạo ĐCSVN 

trước là cướp chính quyền sau là độc quyền trong độc tài nhưng bất tài 

trên mọi lĩnh vực của tâm linh. Các người không có một lãnh tụ nào 

bình phẩm trong đứng đắn, đàng hoàng, tử tế về phạm trù thi ca của 

linh hồn Việt, trong chế độ của các người không có: “Anh đứng cách 
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xa hàng thế giới/ Lặng nhìn trong mộng miệng em cười/ Em cười anh 

cũng cười theo nữa/ Để nhắn hồn em đã tới nơi”. 

Trong hoạn nạn, mà trường hợp của Hàn Mạc Tử là hoạn bịnh, khi 

con người lâm bịnh mà biết đó là trọng bịnh thì chính trong nan bịnh 

con người đó đã cảm nhận là mình đã gần cái chết hơn gần sự sống, vì 

cái hoạn giờ đã thật sự thành cái họa. Cái nan bịnh làm tăng khoảng 

cách giữa người bị bịnh và người không mang bịnh, nó tạo ra cái 

khoảng cách (thật khốn kiếp) giữa người và người, nên người ta không 

cách xa nhau hàng ngày, hàng dặm mà cách xa hàng thế giới. Cái thế 

giới không bị bịnh không nhận ra vì không hiểu được, không thấu 

được nỗi khổ niềm đau trong thế giới của người lâm trọng bịnh. Bi đát 

nhất là kẻ mang hoạn bịnh phải tự tìm cách đứng xa những ai không 

bị bịnh, để tránh kẻ khác phải chịu, phải nhận, phải gánh nỗi khổ niềm 

đau của mình. Cõi riêng tư của kẻ mang hoạn bịnh là tạo ra sự tự cô 

lập, rồi vô tình hay cố ý người bịnh sẽ sống trong sự cô độc, rồi nhận 

chịu chết dần chết mòn trong cô đơn. Bạn ơi, nên bắt đầu suy nghĩ về 

các giá trị tâm linh của kẻ mang hoạn bịnh trong cô lẻ. 

Nhưng các giá trị tâm linh chính là các giá trị biết vượt thoát sự lẻ loi, 

để vượt thắng chuyện mình bị bỏ rơi! Thoát để tự mình tạo khoảng 

cách với nhân sinh, rồi thắng là mình không bỏ nhân tâm, và dụng 

nhân tâm đó để thấy nhân tình, để tiếp tục yêu nhân thế. Đó là câu 

chuyện của Hàn Mạc Tử: “Lặng nhìn trong mộng miệng em cười. Em 

cười anh cũng cười theo nữa”, các giá trị tâm linh biết lặng nhìn trong 

mộng để thấy được miệng em cười, mà cũng là để biết trong nan bịnh 

mình vẫn tỉnh táo để “mộng”, vẫn sáng suốt để nhận ra nụ cười của sự 

sống.  

Để làm gì vậy? Để nhắn hồn em đã tới nơi, để nhắn tâm hồn kẻ không 

bịnh, đang sống, đang đẹp với nụ cười là đã tới nơi; mà nơi đây là nơi 

có tâm hồn của thi sĩ, có linh hồn của kẻ mang trọng bịnh, đang tự gầy 

dụng một cõi tâm linh để vượt thoát nan bịnh, để vượt thắng hoạn 

bịnh, để tự cứu mình: Níu hồn ai? Vì muốn vớt ai?... Ta muốn níu hồn 

ai đương hiển hiện/ Trong lòng và đang tắm máu sông ta/ Ta muốn 

vớt ai ngoài sóng điện/ Để nhìn xem sắc mặt với làn da». 

Câu chuyện tâm linh là trí tuệ biết tạo ra một vùng tâm cảm mới, với 

một tư tưởng tinh khiết mới, làm chỗ dựa cho tuệ giác sống với người 
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và không bỏ rơi ai cả, tại đây nhân cách sống đã trao thân gởi phận 

cho nhân tâm sống. Trí tuệ của tâm linh là lấy nhân tâm sống để điều 

tiết và điều chế nhân cách sống.Trong tâm lý học ý thức, James tin là 

có một cái tôi hoàn toàn cá nhân (Moi personnels), giúp ta luôn ở 

trạng thái sáng suốt nhất của ý thức, luôn gắn bó với sự sống chung 

quanh, từ đó tạo dựng ra cái tôi chủ động (Moi dynamique) để giữ 

vững chủ thể ý thức, liên tục có mặt trong nhân tính; và James đưa ra 

hình ảnh một con chim vừa biết vượt giông tố, còn biết luôn cách 

tránh vực sâu, lách núi nhọn. Hàn Mặc Tử sống trọn vẹn với ý thức 

luôn biết mở rộng vũ trụ quan của chính mình, chính nhờ vũ trụ quan 

này mà thi sĩ đã tin vào các giá trị tâm linh Ta muốn níu hồn ai, vì Ta 

muốn vớt ai. Một người mang nan bịnh như Hàn Mặc Tử đã có tầm 

vóc tâm linh níu để vớt, vì muốn cứu để giữ. 

Ý thức của níu-để-cứu đã đi xa và bay cao hơn trọng bịnh của thi sĩ, 

câu chuyện này vượt xa hơn câu chuyện tự cứu mình, và nó cao hơn 

câu chuyện về nghệ thuật sống chỉ thấy cái đẹp cho riêng mình. Tư 

duy tâm linh tạo có dũng lực tạo ra một luồng ý thức để trả lời hai câu 

hỏi cốt lõi của cuộc đời mỗi người, câu thứ nhất: «Ta muốn gì?», câu 

thứ hai: «Ta muốn trở thành loại người nào?» trong cuộc sống hữu 

hạn này. Loại câu hỏi dựa trên động từ trở thành, thì động từ này 

chính là thượng nguồn của mọi hành động thôi thúc các giá trị tâm 

linh phải nhập cuộc để trợ duyên cho đời, để trợ lực cho người.  

Đây là quyền năng làm nên sự bật dậy của tâm linh, thúc Hàn Mặc Tử 

ra khỏi hoạn bệnh, thoát khỏi nan bịnh, có khi còn vượt thắng cả trọng 

bịnh, đang băng hoại thể chất của thi sĩ. Nếu có được một giá trị tâm 

linh mới là sẽ được vào một vũ trụ mới, ngoài cái quỹ đạo của thần 

chết đang đục mòn thân xác ông: Hồn hỡi hồn, lên nữa, quá thinh 

gian/ Tìm tới chốn chiêm bao ngoài sự thực. Nếu có giá trị tâm linh rõ 

và mạnh thì sẽ có ý thức muốn sống còn, giờ đây đã thành ý lực của 

chất sống, chan hòa ý nguyện, mang tầm vóc quyết đoán của tâm linh, 

kịch liệt không để cái chết đe dọa cái sống. Tại đây, ý lực chính là 

dũng lực của tâm linh, không để cái họa đe dọa cái người: Đây phút 

thiêng liêng đã khởi đầu/ Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều… Không một 

tiếng gì nghe động chạm/ Dẫu là tiếng vỡ của sao băng. 

Trong tác phẩm Phản xạ tâm lý (Automatisme psychologique), Janet 

đã nhận ra được là có những tác hành tiềm thức (actes subconscients), 
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làm lệch các quy luật của mọi thể chất đã có chỗ đứng trong thực tế, 

có lẽ theo tôi thì các tác hành này đi lại để thường xuyên thăm viếng 

các giá trị tâm linh, giúp ta sống còn qua thử thách thập tử nhất sinh, 

giúp ta sống sót qua thăng trầm một đi không trở lại trước lãnh thổ của 

cái chết. Trong các trào lưu nổi bật của khoa học thần kinh, có công 

trình của Henry Ey đã phân tích được là một con người có ý thức là 

con người khi nó chủ động được thời gian tính bằng ý thức của chính 

mình. Từ thời gian tính này, Penrose tin rằng có một nguyên tắc ý 

thức, giúp chủ thể ý thức làm được chuyện đi ngược dòng thời gian. 

 Đừng tự cô lập mình mỗi lần đối diện với các giá trị tâm linh, chính 

sự cảm nhận sâu xa về các giá trị tâm linh muốn: níu ai để cứu ai, có 

mặt để chế tác ra hai tuyệt chất mới: thanh khí (souffle pur), và tinh 

anh (l’intelligence vive), minh chứng cho sự có mặt của tâm linh 

muốn giữ cuộc đời, một ý thức về thân phận làm người trước vũ trụ, 

từ đó tạo nên sự sáng suốt riêng, để tìm tới thanh khí, bằng cái tinh 

anh: Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt… Anh đã gặp hồn em đang 

chới với… Chúng ta biến, em ơi thành thanh khí… Cho tan ra hòa hợp 

với tinh anh. 

Ý lực của tâm linh khi đi tìm thanh khí là để tạo ra cái đồng cảm với 

vũ trụ, để người được thăng hoa giữa đời. Và trên con đường đi tìm 

một ý thức mới này, con người còn tạo được một nhân sinh quan mới 

cho mình, nó không nhỏ hẹp kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, mà nhân sinh 

quan này chan hòa trong thế giới quan của níu ai? Trong vũ trụ quan 

của cứu ai? Tâm hồn tấm gương soi: « Hồn là ai? Là ai? Tôi chẳng 

biết/ Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi/ Môi đầy hương tôi không ứa 

ngậm cười/ Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng». 

Tâm linh có phải là cõi lung linh nhưng long lanh của tâm hồn? Muốn 

tìm câu trả lời thì phải đặt một tiền đề là tâm hồn là gì? Linh hồn là ai? 

Mà bao lâu nay, triết học phương Tây cứ đặt nó ngoài thể xác, chắc 

bẩm là nó cao hơn thân xác, sống còn với thân thể nhưng có nó luôn 

làm thể hình của cá nhân được nâng lên, cao lên, rồi triết học trân 

trọng đặt nó vào khu vực của siêu hình học, ở ngoài hình thể vật chất 

của con người.  
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Rồi bây giờ khoa học não bộ tức là thần kinh học lập lại liên minh với 

tri thức luận để xếp loại siêu hình học vào các phạm trù của tưởng 

tượng, tức là phản khoa học, vì tất cả chuyện của con người đều được 

quyết định bởi bộ óc. Kể cả chuyện tâm hồn rồi linh hồn đều do bộ óc 

quyết định, con tim chỉ là một bắp thịt giúp máu chuyển động để nuôi 

các tế bào của thân thể, nó không đóng một vai trò gì cả trong tình 

yêu, tình thương, tình cảm của tâm hồn, của linh hồn. 

 

Câu chuyện của các giá trị tâm linh không phải là đặt nó trong con tim 

hay khối óc, cũng không phải là chuyện siêu hình học hay thực hình 

học của khoa học, mà là chuyện khả năng của trí tuệ, tiềm năng của 

tuệ giác của con người có làm được chuyện tấm gương soi được thế 

giới muôn thể, của vũ trụ vạn năng chung quanh ta hay không? Hình 

tượng tấm gương muốn soi để thấy và thấy để hiểu được thế giới 

muôn thể, của vũ trụ vạn năng, thì bản thân tấm gương này phải có thể 

lực, trí lực, tâm lực ngang tầm với thế giới, với vũ trụ. Cụ thể là tấm 

gương này có xứng đáng đứng ngang tầm với bản lĩnh của thế giới 

quanh ta, không chỉ có con người mà có cả thiên nhiên, môi trường 

với bao sự sống; nó có xứng đáng đứng ngang hàng với tầm vóc của 

vũ trụ đang bao bọc, che chở chúng ta hay không? Các giá trị tâm linh 

phải có nội công loại nào? Để trả lời các câu hỏi này. 

 

Hãy lấy câu chuyện thế giới quan và vũ trụ quan của Hàn Mạc Tử để 

làm cầu nối giữa tâm hồn và tấm gương, để nhận ra câu chuyện Hàn 

Mạc Tử là dùng thi ca để nhập nội vào tâm linh học. Một chuyên 

ngành muốn ra đời thì phải biến các kiến thức của mình thành các lý 

thuyết luận phổ quát, biến các tri thức của mình thành các phương 

pháp luận chỉnh chu, biến giải luận của mình thành khoa học luận 

chỉnh lý. Hãy bắt đầu bằng câu chuyện: Hồn là ai? Là ai? Tôi chẳng 

biết, hồn là tâm hồn hoặc linh hồn vẫn chưa là chuyện hay, mà chuyện 

hay và lạ ở đây là: Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi, tai sao lại cợt? 

Vì cợt là để tìm hiểu xem con người có đủ lực, đủ tài, đủ tầm hiểu 

Hồn là ai không? Và, khi con người bắt đầu hiểu được về chuyện tâm 

hồn, linh hồn tức là câu chuyện của tâm linh (tâm hồn-linh hồn) thì 

môi đầy hương, và khi hiểu thấu các giá trị tâm linh thì được: Hồn vội 

mớm cho tôi bao ánh sáng! 
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Các lãnh đạo của ĐCSVN không hề có hai kinh nghiệm mà cũng là 

hai vốn quý của Hàn Mạc Tử đã trao cho Việt tộc là mỗi lần ta tìm đến 

các giá trị tâm linh ta sẽ có một cõi: đầy hương với bao ánh sáng! Vì 

các người là những lãnh đạo của ĐCSVN, độc tài nhưng bất tài, cái 

bất tài của các người là cái trống vắng đến thảm hại những ngữ vựng, 

ngữ văn, ngữ pháp trong mô thức thi ca Hàn Mạc Tử  

Các người đã diệt 

Nhân tâm của mô thức Hữu Loan 
Trong sự nghiệp cướp chính quyền rồi độc quyền bằng bạo quyền, các 

người không hề có các định nghĩa lý thuyết về giá trị tâm linh. Đừng 

xa nhân thế, đừng lánh nhân tình, mà hãy nhìn sâu vào nhân tính để 

thấy rõ nhân tâm, rồi lấy điểm khởi hành là nhân từ, để đi trên con 

đường nhân đạo mà tìm tới tâm linh. Hãy dụng chữ nhân vì người-vì 

đời, để nâng niu các giá trị tâm linh, và các giá trị sẽ xuất hiện rành 

rành trước mắt chúng ta, với gốc nhân ái của chúng, luôn làm chỗ dựa 

cho nhân tính, có rễ sâu của của nhân từ qua cái tâm làm nên nhân 

tâm, bạn ơi, đây chính là địa chỉ, nơi cư trú của các giá trị tâm linh. 

Các giá trị tâm linh có nguồn, có cội là nhân tâm, nên các giá trị này 

không cần tôn giáo để tồn tại, không màng tới tư tưởng để đứng vững, 

càng không thiết tha gì tới ý thức hệ để hoạt náo nó trong nhân thế, và 

càng xa lạ với chuyện mê tín, dị đoan nơi mà người ta tưởng tâm linh 

qua đồn đại là có liên hệ với cõi âm, mà mắt thường không thấy được, 

và phải nhờ thầy bùa, cô ngải chúng mới xuất hiện. 

Có chuyện lạ là các giá trị tâm linh luôn được coi là thiêng liêng, và 

chuyện thiêng liêng này không hề liên can tới ma quỷ, thánh thần gì 

cả, nó thiêng liêng ngay trong nhân từ, nhân nghĩa, nhân tâm làm nên 

nhân thiêng. Tại đây, con người cũng có tầm vóc như Thượng đế, 

Chúa, Phật, thánh thần… để làm được những điều hay lẽ phải, vì nhân 

sinh quan của nhân tâm (mà Phật giáo gọi là vô lượng tâm) cũng có 

bản lĩnh bao la như thế giới, cũng có tầm vóc mênh mang như vũ trụ. 

Hãy kể chuyện của bác Hữu Loan, đứa con tin yêu của thi ca cận đại, 

tác giả bài thơ Màu tím hoa sim, được quần chúng yêu thơ bầu là bài 

thơ tình hay nhất của thi ca hiện nay, mà bác cũng là một trong những 

nạn nhân của bạo quyền độc đảng phản tâm linh. Khi ĐCSVN tác yêu 

tác quái với tà quyền trong sinh hoạt văn nghệ dưới sự đồng lõa của 
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loại thi sĩ tà tâm như Tố Hữu để hãm hại những tác giả của Nhân Văn 

Giai Phẩm sau những năm của Cải cách ruộng đất, thì số phận thi ca 

và phần số công dân của bác Hữu Loan đã bị đẩy tới đường cùng.  

Hữu Loan nhận nghiệp bất đắc dĩ với một nghề mới: “thồ đá”, khiêng 

đá sống qua ngày, mà bác xem như một nghề bình thường, không coi 

là nhục hình, chấp nhận số kiếp mới với tất cả liêm sỉ của mình, giữa 

thanh bần có cái cao thượng của thanh bạch, dù đời sống hằng ngày 

rất thanh đạm, chắc cũng nhờ vào cái tâm của nhân tâm.  

Hãy cứ ở lại trong thời kỳ sắc máu của Cải cách ruộng đất 1956-1958, 

cái tâm của nhân tâm trong bác Hữu Loan đã có: bác cứu vớt một cô 

gái bị bỏ rơi giữa đời sau khi cha mẹ, gia đình của cô gái này bị các 

tên đồ tể của cuộc thảm sát này giết hại. Bác còn thành hôn, lập gia 

đình với cô gái ấy, trước những con mắt cú vọ của đám bút nô ma 

bùn, trước các lời đe dọa bỉ ổi của đám tuyên giáo ma xó. Và, bác trai 

cùng bác gái đã thành bạn đời đầy nhân vị trong một chế độ phản nhân 

văn, chống nhân bản để diệt nhân tính, cặp vợ chồng này bất chấp mọi 

thù hằn của bạo quyền công an, mọi rình rập của bọn tà quyền văn 

nghệ, mọi kỳ thị của bọn ma quyền bồi bút.  

Tình yêu đầy thử thách này, tình yêu ngập thăng trầm này tự nó mang 

theo các giá trị tâm linh của nhân tâm, xin bạn hãy cùng tôi gọi nhân 

tâm của bác Hữu Loan là nhân thiêng, nó thật thiêng liêng vì người-

biết-cứu-người, mà không cần tới thượng đế, đạo giáo, thần thánh… 

Vì giá trị tâm linh này chỉ được chế tác bằng chất tâm của nhân, mà cả 

đời nó không hề sợ bất cứ một ý thức hệ nào dọa nạt nó, một bạo 

quyền độc trị nào hăm dọa nó. 

Nhân tâm của Hữu Loan chính là nhân thiêng của Việt tộc biết cứu 

vớt những nạn nhân của bạo quyền trong cải cách ruộng đất, nơi mà 

các người là những lãnh đạo của ĐCSVN vừa giết người qua đấu tố, 

vừa triệt nhân tâm Việt qua nhiều thế hệ. Nhân tâm của Hữu Loan đi 

trên vai não bộ của các người, nhân thiêng của Hữu Loan đi trên đầu 

não trạng của các người. 
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Các người đã diệt 

những sớm mai xanh của Hoàng Cầm 
Các người đã truy diệt Hoàng Cầm trong Nhân văn giai phẩm, các 

người vẫn tiếp tục vùi dập nhân tài thi ca của Việt tộc sau ngày đất 

nước hết huynh đệ tương tàn, mà thủ phạm cũng chính các người. Các 

người chắc không sao có tầm vóc để cảm nhận các thi tứ của Hoàng 

Cầm trong Chào sớm mai: “Bỏ lại sau lưng hoàng hôn ráng đỏ/ Gậy 

nghiêng mình chào những sớm mai xanh”. 

Vô tâm linh lại vô giáo lý, các người đâu biết tự đào thật sâu tâm hồn 

của mình để nhận ra các giá trị tâm linh, vì con đường tự do đang sâu 

lắng, đang hiện diện trong mỗi chúng ta. Như vậy, muốn đi tìm cõi 

tâm linh thì hãy tìm ra con đường đi tới cõi đó, muốn nhận ra các giá 

trị tâm linh, thì phải để đẩy đủ thời gian đi tìm ra các giá trị ấy. Và, 

trên các nẻo đường đi này, ta đã có niềm tin vui sống để nuôi hy vọng 

sống vui, với tâm hồn rộng mở, chỉ cần thêm sự nhạy cảm với nỗi khổ 

niềm đau, với nỗi vui điềm phúc của nhân sinh, lấy sự cảm thông để 

cõng, bồng, bế, nâng cái nhạy cảm này.  

Con đường đi tìm cõi tâm linh, có kho tàng là các giá trị tâm linh, bạn 

hãy giữ trọn công thức: Hãy làm hơn cái tôi đã có bằng cách vượt cái 

tôi đang có! Để tìm bạn, tìm thầy, như tìm các linh hồn mới, cũng 

chính là sự thông minh mới; một cái tôi mới và khác sẽ biến cái tôi 

nhỏ bé trở thành cái tôi mênh mang. Mà Plotin thẩm định là một tâm 

hồn trọn vẹn biết ở trên cao! Nhưng không phải ở luôn trên cao, vì là 

tâm hồn rộng mở nên tâm hồn này lên xuống qua lại, để tiếp người, để 

nhận đời, để yêu cuộc sống hơn. Hoàng Cầm, chỉ cho Việt tộc con 

đường đó. 

Muốn đi trên một con đường tâm linh hoàn toàn mới này, để tìm cõi 

tâm linh, có châu báu là các giá trị tâm linh đang đợi ta, thì bạn phải 

biết: Bỏ lại sau lưng hoàng hôn ráng đỏ, bỏ mà không thương tiếc, vất 

nó sau lưng để gạt đi khổ lụy của màu đỏ độc tài đảng trị diệt nhân 

phẩm bằng vô thần, giết nhân tâm bằng vô cảm, qua bao cuộc chiến 

thảm khóc làm nên màu đỏ của máu, máu của đồng bào, máu của dân 

tộc... Bỏ nó không khó, vì nó đã đỏ trong hoàng hôn, trong buổi xế 

chiều của nó, trong giờ tàn gục của nó.  
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Các người không hề biết chuẩn bị hành lý nhân tâm làm nên nhân 

phẩm mà thong thả trong thư thái, cứ thong dong trong thảnh thơi, hãy 

song hành cùng chiếc gậy (nhân tính làm nên nhân tri) của bạn, lấy 

cái vị tha mà ung dung trong nhân cách, lấy lòng rộng lượng mà nhàn 

hạ trong nhân dạng, vì bạn đang đi về phía thật đẹp mà: “Gậy nghiêng 

mình chào những sớm mai xanh”. 

Các người không biết nghiêng mình chào nhân nghĩa, như chào sự 

thông minh vừa ra đời, chúng ta sẽ biết đón nhân lý, biết tiếp  nhân trí, 

như tiếp bạn đồng hành tâm giao, đắc khí với ta. Mà chào, tiếp, đón, 

nhận để làm gì? Để chữa lành nhân sinh quan của các người đã bao 

năm bị nghẹn lưỡi bởi tuyên truyền vô minh; để chữa trị thế giới quan 

của các người đã bao năm bị què quặt bởi bạo quyền vô tri; để chữa 

khỏi vũ trụ quan của các người đã bao năm bị thui chột bởi đảng 

quyền vô tri.  

Các người đã diệt 

Những tấm lòng Việt đẹp trong 

mô thức của Nguyễn Bính 
Tôi đã gặp không biết bao nhiêu là cán bộ, lãnh đạo các cấp khác 

nhau, tôi nhận ra họ không biết cảm nhận Những tấm lòng Việt đẹp 

trong mô thức của Nguyễn Bính: «Em lo gì trời gió… Em lo gì trời 

mưa… Em lo gì mùa hè… Em tiếc gì mùa thu… Em cứ yêu đời đi… Ta 

cứ yêu đời đi…». Một bài thơ đẹp trong bình dị của một thi sĩ dễ 

thương luôn thảnh thơi trong tình yêu thì có giá trị tâm linh gì?  

Mang được chiều cao tâm linh nào cho câu chuyện về các giá trị tâm 

linh? Chắc là có, vì khi ta soi rọi sâu vào các động từ lo gì rồi tiếc gì 

để tìm tới các hành động cứ yêu đời đi ta sẽ thấy, sẽ nhận ra các đoạn 

đường tâm linh của bản lĩnh biết gạt ra khỏi cuộc sống những lo toan 

(vì có gì đâu mà lo!), để thấu một nội công biết tiếp nhận hành tác: cứ 

yêu đời đi. 

Không lo gì rồi không tiếc gì để cứ yêu đời đi là một thái độ của minh 

triết, mà cũng là là một hành động dựa trên một động cơ tâm linh, vì 

không lo, không tiếc gì để yêu đời chính là nội chất của tâm linh. Minh 

triết đi tìm cái an trong an nhiên tự tại, còn tình cảm khi đi tìm các giá 
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trị tâm linh thì nó đâu muốn an, đâu muốn yên, đâu muốn rút vào 

chuyện an phận thủ thừa, nó giục con người bằng động từ: cứ yêu vừa 

can đảm, vừa thiêng liêng; nhất là yêu đời, yêu sự sống, yêu người… 

để giành tình cảm thiêng liêng (tâm linh) cho những ai xứng đáng 

được ta yêu.  

Sự khác biệt của tâm linh là nó không yên, vì nó muốn long lanh, nó 

luôn loáng lên để thúc người ta đi về hướng yêu, vì nó biết chắc bẩm 

là hướng yêu này: vừa hay lại vừa đẹp vì chúng vừa tốt lại vừa lành! 

Các người đã diệt 

Nguồn yêu thương thời Thơ Mới của Xuân Diệu 
Trong hành tác lãnh đạo bằng cuồng quyền của độc đảng, thì không 

sao các người cảm nhận được nguồn yêu thương trong mô thức Xuân 

Diệu. Muốn nghiên cứu về tâm trạng của con người, khi con người 

nhìn lại chính cuộc đời của mình để tự đánh giá mình, thì con người 

luôn cảm giác là mình yêu trễ và cảm nhận chậm khi được người khác 

yêu mình, chính chuyện cảm giác bị trễ-cảm nhận bị chậm này rất cần 

sự đánh giá về cuộc sống, mà tại đây các giá trị tâm linh là thước đo 

để đúc kết giá trị một đời người. Triết gia Jerphagnon khi nghiên cứu 

toàn bộ hệ thống tư tưởng Âu châu để hiểu tại sao các minh sư triết 

học ngày càng đi sâu vào minh triết để hiểu các giá trị tâm linh.  

Nơi đây, minh triết là minh lộ để con người tới được các chân trời tâm 

linh, tại các chân trời này con người sẽ thấy các kinh nghiệm của nhân 

phẩm, luôn song hành cùng các trải nghiệm của nhân văn. Tại các 

chân trời tâm linh này, con người sẽ nhận ra rồi nhận rõ các giá trị của 

cuộc sống, để hiểu tại sao lại có chuyện trễ, tại sao lại có chuyện 

chậm? Platon khi được Jerphagnon soi rọi qua cấu trúc triết học của 

chính Platon, luôn đi tìm để phân tích quan hệ giữa con người, linh 

hồn và thượng đế; nơi mà mỗi con người sống trong cuộc đời như đi 

trên một con đường, và trên con đường đó con người gặp-nhận-hiểu-

thấu nhân vị của linh hồn, nhân sinh qua thượng đế, mỗi lần gặp-

nhận-hiểu-thấu như vậy con người luôn tự đặt cho mình câu hỏi tại 

sao ta gặp-nhận-hiểu-thấu: trễ như vậy, chậm như vậy?  
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Augustin là trường hợp mà Jerphagnon ở lại thật lâu trong nghiên cứu 

của mình, trước hết St Augustin có tất cả các thành công trong xã hội, 

bằng tinh hoa của học thuật dựa trên tinh anh có trong sự thông minh 

của ông; nhưng năm 33 tuổi Augustin đã bỏ tất cả để đi tìm thượng đế, 

vì nếu nhận ra thượng đế thì sẽ hiểu linh hồn là gì? Cũng với sự thông 

minh xuất chúng của mình, Augustin không rơi vào chuyện mê tín, dị 

đoan, hoang tưởng, mà ông tổ chức một cuộc đối thoại với thượng đế 

với tấm lòng kính cẩn tuyệt đối. 

 Nhưng khi ta đọc kỹ tác phẩm Confessions (xưng tội) của ông, người 

ta nhận ra ông mượn chuyện xưng tội là để vinh danh nhân phẩm của 

nhân loại. Như vậy, chuyện ông tổ chức một cuộc đối thoại với 

thượng đế có thể chỉ là một cái cớ chăng? Cớ để ông biến đối thoại 

thành độc thoại, ông độc thoại với thượng đế để đối thoại với đời, với 

người, với chính thân phận của mình. Một cuộc độc thoại luôn muốn 

tìm con đường tâm linh để đi lên, lên cao, cao mãi để được ngang tầm 

với thượng đế. Như vậy sự thông minh làm nên nhân tri có thể hiểu 

được và thấu được sự thông minh của thượng đế; cho nên các giá trị 

tâm linh, tự chúng là những con đường cao tốc, cho phép chúng ta sử 

dụng tốc độ cao, để tới các đích xa, mà không làm trễ cuộc đời của 

chính mình, không làm chậm sự thông minh của nhân tri có trong mỗi 

cá nhân. 

Pascal là trường hợp mà Jerphagnon thấy được cái ý thức của con 

người luôn khiêm tốn để tỉnh táo, luôn khiêm cẩn để sáng suốt, để 

nhận ra tâm trạng trễ, tâm cảnh chậm khi con người đứng trước các 

chân lý của khoa học, các sự thật của nhân sinh, các lẽ phải của đạo 

đức. Pascal luôn tìm định nghĩa để giữ định đề, giữ định đề để không 

lạc đề khi phân tích và giải thích mọi giá trị, từ toán học tới triết học, 

từ ngôn ngữ tới nhân sinh. Và khi vào để phân tích và giải thích các 

giá trị tâm linh, con người sẽ có định hướng qua định nghĩa của ngữ 

vựng rồi từ đó mà đi tìm ngữ pháp rồi ngữ văn cho các chiều hướng 

của tâm linh. 

Trong không gian học thuật để khảo sát các giá trị tâm linh của Việt 

tộc, chúng ta không có Platon, St Augustin, Pascal mà cũng không có 

luôn minh sư như Jerphagnon, vì ngay trên thượng nguồn định đề về 

thượng đế không có mặt trong văn hiến của Việt tộc, vì chúng ta đã 

chọn Trời, chọn Phật rồi. Nhưng không phải như vậy là chúng ta 
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không có gì cả! Không biết gì hết! Chúng ta có rất nhiều, chỉ cần 

chúng ta dò lại, xem lại, không qua tư tưởng, không qua triết học, mà 

qua thi ca. Thí dụ về câu chuyện mình luôn cảm giác là mình yêu trễ 

và cảm nhận chậm khi được người khác yêu mình, câu chuyện cảm 

giác bị trễ-cảm nhận bị chậm, thì ta cứ trở về cõi thơ của Xuân Diệu: 

Tôi buồn nhìn lá hồng tuôn… Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu 

thương… 

Ở đây, câu đầu có cái buồn khi nhận ra cái tuôn, tại đây cái rơi, cái 

tuôn, rụng tràn ngập theo bao sự mất mát, thấy sự vật rơi rụng như 

tuôn mà không làm gì được, chỉ thấy buồn, buồn vì tiếc, tiếc về sự rơi 

rụng chính là sự mất mát mà chúng ta không cảm nhận được trọn vẹn 

trước khi chúng rơi, rụng, tan. 

Các người là lãnh đạo của ĐCSVN muốn tìm nguồn yêu thương của 

Xuân Diệu, thì các người còn phải cảm nhận được chuyện có-và-

không-có trên cõi đời này để nhận ra chiều hướng tâm linh Việt tộc; 

cụ thể là mỗi lần chúng ta đọc để hưởng các tác phẩm của Platon, St 

Augustin, Pascal, thì chúng ta phải tự trở lại tâm linh Việt để thấy đầy 

đủ rồi nhận trọn vẹn cái đẹp và cái hay của Xuân Diệu. Từ đây, các 

người sẽ hiểu là chiều cao tâm linh của nhân loại làm nên chiều sâu 

tâm linh Việt tộc! 

Các người đã diệt 

Nguồn sinh linh của Trần Dần 
Đây là nạn nhận đầy nỗi khổ niềm đau cả một nhân kiếp đã bị các 

người là các lãnh tụ của ĐCSVN vùi dập từ phong trào Nhân văn giai 

phẩm. Nhưng các người không hề hiểu gì về Nguồn sinh linh tràn đạo 

lý của Trần Dần: “Càng chết tôi càng bất tử”. Câu chuyện tâm linh 

thường hay qua lại giữa cõi sống và cõi chết, nhưng nếu con người 

định nghĩa đúng về cái sống và cái chết, thì các giá trị tâm linh sẽ giúp 

con người phân biệt được: cái sống trong chướng nhục và nhận cái 

chết trong tinh anh. Đó là câu chuyện của bác Trần Dần, bị bạo quyền 

độc tài đầy đọa nhiều năm sau oan án Nhân văn giai phẩm 1956-1960; 

bị tà quyền văn nô hãm hại liên tục cho tới thế kỷ mới, năm 2000; bị 

ma quyền bút nô trù dập cho tới ngày qua đời.  
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Nên thi ca của Trần Dần là sự sáng đi tối về của các giá trị nhân tâm 

sắc nhọn, nhận chướng kiếp và nhận luôn tử kiếp. Khi thế kỷ mới tới, 

bác đặt câu hỏi: «Ai tăng cửa sinh? Ai rình cửa tử?», vì bạo quyền, tà 

quyền, ma quyền vẫn quanh quẩn bên nhau, quyện lấy nhau để thành 

âm binh, trùm phủ bóng tối của chúng lên số phận của Việt tộc, chúng 

rình rập để đe dọa sự sống. Mặc cho âm binh rình rập, nội dung tâm 

linh có trong thi ca, vì thi ca là ngã tư của bốn nhân tố: tự do đưa nhân 

tri gặp nhân tính, tự chủ dắt nhân lý gặp nhân phẩm, tự tin dìu nhân 

tâm gặp nhân từ, tự trọng dẫn nhân cách gặp nhân bản. 

Khả năng của hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự trọng) khi nhập nội vào 

tiềm năng của hệ nhân (nhân tri, nhân tính, nhân lý, nhân phẩm, nhân 

tâm, nhân từ, nhân cách, nhân bản) sẽ làm nên hùng lực tâm linh, để 

phân tích sâu xa cõi sinh, cõi tử. Từ đây, cá nhân sẽ thấy mình có cá 

tính để trở thành cá biệt, để tách xa âm binh; từ đó lấy số phận của 

chính mình để tra, suy, xét, đoán nhân sinh, để trả lời cho bạo quyền, 

tà quyền, ma quyền là mọi sự sống đều thiêng liêng. Mọi sinh vật đều 

là sinh linh, mỗi sinh mạng đều thiêng liêng, mà không một bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền nào có thể diệt mà không bị truy, phán, 

phạt, xử, đây là luật và là quyền của tất cả sinh linh muốn sống bằng 

giá trị tâm linh của mình. 

 Trong lao lý, trong nhục hình, trong khổ sai, chính sinh linh với các 

giá trị tâm linh của mình đã bắt đầu tra, suy, xét, đoán để giúp lịch sử 

và pháp luật truy, phán, phạt, xử bọn bất nhân, thất đức qua lời của thi 

sĩ: Tha cho tôi. Tôi chưa đánh vỡ gì cả/ Tôi chỉ đánh vỡ của mọi 

người một mảnh sống: đời tôi. Không ai tin là lãnh đạo của ĐCSVN 

thâm thấu những thi từ này! 

Và nếu lịch sử cùng pháp luật không thực hiện được công lý truy, 

phán, phạt, xử, thì chính nhân sinh sẽ bị mất mọi chân trời: Có những 

chân trời không có người bay/ Lại có những người bay không có chân 

trời. 

Mất chân trời không những là mất tương lai, mà còn mất luôn các giá 

trị tâm linh, tại đây nếu con người không tự bảo vệ được các giá trị 

thiêng liêng, thì mất chân trời là mất lối thoát, là mất hẳn nguồn sinh 

linh của mọi sinh mạng, và sinh linh sẽ rơi vào tay của âm binh. Câu 

chuyện của khả năng của hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự trọng) khi 

nhập nội vào tiềm năng của hệ nhân (nhân tri, nhân tính, nhân lý, 
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nhân phẩm, nhân tâm, nhân từ, nhân cách, nhân bản) làm nên hùng 

lực tâm linh, bây giờ đã trở thành sự thông minh của tự do, sự thông 

thái của nhân tri: đây là định nghĩa về nội chất của tâm linh!  

Hãy trao sự thông minh của tự do, sự thông thái của nhân tri các lối 

thoát về phía chân trời tới các nạn nhân của bạo quyền, tà quyền, ma 

quyền mà bản chất là tục quyền (ngược hẳn với thanh lực của tâm 

linh, vì luôn biết giảng thanh khi bị đố tục). Ở phía chân trời, con 

người không phải cúi đầu trong nhục hình, khoanh tay trong khổ ải, 

quỳ gối trong đọa đày, mà con người là những cánh chim tự do, tự do 

bay, tự do lượn, và nhất quyết không chấp nhận chuyện cúi, khoanh, 

quỳ, gục trong âm khí của âm binh.  

Rồi từ đó, khởi duyên cho các giá trị tâm linh để các giá trị này khởi 

xướng tuyên ngôn là không chấp nhận kiếp tù: Hãy thù ghét mọi lao tù 

nơi thân ta rữa mục.Tôi không tin các người là lảnh đạo của  ĐCSVN 

thâm thấu những thi từ này! 

Khi các giá trị tâm linh được định hình, thì các giá trị này đau đáu 

trong mất ngủ, vì thao thức với mọi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, 

chết đi rồi mà không vơi, không yên trước cái đau của đồng loại: Chết 

đi tôi vẫn mất ngủ/ Eo ôi, chết vẫn không yên. Tôi không tin các người 

là lãnh đạo của ĐCSVN thâm thấu những thi từ này! 

Khi thi sĩ lấy cái chết làm điệp khúc cho bài thơ của mình, thi từ chết 

được nhắc đi nhắc lại, để tạo nên cái không còn sợ chết nữa! Giờ đây, 

thi từ chết làm nổi lên, làm thức dậy, làm sống lại nhân phẩm mà 

không một bạo quyền nào có thể dùng nhục hình mà mô hình hóa nó 

theo tà khuôn, và đây là tuyên ngôn của hùng lực tâm linh: Càng chết 

tôi càng bất tử. Khi cái bất tử đã vượt lên cái chết, thì cốt lõi của tâm 

linh vẫn là sự tha thứ: 

 Hãy ôm lấy thế giới này, tha thứ cho nó. Tôi không tin các người là 

lãnh đạo của ĐCSVN thâm thấu những thi từ này! 

Các người đã diệt 

Sung lực tạo hình của mô thức Nguyễn Gia Trí 
Có lần nào trong cuộc đời chỉ biết độc đảng trong độc quyền, độc trị 

trong độc tài nhưng bất tài của các người đã thấy để thấu một tác 
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phẩm sơn mài nào mà có một nghệ thuật vô cùng thoải mái, phóng 

khoáng đi cùng với một kỹ thuật tinh tế, sắc nhọn, mà tôi chưa gặp 

trong sơn mài Việt Nam, cũng chưa hề thấy trong sơn mài Nhật Bản 

hoặc Trung Quốc.  

Có lần nào trong cuộc đời chỉ biết cực quyền trong cuồng quyền, xưng 

danh là vô sản nhưng đích danh là vô học các người nghe được tâm sự 

của họa sự này: “Vấn đề không phải là trừu tượng hay không trừu 

tượng, mà đây là tác phẩm thử thách lớn trong cuộc đời nghệ thuật 

tạo hình qua sơn mài của tôi. Qua bức Âm dương này, tôi muốn thực 

hiện cho bằng được màu vàng trên cánh con gián, một thử thách đã 

lấy rất nhiều công sức của tôi”. 

Trong khi đi tìm cái đẹp mới, thì kẻ sáng tạo đã có ý định là dứt khoát 

với cái cũ, với ý muốn là cắt các quan hệ với cái cái bình thường, cái 

thông thường, cái thông dụng, cái thực dụng đã có mặt trong mỹ quan, 

trong thói quen, trong xã hội. Cái đẹp mới dưới dạng một tác phẩm 

của sáng tạo, nó cùng lúc tạo một khoảng cách, một tách biệt, một 

chia lìa với cái cái bình thường, cái thông thường, cái thông dụng, cái 

thực dụng. Chính đây không những là lối đi của nghệ thuật hiện đại 

thế kỷ thứ XX, mà còn là ý tưởng của phái siêu thực (surréalisme).  

Kinh nghiệm hay nhất tại Việt Nam vẫn là của danh họa Nguyễn Gia 

Trí dùng tự do nghệ thuật của mình để tạo ra cái đẹp mới, để chọn cho 

mình cái tự chủ, cái tự sinh, cái tự tồn, cùng lúc làm một cuộc khai 

phá hoàn toàn mới không những trên kỹ thuật sơn mài mà còn mới về 

tư duy, ý tưởng, lý luận trong sáng tạo ra cái đẹp mới! 

Các người đã diệt 

Tình yêu đây là khí giới, tình thương 

đem về muôn nơi của Phạm Duy 
Việt tộc gần với ca khúc của Phạm Duy qua cái đẹp, cái hay, cái cao, 

cái lành trong âm nhạc bác, tôi tiếp tục trân trọng những cái này trong 

việc nghiên cứu về dân tộc học, về nhân học của mình mà không để 

cái mê chấp của thời cuộc làm mờ nhạt đóng góp của đứa con tin yêu 

này của Việt tộc. Phạm Duy là người Việt hiếm hoi mà tôi thấy tuổi 

đời không lấn được trí lực. Lý trí khi đã thành sinh lực, nó trở thành 

tinh anh và tự cho phép nghệ sỹ và trí thức đi trên vai của thời gian, cụ 
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Tiên Điền thi hào của Việt tộc đã đào sâu được chuyện này: «thác là 

thể phách, còn là tinh anh».  

Phạm Duy vượt lên cả chuyện thể phách, tinh anh của riêng mình, để 

tinh hoa hóa môi trường sống của đất nước qua cách tự tình dân tộc 

của riêng mình, cả đời nghệ thuật của mình Phạm Duy biết «trẻ hoá 

tình yêu», «thăng hoa yêu đương», cùng vui chia nhau những niềm 

thương thật hiếm hoi trong cuộc sống. Muốn làm được chuyện này 

trong gần một thế kỷ phải có hoài bão mạnh, ý tưởng vững, nơi mà trí 

lực phải dựa vai cùng ý lực, như lời Phạm Duy đã đọc khi giới thiệu 

đạo ca, khi phổ thơ Phạm Thiên Thư: «ý lực cứu độ muôn loài như 

cứu chính mình», ý Phật và tâm Phật là một. Sinh lực của Phạm Duy 

đủ vai vóc đồng hành với ý lực, chuyện Phạm Duy làm việc say mê 

dung hòa với chuyện ăn uống điều độ, sống một ngày với bác thấy rõ 

được việc này, tránh xa mọi nơi «chén chú, chén anh», kỷ luật tri thức 

rành mạch với thì giờ trước mắt, chuyện nghỉ ngơi đúng lúc giữ cho 

tầm vóc tư duy luôn được sáng suốt.  

Phạm Duy đã tặng cho chính mình một món quà thật quý, mà thi sĩ 

Y.Bonnefoy, tầm cỡ loại nam tào của thi ca Pháp trong thế kỷ hai 

mươi, đã nói rõ được chuyện này «l’esprit sait vaincre la grisaille». 

Lý trí biết cách thắng cái ảm đạm, cái mờ đục, nó không chấp nhận cái 

đìu hiu. Không già tức là không lẩm cẩm, mà cũng là không thụ động 

trước các truy bức trong cuộc sống, cứ đẩy nhân tính gần về phía biên 

giới của thú tính. Phạm Duy luôn thấy được lối ra mỗi lần cuộc sống 

bế tắc, sự thụ động hoàn toàn xa lạ với cá tính quyết đoán của bác, 

không có cá tính này đừng tìm đến nghệ thuật, có cá tính mạnh mới 

trao truyền được sáng tác, kể cả những sáng tác buồn, kể cả những tác 

phẩm bi quan. Vì cá tính đánh thức cảm tính, vực dậy linh tính, làm 

thẳng lưng trí tính, mở đường cho nghệ thuật được thăng hoa; không 

rũ tức là không cam nhận tai biến.  

Trong chuyện vật đổi sao dời sau 1975, với hằng triệu đồng bào phải 

bỏ quê cha đất tổ ra đi, Phạm Duy có trong khúc ruột bị cắt điếng vất 

xa tắp khỏi quê hương đó. Những năm đầu tiên bác cũng hoang mang 

như mọi người, vì đồng bào di tản của mình bắt buộc phải vượt biên 

mà dân tộc mình chưa hề có kinh nghiệm vượt biển. Biển đông đã 

thành một nấm mồ khổng lồ vô hình của bao bạn bè, của bao quyến 

thuộc… nhưng Phạm Duy không rũ, không gục; với bầy chim bỏ xứ, 
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chủ động với nhận định «tự do là tiếng loài chim!», phải chọn lựa tự 

do mới bảo vệ được nhân cách của mình, phải gìn giữ tự do mới che 

chở được tư cách của mình, đối với nghệ sĩ và trí thức phải ôm ấp tự 

do mới nuôi nấng được phong cách của mình.  

Có lần, Phạm Duy hỏi tôi: «Trong thiền ca, nếu chọn một câu hay 

nhất thì toi chọn câu nào?», tôi thảnh thơi nhưng cũng trầm mặc trả 

lời: «Cháu chọn câu: «Tròn như viên đạn đồng đen, đã khô vết máu, 

xa miền chiến tranh», cháu chọn câu này vì nó có nội dung hòa hợp, 

hòa giải dân tộc!». Sau cuộc huynh đệ tương tàn trong thế kỷ hai 

mươi, đáng lẽ kẻ thắng là người cộng sản phải làm chuyện này, họ 

không làm lại để kẻ thua trận, bại cuộc làm chuyện này, thì lương tri 

và nhân phẩm sẽ thuộc về bên thua cuộc.  

Nhớ lại người xưa thật hay, như Quang Trung Nguyễn Huệ chẳng hạn, 

từ Nam ra Bắc, giải phóng trọn vẹn tổ quốc, khi tới Thăng Long, thủ 

đô thương yêu của Việt tộc, không còn một bóng giặc Thanh, vua liền 

bị vây quanh bởi các kẻ đầy tị hiềm dân tộc, trao tới vua một hồ sơ 

những người đã hợp tác với ngoại xâm, đưa đẩy vua phải mang họ ra 

xử, vua đã xé bản tường trình tố cáo đó, lại còn lập ngay đàn giải oan, 

dứt khoát xoá tất cả vết nhơ trong chuyện huynh đệ tương tàn.  

Trong ĐCSVN từ khi lập đảng tới khi cướp được chính quyền cho tới 

ngày nay độc quyền, không có đấng minh quân loại này đã hóa giải 

chuyện «gà nhà bôi mặt đá nhau» để hòa giải nên chuyện «gà cùng 

một mẹ, chớ hoài đá nhau». Phạm Duy nghe tôi kể xong chuyện hoá 

giải để hoà giải, bác liền nhắc tôi: «Moi đã làm chuyện hoá giải để 

hoà giải này từ lâu, hồi còn trẻ giữa cuộc chiến tang thương, trong 

bài Bên Cầu Biên Giới moi đã thấy hậu quả của chuỵên hận thù: 

«lòng tôi sao vẫn còn biên giới?», rồi trong bài Bà Mẹ Gio Linh, ôm 

đầu đứa con vừa bị giặc chặt, nhưng lòng tràn đầy tình thương đồng 

loại: «xa xa tiếng chuông chùa réo», moi hình dung một viễn ảnh của 

dân tộc mình mà tâm Phật qua tiếng chuông chùa chan hoà trong 

không gian; tình thương đồng loại ngân vang như chuông chùa giữa 

cuộc sống».  

Nhạc hay là nhạc cảm hoá được mọi tỵ hiềm, cảm nhận được tình 

thương bao la của việc hoá giải để hoà giải, các lãnh đạo của ĐCSVN 

không đủ tâm, đủ ý, đủ lực để hoà hợp được với dân tộc này, đã chịu 
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quá nhiều thảm hoạ. Phạm Duy không coi chuyến lưu vong sau 1975 

vừa qua là vĩnh viễn, phải chấp nhận kiếp lưu đày tới chết, Phạm Duy 

đã trở lại với quê hương, đã tìm về với dân tộc, không một xảo thuật 

chính trị nào có thể giật dây được thái độ này.  

Đừng mơ hồ và cũng đừng đánh lận con đen trên chuyện này, vì nước 

Việt là của mọi người Việt, không một chế độ nào, không một chính 

phủ nào, không một ý thức hệ nào thay đổi được chân lý này. Không 

nản ở đây là không để cho dân tộc này bị chia xé, không để cho đất 

nước này bị chia cắt, vì «tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời», cho 

dù «đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu», cùng dân tộc tôi «tôi đi từ 

ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ»; đó là thông điệp âm nhạc của 

Phạm Duy.  

Nhưng khổ đau cuộc sống hàng ngày trên đất nước đã tới Phạm Duy 

trọn vẹn, nhờ sức nhận định rành mạch về thời cuộc của bác, lần cuối 

gặp Phạm Duy tại Sài Gòn, bác tâm sự: «Đối với nghệ sĩ trên đời này 

chỉ có hai chế độ, chế độ ác và chế độ lành, chế độ này không lành, vì 

nghệ sĩ không được tự do sáng tác, kể cả tự do gặp gỡ nhau. Moi về 

đây đã năm năm, bị mổ, bị bịnh, bạn bè không dám tới thăm… nhưng 

buồn nhất vẫn là chuyện dân tộc mình còn trong lầm than, nhất là về 

nông thôn, đồng bào mình sống khổ cực lắm cậu à!… Có lẽ moi sẽ trở 

lại Mỹ, rồi viết tiếp hồi ký, cuốn hồi ký lần này, moi sẽ đặt tựa là: năm 

năm mặc áo giấy!».  

Các người là lãnh đạo của ĐCSVN, chắc các người biết ngạn ngữ đi 

với thầy tu mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Việt tộc dặn dò, chỉ 

bảo nhau chuyện này vừa để phòng thân đối với bọn xấu, vừa để thủ 

thân đối với kẻ ác, cũng vừa để tìm cách lập thân trong một môi 

trường lành, rồi tu thân trong cái trong.  

Phạm Duy đi và hát để thấu được số phận của Việt tộc đã nằm trong 

cái tăm tối của thế kỷ hai mươi, rời khỏi thế kỷ này không biết là mình 

đang cười hay đang khóc, hài kịch cõng bi kịch trong thế kỷ này vì 

thảm kịch đã bồng thảm cảnh trong thế kỷ qua, «nước mắt len sau 

từng nụ cười», vận nước nay mai rồi không biết về đâu? nhưng đừng 

chùng bước trong cuộc tầm xuân: «… Người ôm nhân loại trong mình. 

Cười trong nước mắt cho xuân tình dấy men…».  
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Nhạc của Phạm Duy cũng dặn thêm cho đời chữ mất, người ta yêu và 

không ngừng yêu, vì đã bị mất mát nhiều, và biết vui lên khi cuộc 

sống trở lại bình thường: «Tình xuân chớm nở đêm qua khi mùa chinh 

chiến đã lùi xa ngoài đời», số phận của một dân tộc đếm bằng mùa 

chinh chiến. Không chờ, không đợi, sẵn sàng tìm nhau «Tìm nhau khi 

nhân loại được trùng tu…» để gặp nhau… «Gặp nhau trong vinh dự 

của đời người…».  

Không chờ, không đợi để không vội, không hoảng, biết nhận vận tốc 

của thời gian như biết nhận tuổi đời, nhưng cũng biết thong thả với 

đời, để được ung dung với thân: “Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi chớ 

vội gì”. Phải tiếp tục sáng tác, phải tiếp tục làm chứng nhân cho sự 

thật và lẽ phải: «Đừng ngậm miệng im hơi thành xác không hồn…», 

cũng chỉ vì: «… lời tôi thay cho tiếng đạn bay… lời tôi khâu vá tình 

thương... đừng cho ai ăn cướp tình ta… lời tôi sâu như tiếng tình 

yêu…». Trước sau, bác vẫn không nản: «tôi còn yêu đời, tôi còn yêu 

người».  

Phạm Duy có nhạc thuật như rừng thẳm mang bao bài thơ vào ca 

khúc, trao bao thi từ cho ca khúc Việt, trong đó có Phạm Thiên Thư 

“Chắp tay lạy người cho xin nụ cười”. Động tác nghiêm cẩn chắp tay, 

để khẩn nguyện, để gởi tới tấm lòng thành trên đường đi tìm tới các 

giá trị cao đẹp của cuộc đời, với hình tượng qua bài Chắp tay hoa, 

mang hình ảnh cao quý của con người lấy ý nguyện nhân tâm để tạo 

nên ý lực cho chính mình giữa nhân thế. Đây là một định nghĩa thuộc 

về hiện tượng luận của các giá trị tâm linh, qua «vô trương bất tín» 

(không thấy không tin, thấy rồi mới tin), vì thấy một người đang kính 

cẩn cầu nguyện ta hiểu người đó đang khẩn nguyện, và hình tượng 

chắp tay, đẹp lại đẹp hơn với nụ cười: Chắp tay lạy người cho xin nụ 

cười, xin nụ cười như xin sự vui sống để sống vui giữa người, giữa 

đời, chỉ một nụ cười là cuộc sống giữa người và người vui lên, là sinh 

hoạt giữa người và người sẽ hay lên, là quan hệ giữa người và người 

sẽ đẹp lên.  

Nụ cười đánh thức chuyện hay, đẹp, tốt, lành của kiếp người, mà nó 

cũng là dấu hiệu của sự thức tỉnh giúp người biết gần người hơn. Chắp 

tay lạy trời xin đám mưa rơi, lạy trời được làm mưa để làm mát, làm 

mát nhân tình, làm sạch nhân thế; mà Việt tộc còn biết biến mưa thành 

lửa nữa: “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, 
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lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp”. Những câu ca dao tưởng là tầm 

thường, nhưng nó mang lòng thành của một cõi tâm linh nói lên 

chuyện “biết ơn”, vì khi “biết ơn” là bạn đã đi được một bước để vào 

cõi tâm linh. Chắp tay lạy đất cho mầm cây tươi; lạy đất là lạy gốc, rễ, 

cội, nguồn của chính mình, lạy với sự kính cẩn của kẻ biết được mình 

đang sống là nhờ: đất, từ đất “đâm chồi, nẩy lộc” làm nên cây trái, 

nuôi người, nuôi bao sinh vật khác cùng chung sống trong chung vui 

với mình. Biết nghiêm cẩn để biết, để nhận sự chung sống-sống chung 

là đã đi được bước thứ hai vào các giá trị tâm linh rồi đấy! 

Chắp tay lạy nước cho mát cõi đời, lạy nước thượng nguồn của mọi sự 

sống, lạy toàn thể quá trình nuôi dưỡng sự sống; vì nếu không có cõi 

nước, chắc chỉ còn cõi khô, cằn, gục, quỵ, đang báo tin là sự sống đã 

ra đi. Nước còn làm mát cõi đời, khi con người đang bị khô trong nhân 

tính, rồi cằn trong nhân tâm, để gục trong nhân tri, và quỵ trong nhân 

vị, thì nước còn biết rửa các vết nhơ, các bẩn chất, nước sẽ mang lại 

cái trong cho nhân tri, và cái sạch cho nhân phẩm. Khi đã lạy người, 

lạy trời, lạy đất, lạy nước rồi, thì bạn sẽ vừa lạy cung kính, vừa bay 

trong tự do: “Tôi lạy mây bay cho trời cao rộng”, lạy để được bay cao 

trên nhân tình, thế thái, bay cao trong nhân nghĩa, trong nhân ái. Cõi 

tâm linh là cõi cao rộng, chính nó là cõi của tự do, vì nhân vị cao 

trong nhân quyền rộng.  

Khi tâm lực của bạn biết bay cho trời cao rộng, thì tâm trí của bạn đã 

bay thảnh thơi, bay nhẹ nhàng vào cõi tâm linh đấy: “Tôi lạy sông trôi 

cho sạch sầu đời/ Tôi lạy tất cả hiện hữu diệu vời/ Đâu không là 

Phật… đâu chẳng là trời/ Xin mở lòng ra cho trời đất hiện/ Tâm là 

đạo quý… Thần thánh đi rồi… chỉ có lòng thôi/ Hiện hữu đây rồi… 

Không ý không lời… Tôi không là tôi… người không là người… Lạy 

cho sạch sầu đời… lạy tất cả hiện hữu diệu vời”, cho vạn vật hiện rõ 

nguyên hình, hiện sáng nguyên trạng trong cái đẹp tuyệt vời, rồi hòa 

chung vào Phật, vào trời, vào đất, nơi có tâm của bạn là đạo của cõi 

tâm linh, không cần thần thánh, chỉ cần lòng thành của chính bạn, vì 

trong đó cái tôi và cái người đã nhất quán là: một! 

Việt tộc xa lạ với các bài quốc ca cổ vũ chuyện diệt thù, việc giết 

người vì đã chọn thù hằn để diệt đối phương, để bị đánh mất cái đức 

của cái tâm làm nên cái đạo của cái người. Việt tộc rất xa lạ với các 

khẩu lịnh sát nhân kiểu Tố Hữu: “nhìn thẳng đầu thù mà bắn”, loại 
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khẩu lệnh này gây cho chúng ta cảm giác lờm lợm, buồn nôn, chỉ vì 

nó không được trợ duyên bằng một chiều sâu tâm linh của cõi người. 

Chiều sâu tâm linh dặn dò ta là thù cũng là người, hãy vận dụng sự 

thông minh tâm linh để biến thù thành bạn, vì vậy trong chiến tranh 

diệt thù bằng cách giết thù là một hành động có thể hiểu được, vì phải 

giết thù để sống còn, khi thù đang tìm cách giết ta, nhưng khi giết thù 

rồi thì đừng xem đó là chiến thắng của nhân tâm.  

Lõi nhân tâm làm nên cõi tâm linh, như vậy chiến thắng lớn nhất trên 

cõi người này là chiến thắng cùng với kẻ thù, cùng với đối phương, 

cùng với đối thủ, cụ thể là song hành cùng kẻ thù để cùng đi về phía 

chân trời của vị tha: sống giữa đời và sống suốt đời mà không có tử 

thù! Nếu thù ai quá đổi tới độ phải thốt lên câu: “không đội trời 

chung” với kẻ đó, thì đây là một quyết đoán của chủ quan, có thể hiểu 

được nhưng ta có quyền không chấp nhận nó, chỉ vì nó không mang 

một giá trị tâm linh vĩnh hằng nào cả, mà ngược lại nó là sự thất bại 

của cõi người. Vì chuyện sống chung với người là chuyện đội trời 

chung với người, qua thử thách và cùng người vượt thoát và vượt 

thắng chuyện thảm sát nhau; không thực hiện được chuyện này, thì 

thất bại này sẽ lớn lắm bạn à.  

Mỗi lần có những nỗi buồn lo ập đến trong tâm hồn bạn, mang theo 

bao độc chất của tà quyền đang biến thành ám chất trong cõi người, 

với loại câu hỏi như sau, làm hỗn loạn tư duy: Tại sao Việt tộc ra 

nông nổi này? Người Việt hiện nay chọn vô cảm làm phản xạ trước 

các nỗi khổ niềm đau với chính đồng bào mình. Tại sao Việt tộc lại 

đánh để mất đời sống tâm linh của nhân tâm như vậy? Rồi gọi tên mê 

tín, dị đoan là tâm linh, biến cõi tín ngưỡng, từ chùa chiền tới lăng 

miếu, thành nơi buôn thần bán thánh có vụ lợi, để phục vụ cho tư lợi. 

Tại sao Việt tộc lại cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trước bạo quyền độc 

tài, trước tà quyền tham quan, trước ma quyền buôn người bán tình? 

Mà không vận dụng chiều sâu tâm linh của tổ tiên, để biến nó thành 

chiều cao cho chính nhân phẩm của mình; là đứng dậy, là thẳng lưng, 

là ngẩng đầu, để gạt đi cái bạo, xóa đi cái tà, vất đi cái ma, để lấy lại 

cái người vì cõi người. 

Các người là lãnh đạo của ĐCSVN có thể trả lời câu hỏi này qua ca 

khúc Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy: Việt Nam, Việt Nam 

tên gọi là người… Việt Nam đem vào sông núi tự do, công bằng, bác 
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ái muôn đời: nên chỉ có thể là nạn nhân của bao tàn phá chiến tranh, bị 

đổ nát sâu đậm trong tâm hồn như Việt tộc mới thấy hết giá trị của tự 

do, công bằng, bác ái. Vì ba định đề này là ba tiền đề cho nhân quyền, 

một nhân quyền bao la, đó là quyền yêu người để yêu mình, yêu đồng 

loại để yêu đồng bào… yêu muôn đời. Việt Nam không đòi xương 

máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui dài 

lâu: Việt tộc không đòi xương máu, quyết tâm ra khỏi vòng điêu lụy 

của xương máu, để kêu to, để kêu xa, để kêu sâu bằng tiếng gọi 

thương nhau; trong cõi thương nhau, luôn mang hai giá trị của hạnh 

phúc mà cũng là hai giá trị của tâm linh yên (và) vui, dài (và) lâu. 

Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới, Việt Nam 

ta nguyện tranh đấu cho đời: Việt tộc sẽ đi trên con đường tương lai 

không bằng sự vô cảm đã bị độc chất của tà quyền ám chụp bao lâu 

nay, mà chúng ta sẽ đi trên con đường tương lai bằng ý nguyện của lửa 

thiêng để biến nó thành ý lực đủ sức soi toàn thế giới; chính sung lực 

của ý nguyện và hùng lực của ý lực trao tặng cho Việt tộc bản lĩnh biết 

nguyện tranh đấu cho đời. Việt Nam, Việt Nam… tình yêu đây là khí 

giới, tình thương đem về muôn nơi, Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình 

người: có bản lĩnh lấy tình yêu làm khí giới vì nhân phẩm Việt làm 

cao nhân ái; có tầm vóc trao tặng tình thương cho muôn nơi vì nhân 

tâm Việt làm rộng nhân từ, có nội công với tiếng nói đi xây tình người 

vì nhân đạo Việt đi xa vào nhân bản. 

Tại sao giờ đây trong một chế độ độc đảng vô thần, tạo nên vô tri 

trong xã hội, sinh ra vô cảm trong dân tộc, vì vô giác trước tiền đồ của 

tổ tiên, đã “vô luân hóa” các giá trị tâm linh của Việt tộc? Dân tộc 

dưới tà quyền độc đảng đang đánh mất linh hồn Việt! Nếu có một 

ngày nào đó, có một cuộc thăm dò ý kiến về chuyện nên chọn một bài 

trong ca khúc Việt nào gồng gánh được vai vóc tâm linh Việt, một bài 

hát có ý lực tâm linh để xây dựng lại tâm hồn Việt đã bị rã nát qua bao 

cuộc chiến, đã bị một chủ thuyết ngoại lại vô thần (nên vô linh) dùng 

độc tài vô giác để vùi dập cõi thiêng Việt từ hơn 70 năm qua, thì Việt 

tộc có thể chọn bài Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy.  

Sự chọn lựa này không chỉ cho riêng ai, mà còn vì Việt tộc phải lấy lại 

chiều sâu tâm linh cho chính mình, để lấy lại chiều cao cho cả thế 

giới, cho mọi dân tộc, vì Việt tộc biết thương hòa bình vì thương đồng 

loại, như thương chính đời sống tâm linh của mình, đã bị đổ nát qua 
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bao chiến cuộc vô nhân. Các người đang cuồng quyền trong bạo 

quyền độc đảng toàn trị, các người hãy bình tâm nghe kỹ bài Việt 

Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy, không chỉ vì Việt tộc, mà còn 

vì cả thế giới này, vì Việt tộc biết thương cả nhân loại này! 

Chiều sâu tâm linh giúp Việt tộc nhận ra mọi cõi: cõi tử, cõi sinh, cõi 

tình, cõi hận… mà sức mạnh của khoa học không nhận ra được, mà 

giáo dục không nhìn ra được, ngay cả đạo đức của đạo lý và của luân 

lý cũng không nắm bắt được. Chỉ vì cõi tâm linh là cõi có lực vận 

hành rộng hơn khoa học, sâu hơn giáo dục, xa hơn đạo đức, nó có 

đường đi nẻo về của tâm cảnh làm nên tâm cảm, tương tác liên tục với 

nhân thế để đúc kết ra nhân cảm. Trong nhiều cõi: cõi tử, cõi sinh, cõi 

tình, cõi hận… mà mỗi cõi có quy luật riêng vì có lập luận riêng, có 

chuyển động riêng vì có sự vận hành riêng, mà một người đã vào được 

nhiều cõi và đủ an nhiên tự tại để: nằm đó nằm yên mọi chốn, thì 

người này yêu cõi sinh nhưng cùng lúc không sợ cõi tử, và người này 

hiểu cõi hận nhưng không để ai đó xóa đi cõi tình của mình. 

Câu chuyện mọi chốn của Phạm Duy là câu chuyện của chính cuộc 

đời ông, đi nhiều nên sống nhiều, sống nhiều và cũng hận nhiều vì 

tình nhiều, câu chuyện mà mọi trải nghiệm không hề vô thưởng vô 

phạt, nó chính là kinh nghiệm của sự sống đã được sống, trong mọi 

chốn, nên khi tổng kết cuộc đời thì ông kết luận được: tôi nằm đó nằm 

yên mọi chốn… Cõi tâm linh là cõi của sự sống đã được sống, nó 

không trên trời rơi xuống, nó không dưới đất trồi lên, thậm chí nó 

không xuất đầu lộ diện trong đời sống xã hội nếu đời sống xã hội đó 

không có các giá trị tâm linh trong quan hệ giữa người và người, nếu 

đời sống đó không có tầm vóc tâm linh trong sinh hoạt người và 

người.  

Mà vắng bóng các giá trị tâm linh thì con người sẽ rời xa nhân tính, 

rồi sa vào mê lộ nửa nhân tính-nửa thú tính, mang nửa nhân kiếp 

nhưng bị đày đọa bởi nửa thú kiếp. Vì chỉ biết đói ăn khát uống mà 

không biết thụ hưởng nhân cảm đã có trong nhân cảnh, vì chỉ biết ăn 

tươi nuốt sống mà không biết tận hưởng tâm cảm làm nên tâm khảm! 

Một cuộc đời mà không được trợ lực bởi các giá trị tâm linh, không 

được trợ duyên bởi cõi tâm linh của mọi chốn, thì chắc chắn cuộc đời 

này sẽ chật vì nó hẹp nhân cảm, thì chắc chắn cuộc đời này sẽ cạn vì 

nó đã để khô tâm cảm. 
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Tròn như viên đạn đồng đen, chỉ một thi từ mà mang bao khổ nạn của 

Việt tộc qua bao cuộc chiến, với bao triệu đồng bào đã bị mất đi sinh 

linh của mình, mà linh hồn Việt đã chịu bao đổ nát, bây giờ lại bị bạo 

quyền độc tài đã biến thân thành tà quyền độc trị vùi sâu trong vô 

minh làm ra vô tri, để vô giác tạo ra vô cảm ngay trong tâm khảm Việt. 

Hãy thấy trong từ: tròn, trong quy trình tròn trịa của nhân sinh, vì 

chúng ta phải đi cho trọn cái tròn, như để che chở cái hòa sẽ làm nên 

cái hoàn, nơi quyết lực đi tìm sự hài hòa để loại bỏ chiến tranh, từ đó 

hoàn tất kiếp người, phải được tròn như lý tưởng của chúng ta quyết 

tâm bảo vệ sự sống.  

Hãy ngừng lâu hơn với từ: khô qua giòng thời gian đã làm ráo đi bao 

hậu quả của chiến tranh, khô thì ráo đi mọi hận thù, nơi mà mọi oán 

thù sẽ bốc hơi, vì sự sống mang sung lực biết quên, làm được chuyện 

quên thù cũ để chế tác nhận thương mới, chiều cao tâm linh biết xa cái 

hận cũ để tìm những cái yêu mới. Đây là tiềm lực đôi của chiều sâu 

tâm linh làm nên đạo đức cho nội công tâm linh, biết quên đi những 

cái xấu, tồi, tục, dở để con người xa rời được những cái thâm, độc, ác, 

hiểm, từ đó dễ dàng tìm tới những cái hay, đẹp, tốt, lành của các giá trị 

tâm linh được dựng lên từ gốc, rễ, cội, nguồn của cõi tâm linh cao, 

sâu, xa, rộng. 

Sự thất bại tâm linh vô cùng lớn của bạo quyền độc đảng hiện nay là 

không làm được chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc, sau chiến cuộc 

huynh đệ tương tàn 1954-1975, để tạo dựng nên được sự chung sống 

(anh em một nhà) trên gốc rễ của sự chung chia (hạt muối cắn làm 

đôi) làm nên sự chung dạng (anh em như thể tay chân), tạo ra từ 

nguồn cội của sự chung vui (chia ngọt sẻ bùi). Hãy tới cõi tâm linh 

bằng chính tự do của bạn, bằng chính tâm hồn trong, linh hồn sáng 

của bạn, hãy đi trên con đường: nhân tính làm nên nhân tình; có nhân 

từ biết chở che cho nhân nghĩa, từ đó mọi tuyên truyền ngu dân, mọi 

khẩu lịnh mỵ dân tự nhiên thành bọt bèo, rồi tự biến mất trong cõi 

sinh, cõi sống của bạn.  

Việt Nam có nhạc sĩ Phạm Duy, có thi sĩ Phạm Thiên Thư mà nhiều 

dân tộc khác mơ mà không có; câu chuyện ta có mà ta không biết đã 

là một cái lỗi, nhưng các người là lãnh đạo độc đảng toàn trị biết mà 

không giữ gìn, nâng niu, chăm sóc là một cái tội! Muôn loài như 

sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ… sương thì yếu yểu, rơi là tan, nhưng 
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hoa cũng mong manh vậy, vậy mà hoa biết hứng đỡ sương, lấy chính 

thân mong manh của mình để hứng đỡ cái chóng chày, cái đang phôi 

pha giữa sự sống. Đây là một bài học quý về giá trị tâm linh, nếu bạn 

đang yếu lả, đang mong manh, bạn vẫn có thể giúp, có thể cứu những 

ai yếu hơn mình, mong manh hơn mình.  

Tình thương thật cụ thể, vì nó không bỏ quên ai, dù kẻ cứu cũng đầy 

ngập các khó khăn, các thử thách, các thăng trầm, nhưng phải giúp-

cứu-nâng-đỡ kẻ yếu «trước đã», còn mọi chuyện khác thì để «tính 

sau»! Muôn loài như cát trắng, xin làm dòng nước trong. Khi cát đang 

bị nóng, đang bị khát, nếu nhân phẩm là dòng nước trong thì bạn sẽ 

cứu được vô vàng hạt cát; chỉ một động thái mở lòng nhân từ để làm 

dòng nước trong, thì lòng nhân từ này chính là lòng nhân hậu. Muôn 

loài như mây lam, xin làm trời bát ngát… Hãy thấy trong trạng từ: bát 

ngát, cái rộng mở của cõi thương, biết thương dung dị vì đã biết 

thương sâu đậm; thương để chứa, để nâng, kẻ được thương nhờ vậy 

mà yên tâm; bài học tâm linh này, xin được đặt tên là: thương bát 

ngát! 

Muôn loài như hoa thắm, xin làm một ánh dương… Bạn ơi, hoa thắm, 

mỗi ngày đều cần ánh dương, cần bình minh, cần rạng đông, cái sáng, 

cái nóng của mặt trời để được ấm thân, để nuôi thân, để «tiến thân»: 

nở thật sáng cho đời, thật đẹp cho người, thật mạnh cho sự sống. Bài 

học tâm linh đã nằm sẵn trong vũ trụ hằng ngày: hoa thắm, một sinh 

thể hữu hình của cái đẹp, được làm nên, được tạo ra bởi cả một vũ trụ 

của ánh sáng, mang sức nóng của mặt trời để sự sống tự nói lên rằng: 

sự sống rất đẹp! Mỗi lần đi tìm các giá trị tâm linh trong cuộc sống, 

bạn đừng quên ánh dương này, không những đang ở trên đầu bạn, mà 

ở chung quanh bạn, đang làm ấm, làm sống bao sự sống! Muôn loài 

như hương thơm, xin làm cơn gió sớm… Hãy đưa và giữ hương thơm 

trong cõi sống của bạn, hãy đi cùng với hương thơm trên con các nẻo 

đường tìm tới các giá trị tâm linh, vì nhận ra được các hương thơm là 

nhân cảm đang sống mạnh trong nhân tính, nhân tri.  

Muôn loài như con suối, xin làm biển khát khao… Muôn loài mà chỉ 

như một con suối, muôn loài này tưởng bao la như cũng thật nhỏ bé, 

lẩn quẩn trong quanh quất qua lau sậy, vượt ghềnh thác, vì muốn ra 

được biển cả. Con suối này, muôn loài này, tạo tâm lực bền, trí lực 

vững để con suối có thể lực mạnh mà tìm đường ra biển. Vì vậy, chính 
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Việt tộc cũng có thể là biển lớn để trợ lực, để trợ duyên, để giúp con 

suối muôn loài dể tìm đường ra biển, khát khao là động tự trong hành 

tác của các giá trị tâm linh, luôn tạo các điều kiện hay, đẹp, tốt, lành 

cho đồng loại, đồng bào, cho muôn loài đi về cõi cao, sâu, xa, rộng 

của đại dương. Biết mình là suối, nhưng muốn làm biển, đó là hùng 

lực của tâm linh! Một động tự khác: Xin làm, không phải cúi đầu đi 

«xin việc», mà ngẩng đầu để xin làm đẹp cuộc sống bằng các giá trị 

tâm linh: 

Xin làm màu hoa kia hoa vàng trong kiếp sống; nơi mà hoa tự đẹp 

không chỉ cho riêng mình trong ích kỷ, mà làm đẹp cho cả cuộc sống, 

nơi mà tầm nhìn tâm linh làm nên tầm vóc tâm linh, rồi chế tác ra 

ngay tức khắc các giá trị tâm linh. Xin làm hạt cây nhé hoa cho đời 

hiện hữu xuân; làm hạt mầm trong lòng đất, làm hạt cây để cây sẽ 

được làm cây, để cây sẽ tặng hoa cho đời, dâng trái cho người. Một 

nghĩa cử mang giá trị tâm linh luôn là một hành động có ngay trên 

thượng nguồn của mọi sự sống, có trong hạt, có trong mầm, và sự 

thăng hoa của hạt, của mầm, sẽ làm đẹp đời, sẽ nuôi người.  

Đây là cái đẹp sơ nguyên của mọi cái đẹp hiện hữu; nếu muốn luôn có 

hiện hữu xuân thì phải chăm lo cái đẹp sơ nguyên! Xin làm chim gõ 

mõ gõ tan kiếp thăng trầm; gõ mạnh, gõ lớn, gõ tan kiếp thăng trầm, 

cho người bớt khổ, cho đời bớt buồn, cho thăng trầm phải qua đi, cho 

trầm luân không còn ám kiếp nhân sinh nữa. Đây đích thị là định luận 

của các giá trị tâm linh đến để xóa đi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh.  

Thơ của Phạm Thiên Thư nhạc Phạm Duy đưa thật xa nhạc điệu yêu 

đời ngay trong cõi tâm linh, với giọng hát của Thái Thanh ngân theo 

giòng đời có tiếng thương muôn loài, có tiếng thương yêu người, có 

tiếng thương yêu mình: Thương người như thương thân… Thương 

người như thuong mình… 

Trong sự nghiệp độc đảng trong toàn trị tự khi cướp chính quyền tới 

khi độc quyền luôn thiếu chữ thương; đây là một thảm bại của các 

người và là thảm họa của nhân kiếp Việt tộc đang bị trùm phủ bởi 

cuồng quyền của các người. 

Các người đã diệt: 

Con chim thiêng hát lời Việt tộc 

của Trịnh Công Sơn 
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Người đã vấn nạn được họa căn của Việt tộc thế kỷ vừa qua, chim 

thiêng hát lời mệnh bạc, còn là người nghệ sĩ biết dạy tình anh em cho 

dã thú giữa cuộc chiến tranh mà con người có lúc không giữ được 

nhân tính. Những câu anh tâm sự với bạn bè, sẽ hiểu Trịnh Công Sơn: 

«Tôi cần quê hương để sáng tác»; «Sáng tác là niềm vui lớn nhất để 

vượt thăng trầm»… Có lần Trịnh Công Sơn tâm sự: «Phải hiểu hai 

chuyện để sống và sáng tác: chuyện thứ nhất «vắng mợ chợ vẫn 

đông», không ai trên đời này là tối cần, là không thay thế 

được; chuyện thứ nhì «thiền giữa chợ» chấp nhận sống chung với 

đồng loại, là chấp nhận cái thanh phải chung chạ với cái tục, giữ 

được cái thanh, vượt lên cái tục… Thiền để tỉnh thức, để giữ lý trí 

sáng suốt nhưng cũng phải biết là cõi chợ là cõi hỗn nháo, nhưng 

không loại bỏ nó…», khoa học xã hội và nhân văn gọi những người có 

«gân cốt» phân tích đó là: chủ thể tri thức (sujet cognitif), biết mình 

biết người, biết vai vóc của cá nhân, biết tầm vóc của nhân loại.  

Chủ thể tri thức tìm được cái lõi của cuộc sống, để khi trở thành chủ 

thể xã hội (sujet social) sẽ không bị các quy tắc tập thể hủy diệt 

mình, vì các chế độ độc tài, toàn trị luôn tìm mọi cách để diệt chủ thể. 

Chủ thể tri thức còn biết bảo vệ được chủ thể tình cảm (sujet affectif) 

để làm chỗ dựa của đời sống tâm linh cá nhân mình; chủ động được ba 

chủ thể này trong chuyện vật đổi sao dời của năm mươi năm đất nước 

biến loạn vì chiến tranh, dân tộc như bị thôi miên vì các ý thức hệ 

không đâu, không phải ai cũng làm được. Trịnh Công Sơn tặng cho 

dân tộc mình vài trăm ca khúc mà tầm cỡ tư tưởng, vai vóc diễn luận 

nghệ thuật thuộc loại tinh đẩu của ca khúc thế giới.  

Chuyện lạ là dân tộc Pháp được nhân loại xem như một dân tộc trí 

thức, nhưng ca khúc của Pháp không trí thức; ngược lại có thể nhân 

loại xem dân tộc Việt Nam chưa trí thức, nhưng qua các sáng tác của 

Trịnh Công Sơn ca khúc Việt Nam đã rất trí thức. Trí thức theo nghĩa 

là dùng kiến thức để bảo vệ lý trí, tiếp đó sử dụng kiến thức lẫn lý trí 

để gây dựng đạo lý, sau cùng biết dựa trên đạo lý để sáng tạo ra cái 

đẹp, cái hay, cái lành đặt chúng cạnh cái đúng, cái thật, cái trong. 

Trịnh Công Sơn đã làm được tất cả chuyện này, Trịnh Công Sơn là 

đứa con tin yêu của dân tộc, trong sử Việt tộc mình chỉ có vài đứa con 

như vậy thôi.  
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Trịnh Công Sơn gần gũi gắn bó với thơ, từ ngay trong cách dựng vần 

tìm nhạc, làm cho biên giới giữa thơ và nhạc như không còn nữa, 

nhưng anh hiểu Antonio Gamoneda hơn ai hết: «la poésie n’est pas de 

la littérature. La poésie est révélation»,
  
thơ không phải là văn chương 

mà là chuyện khám phá để khai sáng, khai sáng các chân trời, khai 

sáng các số phận. Những năm chết chóc trước 1975. Vùng xương khô 

lên tiếng nói… Trịnh Công Sơn tìm được hình ảnh cho thơ để thơ là 

thơ, tức thơ là hiện hữu của khai sáng mặc dù kiếp người phù du. Một 

trăm năm như tiếng thở dài. Ý nghĩa sống giữa chết chóc chiến tranh 

nhiều khi không vượt được số phận Việt Nam oan khiên đắm chìm 

trong chuyện huynh đệ tương tàn từ 1954 tới 1975 mới dứt, xin cho 

mây che đủ phận người.  

Các nhạc sĩ khác thích dùng hai chữ hoàng hôn, anh Sơn sử dụng hai 

từ tà dương, từng lời tà dương là lời mộ địa. Tà dương xuất hiện như 

đưa đẩy dân mình tới các chân trời thẳm, tới các cõi chìm. Những năm 

chiến tranh đó Trịnh Công Sơn nói rõ được nỗi đau của dân tộc. Một 

ngày như mọi ngày. Từng mạch đời trăn trối. Đau nặng từng lời nói. 

Lời thơ của anh còn vượt lên chuyện kể lể, mà theo Goethe thơ là sức 

nổi loạn để được sống còn bằng lời nói, vì lời nói là ý thức sống. Ta 

thấy em đêm đêm đòi lại tiếng nói, mặc dầu đạn về đêm đêm đốt cháy 

tương lai. Lời của anh nói lên lẽ sống đang phải trực diện với cái chết. 

Từng vùng thịt xương có mẹ có em.  

Lời đây là lời của kiến thức mới chống lại cái tự hủy, cái diệt vong. 

Tôi mất trong chiến tranh này, bao nhiêu người tình… Người tình lớn 

lên từ ba miền… Những người tình chưa gặp một lần… Để hiểu thơ 

cận đại, có lần H.Michaux đề nghị mỗi bài thơ là một phân tích qua 

thực nghiệm, chữ trải nghiệm chưa đúng, thực nghiệm là nắm cái thực 

rồi nghiệm nó bằng lẽ sống của nhân loại nơi mà: «Tout poète connait 

cette impression rare: tout d’un corps et totalement se détacher de 

l’humanité et entrer dans un monde qui ne doit rien à personne ». Thi 

sĩ sẽ nhận ra được một ấn tượng hiếm: cả thân mình, toàn thể tự tách 

rời ra khỏi nhân loại để vào một thế giới (khác) mà thi sĩ chẳng phải 

nợ ai, chẳng phải mang ơn ai.  

Trịnh Công Sơn biết các công thức thơ loại này, còn biết luôn cách 

thực hiện nó, nhưng anh không làm, vì giữa diệt vong anh đã thấy họa 

lưu vong của Việt tộc, nên Trịnh Công Sơn không muốn rời cái kiếp 
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chung của đất nước, cái họa chung của dân tộc này. Mẹ ngồi ru con, 

nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Có những kẻ bên này, bên kia chỉ 

trích hay phê phán lòng yêu nước của anh, hình như họ chưa có «thâm 

duyên» với dân tộc này. Muốn thâm với duyên phải sáng với trí, để 

thấy được đã có lần dân tộc phải chịu bao thăng trầm tủi nhục. Người 

nô lệ da vàng… ngủ quên… Người nô lệ da vàng… đi quên nước, 

quên non. Người nô lệ da vàng… xin áo, xin cơm…  

Phải thấy được sự thật này mới biến nó thành ý thức để làm chỗ dựa 

cho lương tri, chỗ đứng cho nhân phẩm. Nghe xót xa hằn lên tuổi trời. 

Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi. Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp 

người… Anh Sơn làm được hai chuyện, hai thử thách, một của Bo 

Carpelan «rester au centre de l’univers», tìm mọi cách đứng giữa vũ 

trụ trước mọi cơn lốc xoáy của thời cuộc, hai của Max de Carvalho 

«fixer les vertiges», nắm và thấu các chuyện làm con người choáng 

váng, để biết rõ lúc nào trái đất này sống được, lúc nào sống không 

được. Ghế đá công viên dời ra đường phố… Em bé lõa lồ suốt đời 

lang thang… 

 

Thế hệ trước Trịnh Công Sơn, thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã báo động: 

«Chúng tôi tuổi trẻ đầu thai lầm thế kỷ», tới thế hệ của Trịnh Công 

Sơn, đã làm được chuyện tổng kết lịch sử thế kỷ thứ hai mươi chỉ 

bằng một câu, giờ đã thành dấu ấn trong tâm linh chúng ta: «Ngọn gió 

hoang vu thổi suốt xuân thì». Ngọn gió hoang vu nào đã mang theo 

cái ác, cái sai, cái tối vào thế hệ chúng ta, để rồi cái ác hà hơi cho cái 

bất công, cái sai bồi sức cho cái vô nhân, cái tồi nuôi dưỡng cái cúi 

đầu.  

Nội lực thơ của Trịnh Công Sơn, vai vóc nhạc của Trịnh Công Sơn là 

chối từ dứt khoát không mang những cái này vào lương tri, cũng như 

không bao giờ chấp nhận mang hận thù. Một bàn cơm ngon, chiếu ghế 

không người. Mẹ bầy cho con với nước mắt rơi… Đường về phố lớn 

có đoàn quân đi tim không mang hận thù... Trịnh Công Sơn còn tự 

dặn mình đi để quên: «Khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi thăm… Đi 

để quên chuyện non nước mình…», đi đây không phải là vừa đi vừa 

cúi đầu, mà đi để mở ra con đường hoà hợp hoà giải dân tộc sau ngọn 

gió hoang vu huynh đệ tương tàn, vậy đã gần bốn mươi năm những kẻ 

lãnh đạo của chế độ thắng cuộc không làm chuyện đó, lời nhạc của 
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anh vẫn chờ đợi chuyện đó để «Việt Nam ơi! Cho mắt nhìn rạch tan 

căm thù».  

V.Hugo dặn thi sĩ hãy làm cho bằng được chuyện «devoir contenir la 

somme des idées de son temps », gồm cho bằng được mọi ý (lực) của 

thời mình. Thấy được mặt trời mới trong tầm nhìn tức khắc của mình. 

Mặt trời mặt trời đã lên, còn nhìn, còn nhìn thấy con người. Mặt trời 

là tương lai, Saint-Pol Roux nhận định không sai: «L’arbre de la 

poésie plonge ses racines dans l’avenir», cây thơ cắm rễ của mình 

trong tương lai, thi sĩ thấy được tương lai trước mọi người. Hãy còn 

bước đi cho bình minh lên sớm.  

J.Coteau nói theo cách của ông: «Le poète se souvient de l’avenir», thi 

sĩ biết nhớ về tương lai, Apollinaire còn rõ hơn: «l’art de prédire», thơ 

là loại nghệ thuật nói trước, nói trước được vì đoán trước được, nói 

trước người, nói vượt đời, nếu tìm về tận Baudelaire thì sẽ thấy thơ là: 

«une sorcellerie évocatoire» như chuyện bùa phép khơi gợi, khơi lên 

cái đột biến, gợi lên cái thâm sâu, Trịnh Công Sơn có cách nói riêng 

cho mình: Người ôm lấy muôn loài. Nằm trong tiếng bi ai.  

Nhạc của Trịnh Công Sơn là trí tuệ người cẩn trọng trước chính đổ vỡ 

của tâm hồn mình, thơ của anh đi tìm cái thức trước khi đi tìm tương 

lai, chống lại cái trôi chìm của tâm linh hiện tại, từ độ í a chim thiêng 

hót lời í a mệnh bạc… Từng giọt í a vô biên, trôi chìm í a tiếng tăm. 

Hót lời mệnh bạc là kiếp thi nhân của anh, trôi chìm tiếng tăm là nỗi 

lo mất ký ức của mình và của đồng loại.  

Octavio Paz thấy trong mỗi bài thơ: «une mémoire devenue image, et 

image devenue voix», một ký ức đã thành hình ảnh, và hình ảnh đó đã 

thành lời, Trịnh Công Sơn còn nghe được cả lời ký ức của mình vang 

động mỗi đêm: Nhiều đêm thấy ta là thác đổ. Tỉnh ra có khi còn nghe. 

Paul Valéry nhìn rõ được trong thơ như có sự lưỡng lự, có cái phân 

vân: «l’hésitation prolongée entre le son et le sens», sự ngần ngại kéo 

dài giữa âm thanh và ý nghĩa, anh Sơn thấy phân vân có băn khoăn, 

thấy lưỡng lự như nỗi buồn bị kéo dài ra. Con diều rơi cho vực thẳm 

buồn theo. Cái buồn trùm phủ cái vui, cái vui báo tình yêu vừa tới, cái 

buồn nhắc ngay là người yêu phải đi; cái vui nhẹ nhàng gởi tín hiệu 

của hạnh phúc, cái buồn áp đặt mật tin cái mất sẽ có mặt, vĩnh hằng 

không chỗ đứng trước phôi pha.  
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Thơ trong nhạc của Trịnh Công Sơn ở dạng tri thức cao -tri thức giữ 

cho trí thức thẳng lưng- của một chủ thể biết làm lắng đọng các biến 

loạn. Tôi tìm thấy tôi trên từng xót xa. Ta nghe đời rất mênh mông. 

Trong từng bước đi chầm chậm. Lấy sự thật làm lẽ phải, lấy kiến thức 

để bảo vệ ký ức, S.Mallarmé rất rõ trong chuyện này: «Les poètes 

seuls ont le droit de parler, parce qu’avant coup, ils savent». Những 

thi sĩ được quyền nói, vì họ biết trước mọi người là họ biết. 

 

Gaston Bachelard, một triết gia yêu thơ, một nhà khoa học luận biết 

quý trọng linh hồn, linh hồn cái lõi của tâm hồn, một phạm trù đang bị 

thần kinh học tấn công tơi tả và xếp vào loại mê tính của siêu hình 

học, không có chỗ đứng trong khoa học; nhưng lấy gì thay thế linh 

hồn để làm nghệ thuật? Để bảo vệ tâm linh? Nên ông vẫn tin là: «La 

poésie nous apporte des documents pour une phénoménologie de 

l’âme», thơ mang lại cho chúng ta những tư liệu để ta gây dựng được 

một hiện tượng luận của linh hồn. Người chết nối linh thiêng vào đời. 

Và nụ cười nối trên môi. Trịnh Công Sơn hay tự nhắc mình là kẻ hát 

rong, hát lên những chóng chày của sinh linh (từ này của Phật giáo 

dùng để gọi chúng sinh là sự sống thiêng liêng).  

Kẻ hát rong này đứng giữa biên giới, bên này là nhân tính, một bên 

kia là thú tính, biết làm được chuyện bảo vệ bên này, nhưng không 

chận bên kia, mà triết gia J. Derrida diễn luận là: «Cette question 

fondamentale des limites entre l’homme et la bestialité nécessite la 

déconstruction pour clarifier notre volonté du savoir d’enlever 

l’enclos qui enferme notre prétention de savoir et de prendre soin 

(animaux, fous, malades, marginaux…)». Vấn đề cơ bản trong ranh 

giới giữa cái người và cái thú đòi hỏi con người phải biết tháo gỡ lề 

thói tư duy cũ của mình để thấy rõ cái ý chí của con người là gạt bỏ 

hàng rào, cọc đóng đang giam tù cái kiêu căng hiểu biết của chúng ta, 

để giúp chúng ta chăm lo kỹ hơn (cho thú vật, cho người điên, cho 

người bệnh, cho những kẻ đang ngoài lề cuộc sống).  

Trịnh Công Sơn thấy rõ chuyện này thời chiến: Người nằm co như 

loài thú khi mùa đông về. Hãy nối lại tình người, để nối lại môi cười, 

như anh đã mơ nối vòng tay lớn, nếu những kẻ lãnh đạo hiện nay là 

những đấng minh quân, họ sẽ lấy bài nối vòng tay lớn của Trịnh Công 

Sơn để làm quốc ca, để dứt khoát xoá sạch chuyện huynh đệ tương 
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tàn, xây lại cơ đồ của Việt tộc qua lương tri, qua nhân phẩm. 

M.Foucault, triết gia của triết học chống chuyện hãm tù nhân tính, ông 

yêu cầu còn gay gắt hơn: «d’affranchir la pensée de ce qu’elle pense 

silencieusement et lui permettre de penser autrement». Vượt thắng tư 

tưởng khi nó đang lẳng lặng suy nghĩ và giúp nó tư duy cách khác; 

cách khác này Trịnh Công Sơn đã thấy, đã mơ: Một ngày kia dân ta đi 

dựng cờ. Dạy tình anh em cho dã thú.  

Có những lời thơ bị người đời coi như không thực hiện được trong 

thực tế cuộc sống, nhưng lời thơ đã mở đường giữa đêm cho hy vọng 

lần tìm lối ra, tự người cứu người, chuyện ngoan đạo là vô ích, vì 

Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Y.Bonnefoy cảm nhận 

được dư chấn này của thơ, vì biết chỗ ở của nó: «... Je voudrais 

réunir, je voudrais identifier presque la poésie et l’espoir. Un possible 

apparait sur la ruine de tout possible, une attente dans la substance 

des mots: ils apparaissent aux confins de la négativité du langage 

comme des anges parlant d’un Dieu encore inconnu». Tôi gom lại, tôi 

muốn nhận ra thơ và niềm hy vọng. Một chuyện có thể có trên cái đã 

hoang tàn của những chuyện có thể làm được của đời này, đó là 

chuyện chờ đợi trong nội chất của chữ: chúng xuất hiện giữa lằn ranh 

của tính tiêu cực trong ngôn ngữ, thơ như lời các thiên thần đang nói 

về một thượng đế chưa có tên; Trịnh Công Sơn hiểu phân tích này, 

nhưng Trịnh Công Sơn biết từ tốn hoá thơ nhạc của mình.  

Một ngày còn sống góp tiếng mong manh. Thật vậy, xung quanh ta 

mọi sự sống mong manh quá, cái chết có lúc ngang nhiên mơ mộng 

giữa đời. Nằm chết như mơ. Octavio Paz tìm được trong thơ vai vóc 

của con người vượt được cái chết: «une machine qui produit de l’anti-

histoire. L’opération poétique consiste dans l’inversion et dans la 

conversion du flux temporel, le poème n’arrête pas le temps: il le 

contredit et le transfigure, toute grande poésie doit se confronter avec 

la mort et être une réponse à la mort». Có thể coi thơ như một nguồn 

máy chống sử, phương cách thơ nằm trong sự lật ngược hướng đi của 

thời gian, thơ không chận được thời gian nhưng nó nói ngược và nó 

biến dạng thời gian, thơ có tầm vóc lớn là thơ biết đối đầu với cái chết 

và có câu trả lời về cái chết.  

Trịnh Công Sơn còn thấy cả cái hận thù, cái đau khổ, cái thờ ơ, báo 

cái chết đang tới để dân tộc anh mau tỉnh giấc. Người con gái Việt 
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Nam da vàng… Em chưa biết quê hương thanh bình… Em chỉ có con 

tim căm hờn. Người con gái một hôm qua làng. Đi trong đêm, đêm 

vang ầm tiếng súng. Người con gái chợt ôm tim mình. Trên da thơm 

vết máu loang dần. Người con gái Việt Nam da vàng. Nhạc và thơ của 

anh thật gần gũi, làm rõ lên suy tư của A. Maumejean thấy qua hành 

động thơ: «Une cause irréalisable, de réduire la contradiction qu’un 

destin fatal impose à la condition de l’humain par le langage: l’usage 

d’une parole par laquelle nous sommes voués à l’inconnaissance».  

Một nguyên nhân không khả thi, đã thu cái mâu thuẫn của số kiếp oan 

thiên rồi buộc con người qua ngôn ngữ: dụng lời để tự thú là mình vô 

minh. Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm. Từng ngày đảo điên, 

giết chết linh hồn. Không ai có lỗi trên chuyện này, vì người khác, 

người ngoài áp đặt chuyện huynh đệ tương tàn bằng chiến tranh, dân 

tộc ta không chế tạo ra chuyện này, vậy mà ta đã chấp nhận tiếng bom 

đạn làm ta điếc tai, loạn óc như chấp nhận một nghiệp chướng. Ngày 

mới lớn tai nghe quen đạn mìn.  

Trong quá khứ bọn xấu nói với ta là chiến tranh không thể tránh được, 

chúng ta hãy nói với các thế hệ sau ta là chiến tranh không thể chấp 

nhận được. Trong những cơn điên loạn, A.Artaud vẫn thấy thơ là 

«refaire l’homme», gây dựng lại được con người, vì nó là tác phẩm 

của chuyện thu hồi lại ý thức. Người về soi bóng mình. Giữa tường 

trắng lặng câm. F.Kafka, thấy được trong thơ một cố gắng vượt thoát 

để vượt thắng: «soulever le monde pour le faire entrer dans le pur, 

dans l’immuable, dans le vrai». Nhổ thế giới ra, nâng thế giới lên đưa 

nó vào cái sạch, cái vĩnh hằng trong cái thật. Tìm trong vô thường. 

Thấy có đôi dòng kinh sấm bay rền vang. 

Những năm chiến tranh, nhạc của Trịnh Công Sơn như về từ cõi yên 

lặng khi con người tìm lại được tiếng nói của mình, loại tiếng nói của 

tri, của giác, của minh, chứ không phải nói để nói. R.Barthes (tác giả 

này, Trịnh Công Sơn rất thích, nên hay hỏi về các công trình của ông, 

hồi ông còn sống) kể là trên đời này có một loại nhạc rất thông minh: 

«la musique se tait toujours. Elle ne m’encombre d’aucun discours; 

elle ne veut rien substituer à mon malaise (ce qui serait le meilleur 

moyen de l’approfondir)». Loại nhạc luôn biết im tiếng, không dành 

làm tham luận, nó cũng chẳng muốn thay thế chuyện khó nhọc của 

người (chính nó là phương tiện hay nhất buộc mình phải đào sâu nó).  
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Trịnh Công Sơn có nhiều bài thuộc dạng này, chẳng hạn như bài Diễm 

Xưa, đã thành «cổ điển» đối với người nghe nhạc, thành «kinh điển» 

đối với người làm nhạc, một bài hát biết rõ mọi diễn biến của lòng 

người trong cả cuộc đời. Mỗi câu trong bài này là một kinh nghiệm 

không quên của một lứa tuổi. Khi hai mươi tuổi, bị thất vọng trong 

tình yêu, người ta hát: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, vì người ta 

còn tin. Khi bốn mươi tuổi, người ta hết tin, người ta hát: Đường dài 

hun hút cho mắt thêm sâu. Khi gần sáu mươi tuổi, người ta hết tin và 

không còn quê hương để nương thân, người ta hát: Để người phiêu 

lãng quên mình lãng du. Nhạc tiên tri là nhạc có cái tri, cái giác, cái 

minh, có luôn cả cái đúng, cái bền, cái đời trong nó.  

Đối với những bạn bè thân, Trịnh Công Sơn thường tâm sự: «Một 

trong những cái buồn nhất trên đời này là lỡ hẹn với bạn bè»; có kẻ 

vô tâm nghe nhưng không hiểu, lại còn «dạy đời trở lại», ngoài Bắc 

thì «hẹn nhỡ thì hẹn lại!», trong Nam thì «hẹn sai hẹn lại mấy hồi!». 

Chuyện lỡ hẹn của anh Sơn không phải vậy, người ta lỡ hẹn vì người 

ta bị chiến tranh cướp đi cuộc đời. Đất hoang vu khép lại hẹn hò. Bị o 

ép bởi chén cơm manh áo, người ta quên cả hẹn với tình. Em theo đời 

cơm áo. Mai ra phố xôn xao. Có khi người ta lỡ hẹn vì người ta bị 

cướp mất mặt trời, ánh sáng, đường đi tới nơi hẹn. Hôm nay thức dậy. 

Không còn thấy mặt trời. Lắm lúc người ta lỡ hẹn vì ngoan đạo, 

nhưng thờ ơ với tình. Vì em đã mang lời khấn nhỏ. Bỏ ta đứng bên đời 

kia.  

W.Carlos Williams dặn đời là mỗi lần được đọc thơ phải thấy được: 

«Un univers complet en miniature. Il existe en lui-même. Tout poème 

de quelque valeur exprime la vie entière du poète, donne un reflet de 

ce qu’il est». Một vũ trụ đầy đủ nhưng bị thu nhỏ lại. Nhưng chính nó 

tự tồn tại. Mỗi bài thơ tự nó mang giá trị của cả cuộc đời thi sĩ, nó là 

bóng soi của thi nhân. Từ bóng qua hình trong nhạc của chính mình, 

Trịnh Công Sơn hoàn toàn không có sự thờ ơ với đời, lãnh đạm với 

tình, nguội lạnh với hẹn hò. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn. Để 

sớm mai kia lại tiếc xuân thì. Nỗi lo chống lại sự thờ ơ, cái lãnh đạm, 

tư cách nguội lạnh không có chỗ đứng trong nhạc của anh, nỗi lo đã 

thành lời trong nhạc của Trịnh Công Sơn.  

Chiều hôm thức dậy. Chập chờn lau trắng trong tay. Có bận có người 

hỏi V.C.Richez thơ có phải là một hành động không? Vậy hành động 
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thơ là gì? Ông trả lời: «Rassembler le silence. L’épuiser… Se gorger 

lentement du monde souterrain, des terres sombres d’un très ancien 

abri… Une parole de silence qui se perd en soi… S’avaler, se défaire, 

consentir à cette perte…». Tập hợp yên lặng. Vắt cho tàn sức… Để tự 

nó nhễu thành từng giọt xuống lòng đất, trong miền tối tăm của một 

nơi ẩn trú cũ kỹ… một tiếng nói của yên lặng tự lạc đường… Rồi tự 

thoát, tự mở tung, để cuối cùng nhận cái mất mát này. Chuyện này sẽ 

không khó hiểu, vì Trịnh Công Sơn đã tổng kết được nó, làm rõ thành 

từng lời (yên lặng) trong nhạc của anh. Thừa đôi tay dư làn môi. Từ 

nay tôi quên hết tiếng người. 

Trịnh Công Sơn thấy và thấu: «Trên cùng một đất nước, nhưng có nơi 

là đất chết, có nơi là đất sống, muốn sống phải có nội lực để sống còn, 

một force vitale, mỗi lần bị nhấn chìm là tự nó bật dậy, trồi lên, không 

ai làm nó chết đuối được, Sài Gòn đây là nơi có force vitale». Tưởng 

đày đọa được nó nhưng không đày đọa được, cùng lúc có nhiều nơi 

trên đất nước này coi như đã chết hoặc sắp chết. Đời sao im vắng. Như 

đồng lúa gặt xong. Như rừng núi bỏ hoang… Không còn không còn 

ai. P.Rozewicz tin là: «… La poésie de nos jours est une lutte pour 

respirer». Thơ thời nay là cuộc chiến đấu để thở, anh Sơn biết chuyện 

này, vì sáng tác của anh luôn bị đe doạ.  

Trong tim tôi có lần. Một mùa ôi rất lạnh. Thở qua thơ là chuyện 

không phải của thể xác, mà là chuyện của linh hồn, S.Mallarmé thấy 

hồn người trong tiếng thơ: «Toute âme est une mélodie qu’il s’agit de 

renouer». Mọi linh hồn trong thơ là một nhạc điệu nối được người với 

đời, khuyên ta thoát càng sớm càng hay kiếp vong thân, vong linh. 

Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây. Từ thái độ sống của 

mình, thơ đã thành hành động thật, J.Bastaire tin vào hành động này: 

«Parole essentielle, libérée du bruit pour arriver à un silence qui 

parle», lời đã thành chủ yếu, giải phóng người khỏi tiếng động hỗn 

loạn để tới sự yên lặng đang nói, đang tâm sự với mình.  

Yên lặng biết nói là chuyện của thơ, cũng là chuyện đời nghệ thuật 

của anh vì nếu con người biết sống mà không biết yêu thương thì nên 

giữ yên lặng là hơn. Hôm nay thức dậy. Không còn thấy loài người. 

Vây phủ quanh đời. Nói tiếng yêu thương… Như vừa mới vào đời. Tay 

mẹ đâu rồi? Nôi trống ru ai? Nôi trống là sự yên lặng vừa tuyệt đối, 

vừa đáng sợ, P.Celan tìm cách định thần chuyện này: «Le poème n’est 
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pas intemporel. Certes, il élève une exigence d’infini, il cherche à se 

frayer passage à travers le temps - à travers lui et non par-dessus et 

toujours la tentation de trouver une direction». Một bài thơ không 

vĩnh hằng. Chuyện đó đúng, vì chuyện thơ đòi hỏi không ai lường 

được, nó tự vạch lối đi của nó qua thời gian - qua nó và không trên nó 

- luôn bằng ý muốn tìm ra được một phương hướng.  

Trong nhạc của mình, Trịnh Công Sơn lấy chữ phù du làm cầu nối cho 

thơ và thời gian. Ôi! Phù du… một ngày kia đến bờ, đời người như gió 

qua. Chuyện phù du cũng là chuyện của A.Suied thấy được trong 

thơ: «Le poème ouvre le tremblement secret des âmes en éveil… Entre 

énigme et présence, le Poème énonce le destin et l’infinie liberté de 

l’aventure de chacun dans le monde inconnu et premier». Bài thơ luôn 

mở ra một cơn động đất bí mật giữa những linh hồn đồng điệu, cùng 

nhau thức… giữa bí ẩn và hiện tại, bài thơ báo lên số phận và sự tự do 

vô biên trong cuộc thám hiểm của mỗi người giữa một thế giới chưa 

được biết mà ta gặp lần đầu qua thơ. Bỗng tôi thấy em dưới chân cội 

nguồn, Nụ cười mong manh một hồn yếu đuối…  

Câu chuyện phù du, cười mong manh, hồn yếu đuối chưa hết; giữa thơ 

và nhạc của Trịnh Công Sơn, xuất hiện một ẩn số thứ ba là họa, Trịnh 

Công Sơn thích vẽ, biết vẽ, có khi say vẽ, nhiều người đã thấy tranh 

của anh, nhưng hiếm người nhận ra Trịnh Công Sơn vẽ ngay trong 

nhạc của Trịnh Công Sơn, chẳng hạn như trong Tuổi đá buồn, rõ ràng 

portrait một cô gái cô đơn: hồn lẻ, nghiêng vai, gọi buồn. Loại câu sáu 

chữ, ba nhóm, mỗi nhóm hai từ này, tự nó đã đứng ở chỗ vừa sâu, vừa 

cao trong thi ca Việt Nam. Câu chuyện thơ để thở, thở bằng thơ cũng 

là chuyện của L.P.Fargue thấy được hành động thơ qua sức sáng tạo ra 

một cuộc đời song song cũng quý báu như cuộc sống hằng ngày: «La 

poésie, cette vie de secours où l’on apprend à s’évader des conditions 

du réel, pour y revenir en force». Thi ca, có cuộc sống bảo toàn thứ 

hai, nơi mà người ta học cách thoát ra khỏi điều kiện sống thực, để sau 

đó trở lại mạnh hơn.  

Trịnh Công Sơn giúp đời thấy được tình yêu, làm cho kiếp mình mạnh 

hơn, dạng ra… Mặt đất âm u, ngày tháng hoang vu. Chợt thấy em qua, 

rợp bóng cờ… Chuyện con người vững vai vóc hẳn lên qua thơ được 

Ramos Rosa nhận định là: «La poésie établit un rapport entre le réel 

et l’inconnu, en restant dans la vie, cet acte suggère une aspiration 
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vers le haut, mais il tend pour y parvenir à la résolution des 

contraires». Thơ dựng được một quan hệ giữa cái thật và cái ẩn, giữ 

nó giữa đời, hành động này là chuyện thăng hoa, nó thực hiện được 

bằng cách xử lý các đối chấp. Nghe nhạc của Trịnh Công Sơn người ta 

nhận ra: càng áp đặt chết chóc, chiến tranh, con người càng yêu nhiều, 

thương nhiều. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Yêu để cuộc sống dễ 

thở. Reverdy gọi thơ là «bouche-abime du réel», miệng-vực sâu của 

cái thực. Cái thực biết nhận ra người, ra ta. V.Hugo có lúc thốt lên: 

«C’est insensé de croire que je ne suis pas toi». Thật không chấp nhận 

được nếu không tin tôi không phải là anh, là chị, là kẻ đối diện… 

Trong câu chuyện suy bụng ta ra bụng người này, anh Sơn luôn có 

cách nói âu yếm, thanh nhã hơn: Tôi là em mà em cũng là tôi. Trong 

nhạc của Trịnh Công Sơn con người luôn nhận ra nhau, bằng trực 

diện, mà không một bạo quyền độc dảng nào vùi lấp được, không một 

tà quyền độc trị nào khử trừ được, không một ma quyền độc quyền 

nào truy diệt được. 

«… Em cứ yêu con người, đời ngọt ngào vẫn thế. Em cứ dâng cho đời 

một nụ hoa tình cờ. Em đến bên tôi ngồi, đời mở ra cuộc tình…». Yêu 

người vì yêu đời mà chính cũng để thương thân mình. Biết thương 

người, thương thân, biết dâng tặng đời là biết nâng cuộc sống lên, 

không để cuộc sống mất nhân tính; trong chiến tranh vừa qua có khi 

phải nâng cuộc sống lên từ vực thẳm, vực nó dậy từ hố sâu. Joyce xem 

hành động thơ như chuyện tiếp nhận trí thông minh của sự nổi loạn, 

nổi loạn để đòi tự do, chứ không phải nổi loạn để đập phá: «la poésie, 

même lorsqu’elle semble à son plus fantastique, est toujours une 

révolte contre l’artifice, une révolte, dans un sens, contre la réalité». 

Thi ca, ngay như lúc nó mang dạng giả tưởng nhất, nó luôn là cuộc 

nổi loạn chống chuyện vẽ vời, nó là cuộc đứng lên, nổi dậy, và trong 

một ý nghĩa nào đó, có chống lại thực tế.  

Người Việt nói viết văn, nhưng làm thơ, không ai viết thơ, làm đây là 

làm cho ra chuyện, theo cách của R.Daumal: «La prose parle de 

quelque chose, la poésie fait quelque chose par des paroles». Văn 

xuôi nói về một chuyện nào đó, còn thơ thì làm chuyện đó bằng lời 

nói. Ta thấy em đêm đêm đòi lại tiếng nói, rồi thấy luôn Nghe tiền 

thân về chào bóng lạ, thấy được kiếp trước về chào tương lai mặc dầu 

lạ lẫm, vô định, vô phương. Nhạc của Trịnh Công Sơn có sức mạnh 
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của một loại siêu hình học luôn đi tìm lối ra cho tâm linh. Bao nhiêu 

năm rồi còn mãi ra đi? Triết gia Bergson, tin rằng ý thức luôn là một 

kinh nghiệm thân quen, trực tiếp trong hạn hữu đời người, cái hạn hữu 

này là một dữ kiện trực quan của ý thức.  

Chuyện dân tộc lầm đường với độc đảng toàn trị hiện nay, biến những 

đứa con thành bụi đời trong lúc sống, rồi thành oan hồn sau khi chết là 

cuộc triển lãm đầu tiên về lối vào tri thức của chủ thể: thân là tro, đời 

là bụi, Trịnh Công Sơn thấu hiểu thấu chân lý vô thường này của Phật 

học. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi trở về làm cát bụi. 

Ôi cát bụi mệt nhoài. Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Nhưng lẽ 

sống của nhân sinh luôn tìm cách đi ngoài cái chết, vì cái chết luôn 

tìm cách diệt cho bằng được lý tưởng của các giá trị vĩnh hằng, làm 

được chuyện này cái chết đe dọa luôn các giá trị khác của sự sống, tạo 

sự căng thẳng giữa chủ thể và những giá trị của nhân sinh; Trịnh Công 

Sơn thấy được chuyện này: Còn bao lâu cho thiên thu xuống trong 

thân này?  

Cái nhún nhường của Lão giáo đã thâm nhập vào các bài thơ (không 

phổ nhạc) ở cuối đời Trịnh Công Sơn: Đường dài vỡ mộng vô thường. 

Ta xin một góc ta ngồi với ta. Carl Sandburg có cách giải thích thật lạ: 

«La poésie est le journal d’un animal marin qui vit sur terre et qui 

voudrait voler». Thơ là nhật ký của một con thú biển giờ phải sống 

trên đất liền rồi còn lại muốn bay. Thật ra chẳng có gì là lạ, đây là 

chuyện tự do của tư duy sáng tạo, chẳng có một chế độ nào, một ý 

thức hệ nào ngăn cấm được. Xin cho ngục tù thành những công viên. 

Lấy thơ dâng đời, rồi nâng cuộc sống «dở sống, dở chết» này, và nâng 

cả không gian tù rạc thành nơi quần chúng đến vui chơi, hẹn hò, Trịnh 

Công Sơn đã làm chuyện này.  

Có lần Velter kể chuyện ngày thanh bình của tâm hồn trong thơ sẽ là 

ngày: «L’oeil contemple le bleu du ciel, la vue réfléchit, l’azur 

profond du corps… par le coeur, par le souffle, par le haut, l’excès 

trouve son équilibre». Mắt trầm mặc với màu xanh của trời, ánh nhìn 

biết suy nghĩ, màu xanh trong lắng thật sâu trong thân. Qua con tim, 

qua hơi thở, trên chiều cao, cái bị xem thái quá tìm được sự thăng 

bằng của mình. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm 

năm một cõi đi về. P.Eluard cũng nhấn mạnh thêm về hành động thơ 

luôn để lại: «marges blanches, de grandes marges de silence, les mots 
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du poète ne servent pas à dévoiler leurs sens immédiats mais à les 

contraindre à livrer ce que cache leur silence».  

Những lề trắng, những lề lớn của sự yên lặng, chữ của thi sĩ không 

phải để vạch ra nghĩa tức khắc mà để ngăn hãm những gì mà sự lặng 

lẽ muốn giấu kín. Buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này. Mambrino tin 

rằng: «langage silencieux qui efface ses propres traces, pour qu’on 

entende ce que les mots ne disent pas». Một ngôn ngữ yên lặng còn 

biết xoá chính dấu vết của nó, để người ta nghe được những chữ 

không đọc được. Mỗi vết thương lành một nỗi vui. Mắt cười mênh 

mông giữa đôi bàn tay. Vết thương lành, nỗi vui, mắt cười, đôi bàn 

tay… tất cả đây là những chốn không lời và sẽ không cần lời. 

Pasternak nhận ra được cõi lắng này: «la prose en action. La poésie 

est le langage du fait organique». Văn xuôi qua hành động.  

Thi ca là ngôn từ của cơ chất, tức là của ruột thịt. Baudelaire tự dặn 

mình: «La poésie est ce qu’il y a de plus réel. C’est ce qui n’est 

complètement vrai que dans un autre monde». Thi ca là cái có hơn 

thật, chuyện này hoàn toàn đúng ở một thế giới khác. Mới hôm nào 

bão trên đầu. Thấy được chuyện mà người khác không thấy, M. 

Edwards gọi đó là lực nhập nội của thơ: «la poésie est le possible qui 

demeure possible, l’attente qui accepte d’attendre». Thơ là chuyện có 

thể luôn ở thế khả thi, nó là cái chờ biết đợi, sáng tác của Trịnh Công 

Sơn có sức nhập nội linh chuyển đó: lòng thật bình yên mà sao buồn 

thế. Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ.  

Cendrars phạm trù hoá được lực nhập nội này: «Chaque vie cache un 

destin, il y a des destins pour toujours, une épée tranchante. Parfois 

dans mes rêves, je vois la lumière de cet acier…». Mỗi đời cất dấu 

một số kiếp, có những kiếp được sống hoài, như dao sắc. Có lúc giữa 

cơn mê, tôi thấy ánh lên chất thép của nó. Malcolme de Chazal chia sẻ 

được kinh nghiệm này : « Le poète est un réaliste dans le plus haut 

sens spirituel du terme». Thi sĩ là kẻ theo chủ nghĩa hiện thực trong 

cái nghĩa tâm linh cao nhất của nó. Đường thật lặng yên mà sao buồn 

thế. Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ. Brodsky nhận ra một điều 

trong thơ: «La poésie est essentiellement la recherche par l’âme de sa 

libération dans le langage», thi ca là cõi lùng tìm của linh hồn trong 

việc nó tự giải phóng qua ngôn ngữ.  
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Trịnh Công Sơn nói thật gọn : Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ… Tôi là ai 

mà trần gian thế… Tôi là ai mà yêu quá đời này. Leclaire cảm nhận 

được nội lực này: «c’est faire parler la langue au-delà du sens… La 

langue étrangère que l’on entend au fond de soi » đủ sức nói được 

bằng ngôn ngữ trên luôn cả nghĩa của chữ, một ngoại ngữ mà người ta 

nghe được từ tận đáy hồn mình. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. 

Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời… Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi. 

Nietzche thấy các triết gia mỗi lần nhập nội vào sự gay gắt của lý luận 

để tổ chức các quyết đoán trong lập luận của họ, là mỗi lần họ cần 

phải gần thơ để: «les sentences des poètes pour donner à leurs idées 

de la force et de l’authenticité». Để những câu đối của thi sĩ thổi vào ý 

triết một sức mạnh của cái chính thống. Thơ dâng đời để nâng thân, 

giờ thơ dâng triết để nâng người trước mọi thử thách của nhân thế.  

Có lần Trịnh Công Sơn kể về một câu trong nhạc của anh: Này nhân 

gian có nghe đời nghiêng, chỉ một người quý yêu ra đi mà cả thế giới 

bị nghiêng đi, nhân loại bị lệch qua hướng khác. Ngay trong tình yêu 

muốn tìm tới các giá trị tâm linh để tình yêu tự nâng cao tình yêu cao 

hơn nữa! Và càng lên cao -thoắt chốc- (tức là: chợt) tình yêu khám 

phá ra: nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) đang có mặt giữa tình yêu của “đôi 

lứa”, lúc đầu chỉ tưởng là chỉ có “đôi ta”, tự nhiên bây giờ ở đâu ra 

một ẩn số khác: nội công của tình yêu là gì?  

Sự sống còn của tình yêu tùy thuộc vào nội công này, tức là vào bản 

lĩnh của hai kẻ yêu nhau định nghĩa nhân tố thứ ba là gì? Kẻ thứ ba 

này là ai? Nó tác động gì đến chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, chiều 

dài của tình yêu? Tại sao nó giúp ta kết chặt với nhau, không rời nhau 

được, mà nó còn biết “bền vững hóa” tình yêu, và chỉ có hai ta mới 

biết là có: nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) mà St Augustin khẳng định là nó 

đang ngự trị trên sự sống còn của “lứa đôi”. 

Nhân tố thứ ba là gì? Kẻ thứ ba này là ai? Mà tại sao không có nó thì 

tình yêu sẽ chết yểu! Nếu chỉ có hai người thôi, hai kẻ yêu nhau thôi 

mà không có nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) này thì tình yêu sẽ gặp hai loại 

tai biến giết dần mòn tình yêu. Xin được trả lời ngay nhân tố thứ ba 

(kẻ thứ ba) chính là: giá trị tâm linh của tình yêu. Không có nó thì tình 

yêu sẽ gặp hai loại tai họa để thành tai biến bất cứ lúc nào, tai biến thứ 

nhất là chỉ thấy một cái tôi (narcissisme), kẻ chỉ biết yêu mình thôi thì 

bắt người mình yêu phục vụ cho mình. Tai họa thứ hai là tình yêu ích 
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kỷ, chỉ thấy hai kẻ yêu nhau thôi và bắt thân thuộc, gia đình, tập thể, 

xã hội phục vụ cho tình yêu của mình, loại tình yêu ích kỷ này là 

thuộc loại độc tài toàn trị vi mô (micro-totalitarisme), biến môi trường 

chung quanh thành nô bộc cho mình, chỉ biết sống «cặp đôi» trong 

tháp ngà, trước giờ cơm thì bắt kẻ khác làm bếp cho mình.  

Chỉ thấy cái tôi của một người, hay chỉ thấy hai người yêu nhau mà 

không thấy nhân loại chung quanh thì đây là loại tình yêu sẽ chết yểu, 

sẽ chết sớm, vì nó không biết tới nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) là khi tình 

yêu tự định nghĩa cho mình (để được sống lâu, sống bền, sống thọ với 

thời gian) thì tình yêu phải đi trên con đường của tình thương! Khi 

tình yêu đi tìm để tới được tình thương thì nó sẽ thành một dòng suối 

bền, một nhân lộ rộng: hai kẻ yêu nhau sẽ «có con» và «thương con» 

rồi chấp nhận mọi hy sinh để «lo cho con». Tình yêu khi tới được tình 

thương thì nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) đã có mặt giữa « lứa đôi », đúng 

ngay trung tâm của «đôi ta» và hai kẻ yêu nhau cần nhân tố thứ ba (kẻ 

thứ ba) này để đi xa hơn nữa, để gặp nhân phẩm của tình yêu! Đây 

mới chính là giá trị tâm linh đích thực của tình yêu.  

Giá trị tâm linh này giúp hai kẻ yêu nhau biết sống chung với nhân 

loại, biết sống cùng với nhân sinh, biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau với 

nhân thế, và khi tình yêu được giáo dưỡng bởi nội dung tâm linh này 

nó sẽ không chết yểu, chết sớm, vì cái tôi độc nhất và cái độc tài toàn 

trị vi mô đã cuốn gói ra đi, nên cuộc tình sẽ không bị đắp mộ! «Yêu 

em lòng chợt từ bi bất ngờ» là một ca từ trong một ca khúc mà Trịnh 

Công Sơn làm ra khi còn rất trẻ, nhưng chính nhờ tầm vóc của từ bi 

trong tâm hồn của nhạc sĩ nên ca từ nầy không những vén màn cho ta 

thấy bản lai diện mục nhân tố thứ ba là gì? Kẻ thứ ba này là ai? Câu 

trả lời là từ bi, là đại dương vừa rộng, vừa sạch, mà cái tôi ích kỷ hay 

hai cái tôi toàn trị vĩ mô chỉ là hai giọt nước đục! 

Những tư tưởng gia như St Augustin, Plotin, Montaigne… hay các 

triết gia Kant, Pascal, Ricoeur… khi họ từ đi tìm con đường tâm linh 

để nhận ra các giá trị tâm linh thì họ có sẵn hai nhân lộ. Con đường 

thứ nhất bằng định hướng thần học, chóng chầy họ sẽ tìm tới thượng 

đế, đấng sinh thành của muôn loài và vạn vật; con đường thứ hai bằng 

định hướng của luân lý, đi tìm nhân tính bằng nhân phẩm. Nhưng dù 

đi trên hai đường khác nhau, nhưng họ thường tâm sự là họ đã gặp 

nhau trên: cái tôi thức để tin yêu.  
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Chính cái tôi thức để tin yêu này là một định luận có nhiều định đề 

khác nhau, và khi được hội tụ lại thì các giá trị tâm linh hiện rõ trong 

cấu trúc của định luận này. Trước hết là khi cái tôi mà muốn bỏ tự 

kiêu thì phải bỏ tự mãn, cái tôi mà muốn buông vị kỷ thì phải tháo đi 

ích kỷ, cái tôi mà muốn xua cái tự xem mình là trung tâm của vũ trụ đi 

thì phải đuổi đi cái ta đây ra khỏi nhân sinh quan… lúc đó mới mong 

được đi trên nhân lộ để thấy được các giá trị tâm linh.  

Từ đây, cái tôi thức hoàn toàn ngược với cái tôi ta đây ngạo mạn, vì 

cái tôi đã tỉnh thức trong khiêm tốn vì từ tốn, của khoan dung để 

khoan hồng, của vị tha để vất hẳn đi cái tôi vị kỷ, đang ngủ trong mê 

lộ. Cái tôi thức có hành trình của tỉnh táo để sáng suốt của thức, lấy 

kiến thức để lập tri thức, có ý thức để tạo nhận thức. Đây là định nghĩa 

thông minh về chữ hiền, làm nên hiền triết, lấy hiền mà xoa diệu mọi 

điều hung, bạo, ác, dữ đang phùng man trợn mắt giữa nhân thế. Từ 

đây, cái tôi của chủ nghĩa trung tâm được nuôi nấng bởi cái ích kỷ đã 

được trút rũ khỏi não trạng, để trưởng thành mà nhận ra cái tôi thức, 

đã tỉnh thức trước thân phận con người, trong đó cái tôi vị kỷ thuở nào 

có số phận thật nhỏ bé của cát bụi (theo ca từ của Trịnh Công Sơn).  

Cái tôi thức như vậy đã được chấp nhận, để được đi trên nhân lộ, để 

được gặp các giá trị tâm linh, với hai sung lực rất mới: niềm tin và tình 

thương, trong một biện chứng rất chặt chẽ: niềm tin vào tình 

thương và dùng tình thương với niềm tin. Đây là chuyện diệu kỳ của 

lý luận tâm linh: biến hung kiếp thành hiền tri, biến bạo phận thành 

hiền thân, chữ hiền là trung tâm của con tim tâm linh, cho phép con 

người càng yêu thì càng hiền. Như vậy, cái tôi thức đã trở thành cái 

tôi hiền, để tin yêu, để làm hiền đi mọi số phận, làm lành đi mọi nhân 

kiếp.   

Từ đây trí hiền đã hình thành, rồi trưởng thành, và mạnh bước trước 

các thử thách, vượt được các thăng trầm, thắng được mọi ma trận của 

bất nhân thất đức luôn có mặt trong nhân sinh. Từ đó tỉnh táo để sáng 

suốt nhận ra các giá trị tâm linh, luôn hiền lành để trợ duyên cho cái 

tôi thức để tin yêu, có được một kết quả tinh khôi cho nhân thế hiền 

mà cũng chính là đúc kết tinh anh cho nhân phẩm hiền của chính 

mình: Tôi là ai mà yêu quá đời này? Triết gia Trần Đức Thảo hoàn 

toàn có lý khi viết trong hồi ký của ông là một chủ thể sáng tạo như 
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Trịnh Công Sơn không thể nào thắng hoa và sống còn trong một chế 

độ độc đảng toàn trị chuyên môn truy diệt nhân tài. 

Kinh Kim Cương trong Phật học khi soi rọi vào chúng sinh; nơi mà 

mọi sinh vật đều có sinh mạng mà ta phải tôn trọng và bảo vệ, vì mọi 

sinh mạng đều thiêng liêng, vô cùng linh thiêng (nên Phật giáo mới 

đặt tên chúng sinh là sinh linh). Gốc cội của chúng sinh được làm nên 

từ các chất liệu của môi sinh (sỏi, đá…) tưởng là không thuộc về 

chúng sinh, nhưng chúng ta phải có cái nhìn vô tướng để thấy môi 

sinh vừa là nguồn cội, vừa là sự sống còn của chúng sinh, của mọi 

sinh mạng, của tất cả sinh linh. Vì vậy, câu hỏi của Trịnh Công Sơn có 

chiều sâu tâm linh của nó: làm sao em biết bia đá không đau? Nếu ta 

biết chúng sinh có những nỗi khổ niềm đau trong nhân sinh, thì ta 

được quyền đặt câu hỏi ngay trên thượng nguồn là khoáng thạch (sỏi, 

đá…): có biết đau không?  

Đây là câu hỏi đặt ta vào con đường để đi tìm các giá trị tâm linh. Khi 

biết hỏi không những tha nhân, đồng loại, đồng bào, mọi chủng loại 

mà còn biết hỏi luôn sỏi, đá (luôn bị người trần mắt thịt xem như loại 

vô tri) là sỏi, đá: có đau không? thì hùng lực tâm linh đã ngự trị giữa 

tâm hồn ta, để ta không những làm được chuyện yêu muôn loài, mà 

còn giúp ta cảm nhận rộng hơn để thương mọi loài. Như vậy, không 

có môi sinh thì không có chúng sinh, nếu chỉ yêu chúng sinh (tưởng 

như đã đủ, nhưng thật ra chưa đủ), mà ta còn có thể thương thêm nữa: 

thương môi sinh đang nuôi nấng, che chở, song hành cùng ta trong 

cuộc sống.  

Câu chuyện môi sinh chính là câu chuyện môi trường, đây là sự thảm 

bại vô cùng tận của ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam, độc đảng để 

độc tài nhưng bất tài trong tận cùng của vô minh, vô tri, vô giác đã mở 

cửa cho bạo quyền của lãnh đạo qua các nhóm lợi ích, cho tà quyền 

tham quan trong mê lộ của tham nhũng, cho ma quyền của Tàu tặc 

đang tàn hủy môi trường Việt, đang truy diệt môi sinh Việt. Các giá trị 

tâm linh có mặt trong nhân sinh để chống cơn hạn của nhân thế, khi 

môi sinh bị hủy hoại, khi môi trường bị truy diệt, cơn hạn của nhân 

thế đang tới, và trong cơn hạn này nhân sinh không có môi sinh để 

sống còn, nhân loại không những sẽ chết khát, mà còn chết nhục trong 

cõi quỵ gục của môi trường 
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Các người đã diệt: 

Chủ thể sáng tạo trong mô thức Thanh Tâm Tuyền 
Ai cũng biết chế độ dung bạo quyền công an trị của các người thì rất 

“mất ăn mất ngũ” bởi những chủ thể sáng tạo theo mô thức Thanh 

Tâm Tuyền, biết nhận bổn phận với dân tộc, biết gánh trách nhiệm với 

xã hội, dung chính tự do của mình để bảo vệ sáng tạo của chính mình 

để thăng hoa giống nòi và đất nước. Nên cac người rất sợ thể loại thơ 

này của Thanh Tâm Tuyền:  

Tôi chờ đợi lớn lên cùng giông bão 

Hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai 

Hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai 

Tìm cánh tay nước biển 

Con ngựa buồn lửa trốn con ngươi  

Đất nước có một lần tôi ghì đau thương trong thân thể 

Những giòng sông, những đường cày, núi nhọn 

Những biệt ly, những biệt ly rạn nứt lòng đường 

Hút chặt mười ngón tay, ngón chân da thịt 

Như người yêu, như người yêu từ chối vùng vằng 

Những giòng sông, những đường cày, núi nhọn 

Những biệt ly, những biệt ly rạn nứt lòng đường 

Tôi chờ đợi cười lên sặc sỡ… mái ngói thành phố ruộng đồng 

Bấu lấy tim tôi thành nhịp thở 

Ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh 

Cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng chảy máu tiếng kêu. 

Phương châm thi ca của Thanh Tâm Tuyền là: “ta đập vỡ hình hài và 

thức giấc”. Thơ của Thanh Tâm Tuyền thức tỉnh trí người, tầm vóc 

này hiếm thấy trong thơ Việt Nam. Vì những năm còn trẻ, Thanh Tâm 

Tuyền đã thấy cuộc đời này là hội buồn: «… nghe trong đời miên man 

ngực yếu… tiếng trống bồi hồi thôn dã giục người về dự hội. Hội sum 

vầy thắm thiết có hay… và buổi mai này rồi sẽ mọc lên ủ ê niềm thống 

hối. Trên bầu trời ngày đã quên ngày. Chó tru khiếp đảm… ».Thơ 

Thanh Tâm Tuyền viết từ ký ức trong sự trống vắng của chữ đang bị 

thôi thúc hướng về những chân trời tối mịt, niềm tin không có tương 

lai, niềm yêu không còn viễn ảnh: «… Một phút là thi sĩ đủ sáng tâm 

hồn đầy cuộc đời… chữ tự do không nghĩa. Mỗi người đã chính một tự 

do… tôi ngủ ngoài nghĩa địa một mình. Quanh tôi là người khác. 
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Chúng tôi cùng cô độc… không bao giờ quên người ngủ ngoài nghĩa 

địa…».  

Thanh Tâm Tuyền dặn tôi: «Khoá muốn viết về tôi thì cứ viết, nhưng 

nên bắt đầu đọc thơ tôi qua chữ thất bại (défaite), nó không phải là 

chủ bại (défaitisme), vì tôi chẳng theo một chủ thuyết nào, cũng không 

theo một ý thức hệ nào». Khi trở lại Pháp, tôi mang theo bài cây rừng, 

mà anh dịch từ một bài thơ aux arbres của thi sĩ Bonnefoy lúc Thanh 

Tâm Tuyền đang «ở tù cải tạo», Thanh Tâm Tuyền không để sự ủ rục 

diệt mình trong cõi tù xa xăm, anh đã biến một tác phẩm cội gốc của 

một nam tào trong thi ca Pháp thế kỷ hai mươi ra một tác phẩm rộng 

với câu cao và chữ ngọn, đầy Việt tính, cũng đầy tình người.  

Đầu năm 1987, tôi trao tận tay thi sĩ Bonnefoy ngay tại giảng đường 

của Collège de France, ông vô cùng cảm động vì biết ra là bài thơ 

được dịch từ nơi tù rạc, ông thốt lên: «Le poète Thanh Tâm Tuyền 

arrive à réaliser la vérité de parole dans l’expérience poétique», đã 

làm được chuyện đưa chân lý của lời người vào được kinh nghiệm 

thơ, Bonnefoy mong có ngày gặp được anh Tâm, nhưng chuyện tổ 

chức cho hai người gặp nhau không thực hiện được trước ngày 

Bonnefoy qua đời. Buồn về chuyện này, nhưng Thanh Tâm Tuyền lại 

vượt lên được cái tiếc nuối: “Tiếng nói gọi về phía trước, bước sóng 

dài, người sẽ gói vào lòng bàn tay”.  

Thanh Tâm Tuyền đặt bút để trở thành chủ thể: «…Giật mìn ngay 

những vùng trời riêng rẽ, ta chui xuống hố cá nhân, ôm ngày mai vào 

lồng ngực, tình yêu làm giáp sắt, ta rút về chiến khu, pháo đài dựng 

lên tua tủa niềm tin, nguyện chiếm lại đại lộ bờ cây tâm sự…». Thanh 

Tâm Tuyền đặt bút để nhận ra cái thử thách của chủ thể: “Tôi buồn 

chết như buồn ngủ/ dù tôi đang đứng bên bờ sông/ nước đen sâu thao 

thức/ Tôi hét tên tôi cho nguôi giận/ Thanh Tâm Tuyền. Thanh Tâm 

Tuyền. Thanh Tâm Tuyền”. Nỗi buồn của Thanh Tâm Tuyền nhiều lúc 

đưa ông đi thật xa: “Tôi thèm giết tôi… Tôi thèm sống như thèm chết”. 

Đây không phải là chuyện tự đặt ra, mà đây là chuyện cốt lõi trong 

nhà ngục tâm hồn qua các thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam trong thế kỷ 

hai mươi, qua thơ của Thanh Tâm Tuyền người ta thấy được số kiếp 

của kẻ sáng tạo trên đất nước oan khiên này. Không gian tâm hồn 

trong nhà ngục tâm hồn. Thế giới nói thêm lời hoa cỏ thiên nhiên.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1010 

 

Sống không dễ và chết cũng không dễ. Mỗi lần hoàng hôn tôi cố thở 

cho nhiều/ các anh nhớ tôi còn sống/ quờ quạng tay gian díu/ cách 

mạng nổ trong sự nín thinh. Phạm Đình Chương đã biến thành nhạc 

những câu mà mỗi lần đọc là mỗi lần thấy nghẹn, nghẹn cổ vì nghẹn 

lòng: «... đất nước tôi có một lần/ tôi ghì đau đớn trong thân thể/ 

những dòng sông những đường cây núi nhọn/ những biệt ly rạn nứt 

lòng đường…». 

Về chuyện chữ nghĩa anh chuẩn bị rất miệt mài, chu đáo, hiếm thấy 

trong sinh hoạt văn nghệ Việt Nam. Thanh Tâm Tuyền giải trình rất rõ 

các bối cảnh ra đời của bếp lửa, tại sao nhân vật chính ngay từ đầu đã 

đi trên đổ nát của lịch sử, rồi của ung thư, cuộc sống như không có lối 

ra; anh trở lại phân tích «tận nguồn lạch sông» nhận định của Malraux 

trong la voie royale «mais vivre en acceptant la vanité de son 

existence… vivre avec cette tiédeur de mort dans la main comme un 

cancer». Sống để chấp nhận cái chóng chầy trong nhân sinh… sống 

với cái ẩm mốc của cái chết trong tay như nhận ung thư.  

Đi lần tìm cõi thơ của Thanh Tâm Tuyền, người ta sẽ đọc được lịch sử 

dân mình từ những viết thương còn tươi tới cái thấp thỏm chờ nhau 

trong các bịnh viện, nhưng bệnh viện không phải là nơi báo tin về cái 

chết, nó là nơi mà con người vẫn đòi cho bằng được quyền sống, mặc 

dầu đất nước đang bị chiến tranh thôi miên; mặc dầu dân tộc đang bị 

dòng nước đen của chuyện nội chiến chém giết vấy bẩn.  

Trong bài gửi Quách Thoại, người bạn sớm mai nhóm Sáng Tạo của 

anh đã ra đi quá sớm, Thanh Tâm Tuyền không để không khí bệnh 

viện biến thành không gian tật nguyền giữa cuộc sống: «…bệnh viện 

thành công viên khuất nẻo/ Người ngủ một mình đợi chúng tôi… 

Không chết trần truồng không thể được/ Chúng tôi đập vỡ những hình 

hài/ Cuộc sống phải thừa như không khí/ Cuộc sống phải thừa như 

sớm mai…».  

Thanh Tâm Tuyền hiểu được cái gay gắt của Flaubert trong sáng tác 

như hiểu nghịch lý của văn chương, vừa mang sức mạnh của kẻ sáng 

tạo đang thắng tờ giấy trắng trước mắt, vừa có sức hủy diệt từng chữ, 

từng hàng, cả trang trên tờ giấy trắng đó do chính mình viết ra. Viết 

trong văn chương, nhất là làm thơ, không phải là chuyện viết nhật ký. 

Triết gia Rancière, trong tác phẩm La parole muette, Lời câm đã nhận 
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định không sai: viết để chống lại cái trống, loại ra luôn chuyện bỏ 

chạy, nó là chuyện thấy được nhịp đời trong nhịp câu thật sâu kín luôn 

nằm bên trong của tư tưởng.  

Thanh Tâm Tuyền thấy rõ chuyện này, nhưng anh có cách nói của 

anh, nhớ lại bài bao giờ: «…chiều không xanh không tím không hồng/ 

những ống khói tàu mệt lả… chuyến xe vẫn chỉ thuộc một mình/ như 

kẻ say rót rượu lấy mà uống… cho vui thêm cuộc hành trình (đúng rồi 

những người thù ghét thơ của tôi ơi)/ cuộc hành trình hoàn toàn cô 

độc…». Thời gian đã dắt dìu ý thức bằng cái thất bại giữa đời của chủ 

thể, cái thất bại này giúp con người hiểu sâu hơn cái thảm bại trong 

tình yêu, anh không vứt tư tưởng thơ của mình ra giữa khơi, Thanh 

Tâm Tuyền bảo vệ tình yêu chống lại mọi ẩm thấp làm chìm ngộp tình 

yêu, làm nó đuối giữa dòng rồi vùi nó. vì con người còn có một sức 

mạnh khác: sức mạnh của tự do cho chính mình, sức mạnh này sẽ tạo 

ra được một không gian mới cho lời người -lời người chớ không phải 

lời nói- biết đưa người tới một kiếp mới, một kiếp sinh động biết đối 

thoại với những hẹn hò mới, biết đối thoại là biết mình còn sống, biết 

hẹn hò là biết mình còn yêu.  

Thanh Tâm Tuyền là chủ thể bảo vệ sự sống: Đừng bắt tôi từ biệt. vì 

tôi còn chất đầy tiếng nói/ tôi đã bao giờ muốn chết… tôi còn muốn 

sống muốn sống/ thực hiện rừng danh từ của chúng tôi. Thơ tình của 

Thanh Tâm Tuyền không ca tụng trơn tru tình yêu, cũng không than 

khóc thụ động ủ dột tình ái, anh tìm mọi cách bảo vệ chúng, ngay giữa 

những thời khắc tuyệt vọng nhất: «Anh sợ những cột đèn đổ xuống/ 

rồi dây điện cuốn lấy chúng ta/ bóp chết mọi hy vọng/ nên anh dìu em 

đi xa… sao tuổi trẻ quá buồn/ như con mắt giận dữ/ sao tuổi trẻ quá 

buồn/ sao tuổi trẻ quá buồn như bàn ghế không bầy.  

Trong tuyển tập la part d’exil, mà tôi chủ biên cho đại học Aix en 

Provence, Thanh Tâm Tuyền khi nhận tham gia, đã trả lời: «Gần đây, 

tôi không làm thơ nữa, nếu người ta ngủ cùng giường với thời sự qua 

những chuyện tức khắc hằng ngày, sinh lực sẽ mòn, trí tuệ sẽ bị ao tù. 

Thơ như những nghệ thuật khác, cần không khí trong lành, cần nội 

lực trong sạch, cần não trạng trong sáng… chuyện bỗng dưng không 

làm thơ nữa đã xẩy ra với tôi trước năm 1960, thời điểm mà tôi bị 

khủng hoảng nhưng bằng sự sáng suốt giữa cơn điên, lúc đó tôi loại 

thơ ra khỏi tôi một cách ý thức và rất lạnh lùng, coi thơ như một loại 
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rễ lạ bám vào thân mình, cứ tự hỏi: tại sao thơ? Tại sao phải làm thơ? 

Tại sao làm thơ giữa thời buổi này? Tại sao phải chính tôi làm 

thơ thời buổi này? Những câu hỏi ngu ngốc đó có sức sáng suốt của 

nó, nó đánh thức tôi đừng sống bằng ảo tưởng, trong thời gian như 

vậy tôi sống trong cái điên sáng suốt của mình».  

Chuyện lý trí vẫn là chuyện cốt, gốc, rễ trong thơ của anh, chuyện này 

đã có mặt trong bài lệ đá xanh: tôi biết những người khóc lẻ loi/ không 

nguôi một phút/ những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình... 

chuyện thể hiện ra ngoài bằng ngôn ngữ không còn chỗ đứng tuyệt đối 

với thi sĩ như Thanh Tâm Tuyền chỉ cần giữ cái nguồn, cái cội, cái 

mạch của trí tính, vừa lặng, vừa mạnh. Câm giọng không phải là nín 

lời. Đêm lắng của thơ không phải cái câm trắng của ngày, ta thấy rõ 

chuyện này qua bài đêm; những người đi trong đêm, xuyên chiến 

tranh, thấu rõ mọi đổ vỡ,  họ có «sức thấy» của họ mà người khác 

không có, vì họ đi nhiều, sống nhiều và suy nghĩ nhiều: «Những đêm 

nào chiến tranh đã qua/ con mắt đen niềm im lặng/ anh vẫn đi hoài 

trong thành phố.  

Mann khi bỏ đất nước Đức thân yêu mình ra đi, đã trách đồng bào 

mình là: «regarder sans voir», nhìn mà không thấy, nhìn và sống với 

Đức Quốc Xã từ lâu, hàng ngày mà không thấy chúng là bọn sát nhân. 

Thanh Tâm Tuyền thấy được thật rõ nhiều chuyện tai ương của đất 

nước, thảm họa của dân tộc trong tay của bạo quyền độc đảng toàn 

trị: « Hình ảnh tự do đổ vỡ… Các con ơi cha anh chết đều chưa đầy 

tuổi ba mươi. Đồng bào mình lạc lõng ngay trên đất nước mình, lạc 

đường giữa nhân sinh, lạc loài giữa đồng loại. Bầu trời nắng như màu 

bơ vơ, nắng nhiệt đới xéo bàn tay run rẩy. 

Thuở sinh thời những lúc bàn bạc về «thơ gần ta, thơ xa ta», Thanh 

Tâm Tuyền rất gần với R.Char: «Souvent je ne parle que pour toi afin 

que la terre m’oublie»; thường thì Thanh Tâm Tuyền có cách nhìn 

tình yêu của riêng anh: «Sẽ chết như sao rơi vào bất tận. Sẽ yêu như 

giọt nước hân hoan...» Valéry xem mỗi bài thơ là một cơn bão của tư 

tưởng: «Il me semble voir la figure une pensée pour la première fois 

placée dans notre espace », mỗi bài thơ mang một khuôn mặt mà hình 

như lần đầu ta thấy được tư tưởng được đặt giữa không gian của 

chúng ta. Thanh Tâm Tuyền cũng có cách nói của anh: «Cho đi hoang 

làm cơn lốc bi thảm. Cuốn ngay chính mình chết theo không gian...»  
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Thanh Tâm Tuyền rất tránh các thi sĩ suốt ngày «đẽo chữ» cho đẹp, 

anh thích gần các thi sĩ «đào sâu từng chữ», sự thật không phải là 

chuyện đẽo đục, mà là chuyện đào để tìm, sâu cùng vực, đắm cùng 

hoạ, để thấy rõ kiếp người, chữ ghẻ lạnh của riêng Thanh Tâm Tuyền 

ra từ đáy vực: «Trưa nắng cháy vào sâu trong ghẻ lạnh. Với máu 

trong tim. Chảy nhanh như máy móc đau ốm». Thanh Tâm Tuyền thấy 

rõ hoang tàn, nhìn rõ tuyệt vọng, chủ thể thất bại nhưng nhân sinh 

không thảm bại, nhìn thấy được vực để tránh nó, để sống; đào sâu 

từng chữ để rèn cứng từng lời, không bầy biện biểu tượng, không phô 

trương luân lý, để giữ cho bền sức ý thức của tự do.  

Cả đời là sa mạc. cả tôi là tự do. Chất tự do của chủ thể trong thơ 

Thanh Tâm Tuyền luôn bị đe dọa, người ta yêu quý nó, nhưng đối với 

Thanh Tâm Tuyền nó cũng là nơi của bao gẫy đổ qua thời cuộc, nó 

nói lên bao hữu hạn của kiếp người, với bao mất mát trước các tai 

ương của chiến tranh, làm tật nguyền tâm linh của nhân sinh. Làm 

người cách nào thì trọn vẹn khi đã mất lòng tin? Nhưng bất cứ giá nào 

cũng phải ôm ấp cho bằng được chủ thể tự do: «Anh ôm ghì sự bất lực 

đói khát, mũi dao nhọn giữa lòng tin».  

Trong thơ của Thanh Tâm Tuyền chữ tự do có lịch sử riêng của nó vì 

không hiểu tự do làm sao hiểu được tình yêu. Người ta chỉ yêu khi tự 

do. Đây cũng là cuộc đối đầu giữa cái ác và cái nhân, trong thơ của 

Thanh Tâm Tuyền con người phải đi qua đêm để thấy một loại ánh 

sáng mới đứng giữa lòng đêm, rồi cùng nhau lấy chung một quyết 

định chém đầu chuyện cúi đầu, nếu lấy thời điểm 1975 làm con mốc 

cho chuyện biến thiên của người Việt, thì hai mươi năm trước là 

chuyện di cư: «Tôi chờ đợi. lớn lên cùng giông bão. Hôm nay tuổi nhỏ 

khóc trên vai. Tìm cánh tay nước biển… Con ngựa buồn. Lửa trốn con 

ngươi…». Rồi gần hai mươi năm sau là chuyện di tản: «rũ bỏ ký ức- 

ký ức người… nuốt trọng điếm nhục… và đi… biết trí nhớ khuất ngoài 

tích sự…».  

Thơ Thanh Tâm Tuyền gom được sử đời, rồi sẵn sàng cõng nó trên 

lưng và đi. Thanh Tâm Tuyền trực diện với lịch sử, bạn bè của Thanh 

Tâm Tuyền kể là năm 1954 giữa đợt di cư, Thanh Tâm Tuyền còn lấy 

chuyến bay cuối cùng để trở lại Hà Nội nhắn gởi gần xa hãy thận 

trọng với chế độ độc tài mới. Rồi giữa dòng người di tản trước ngày 

30 tháng Tư, có bạn bè gặp Thanh Tâm Tuyền và hỏi: «Nên đi hay 
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nên ở?», Thanh Tâm Tuyền trả lời: «Đất nước của mình, mình ở, 

không đi, ở và chấp nhận cái giá ở lại này!». Nhưng quyết định ở lại 

đã lao lý hóa Thanh Tâm Tuyền trong các trại cải tạo hơn 10 năm, đây 

cũng là tà thuật của bạo quyền tìm mọi cách truy diệt chủ thể sáng tạo. 

Thanh Tâm Tuyền cũng chấp nhận cái thử thách lớn nhất của thi ca 

trong cuộc đời làm thơ của mình, đó là chuyện thấy được cái chung 

của nhân sinh nằm trong sinh lực chỉ của một chủ thể, chủ thể không 

phải là một người riêng rẽ, chủ thể là nơi hội tụ của mọi biến cố mà 

nhân loại có thể chưa biết, nhưng qua chủ thể này các biến cố giờ đã 

được xếp thành biến cuộc mà con người có thể hiểu được qua thi ca, 

thơ khung lại biến loạn, thơ rào lại biến tâm, rồi đi tìm nghĩa sống mới 

cho nhân loại. Triết gia Deleuze, cùng thế hệ với anh nhận rõ được 

điều này: «Un seul et même océan pour tous les gouttes, une seule 

clameur de l’être pour tous les étants». Chỉ một và cùng đại dương 

cho mọi hạt nước, chỉ một cuộc bùng nổ của một chủ thể cho mọi 

người, bùng nổ rồi gẫy đổ, chủ thể này chấp nhận rơi vào cô đơn, đi từ 

chuyện thất bại này qua thảm bại khác, để thơ tự lột được vỏ bề ngoài 

của mình, và thơ sẽ trao nội chất của nó cho chủ thể.  

Như vậy nhân sinh sẽ cứng cáp hơn, nhân loại sẽ chịu đựng bền bỉ hơn 

trong nhân thế hỗn loạn. Không sợ cái tàn nhẫn, vì lửa hẹn vẫn hôn 

gót chân, vì con người vẫn ham muốn chuyện hẹn hò, bất chấp chiến 

tranh. Em hoàng hôn trút áo/ ngực gọi đêm về/ vì còn đồi đá sỏi/ cần 

lửa hôn gót chân… sao vỡ trên môi. Thanh Tâm Tuyền có cách nuôi 

hy vọng riêng cho mình, Thanh Tâm Tuyền rất sáng suốt khi bình câu 

«l’espoir pour rien» của Char, hy vọng chẳng để làm gì; Thanh Tâm 

Tuyền cũng hiểu lời dặn của Héraclite: «l’homme qui ne s’abandonne 

pas à l’espoir n’atteindra jamais l’inespéré». Người mà không bỏ rơi 

hy vọng sẽ không tìm tới được sự vô vọng. Trong tuyển tập La part 

d’exil cùng với Tô Thùy Yên và tôi, 

 Thanh Tâm Tuyền kể cho bạn đọc tiếng Pháp nghe được về nỗi thất 

vọng của Thanh Tâm Tuyền, nơi mà Thanh Tâm Tuyền biến trí tuệ 

mình thành cấm địa, loại ra khỏi mình những quan hệ xã hội không 

đâu, tạo điều kiện cho sự trở lại bất chợt và lạ lùng của thơ. Thanh 

Tâm Tuyền còn tâm sự mỗi lần thơ trở lại, giữa cảnh tù đày cải tạo, 

Thanh Tâm Tuyền thấy được hạnh phúc, có khi thấy hơi mắc cỡ, 

Thanh Tâm Tuyền viết chữ pháp «timide», rồi giấu những bài thơ đó 
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như hồi còn trẻ, như giấu cái vui sướng thật riêng tư. Hoang vu lời thơ 

ai heo hút cùng cỏ cây heo hút/ dẫn đưa anh về tận nẻo nguồn chốn 

bình minh lẩn lút.  

Biết tìm cho mình nẻo nguồn chốn bình minh lẩn lút là biết sống. Có 

những thi sĩ mỗi ngày đều làm thơ nhưng không có chỗ riêng tư để 

bảo vệ thơ mình, nhiều khi thơ của họ không có chỗ để dung thân, 

Thanh Tâm Tuyền tự dặn mình tạo chỗ nương thân cho thơ. Không 

khí nhiễm độc. đập vỡ. quá khứ hỗn xược trên da trống. Cái khó hằng 

ngày là nuôi hy vọng của mình ngay trong địa ngục trước mắt, mà đạo 

Phật đã phạm trù hoá được, rồi đặt tên cho nó là: địa ngục điện tiền. 

Nhớ lại bài Đêm đông ở k2 Tân Lập: «…còn qua bao cửa ngục? Đây 

quê mình quê người?...», địa ngục cải tạo loang như vết dầu trùm phủ 

cả quê hương, rồi người Việt không còn nhận ra đất nước của mình 

nữa.  

Nếu cái ác của bạo quyền mang con người ra để «đấu giá» thì nhân 

tính sẽ thất bại, nhân sinh sẽ chết ngộp, nhân tình hấp hối giữa 

đời. Giọt sáng rơi kiệt cùng cõi hư. Không gian tối tăm này, cũng 

được anh đặt tên là: Miền khuyết sử, Thanh Tâm Tuyền phân tích rõ ý 

mình: «Sự thật… sự thật như rắn rết, chuột bọ, ếch nhái, như rau cỏ, 

quả rừng được ăn nuốt vội vàng bất chấp mọi phép tắc. Bố đã nhai 

nghiến trệu trạo bằng hai hàm răng đau nhức với sự thực lượm trên 

đường…».  

Trong thơ của Thanh Tâm Tuyền, chủ thể đi hoang để tự cứu mình, vì 

môi trường sống đã thành môi trường chết, ngày mình sinh ra đời là 

ngày mình đi lạc trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn này, ngày sinh nhật 

của Thanh Tâm Tuyền trong trại cải tạo là ngày đất đã không giữ được 

người, trong bài Sinh nhật trên đồi, Thanh Tâm Tuyền thổ lộ: «… Hắn 

tự chôn theo gió cuối trời». Anh biết rất rõ thơ của Milosz: «Les morts 

les morts sont au fond moins mort que moi…», những người đã chết 

nhiều khi ít chết hơn tôi. Nhưng Thanh Tâm Tuyền không phải 

Milosz, Thanh Tâm Tuyền thấy được lối ra của nhân sinh giữa vũ trụ 

sang mùa, lối thoát của nhân loại đi tìm một loại ánh sáng mới bằng tự 

do của quyền làm người, tự mình tìm lối đi cho chính mình, không để 

cái chết tự do độc thoại.  
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Trong bài Vang vang trời vào xuân, giữa trại tù cải tạo Thanh Tâm 

Tuyền thấy được mùa xuân đang dẫm trên vai cái ác, đang vượt trên 

đầu cái vô nhân, đi tìm ánh sáng mới giữa mùa xuân mới để đào sâu 

hơn ý nghĩa -và ý định- của tự do: «Vang vang trời vào xuân. Ta bật 

kêu mừng rỡ. Ôi bạn bè xa xăm. Tim ta cũng cháy đỏ. Rừng thẳm 

bóng trăng ngàn». Thanh Tâm Tuyền sống thật với câu chữ của mình, 

thơ của Thanh Tâm Tuyền là thơ tự do, tự đào trong chữ, tự thoát 

trong câu, tìm nhạc tính cho riêng mình không bị lệ thuộc vào thói 

quen của vần điệu nhân gian. Thanh Tâm Tuyền làm thơ như chủ thể 

luôn tìm ra được các chân trời lạ để thấy và để sáng tác: « Đau như 

thú dữ cháy rừng. Ta đập vỡ hình hài và thức giấc». 

Thanh Tâm Tuyền là chủ thể thức để thấu: “Em gối đầu sương xuống/ 

Trò chuyện với bóng mình/ Tôi đẹp như hình tôi/ Như cuộc đời, như 

mọi người…”. Giá trị tâm linh luôn có chỗ dựa bắt đầu là sự tỉnh thức 

rồi từ đó là sự thức suốt, một nhân tri của nhân lý, bỗng nhiên khi thức 

tỉnh thì sẽ tỉnh táo mãi mãi, khoảng thoắt chốc sự tỉnh thức giờ đã 

thành sự nhận thức thường xuyên cho cả đời người. Phương trình tỉnh 

thức-nhận thức, làm nền cho mọi hành động mang nội chất tâm linh 

trong đó có trọn vẹn hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức) của nhân trí.  

Câu chuyện của một người con gái, chỉ một mình, đơn thân, khi gối 

đầu sương xuống, nhưng không cô đơn, đã biết tự trò chuyện với bóng 

mình, lập nên cuộc đối thoại có nhiều đối tượng, có hình tôi, có cuộc 

đời, có mọi người. Như vậy là đã đầy đủ, không thiếu ai, cái tôi ích kỷ 

vì tôi chỉ thấy tôi đã không được tham dự vào cuộc hội luận về cái đẹp 

này, nhật thứ của cuộc hội đàm này không chỉ có một cái đẹp mà có ít 

nhất tới ba cái đẹp: tôi đẹp, cuộc đời đẹp, mọi người đẹp.  

Như vậy, nơi nào có sự sống, người ta sẽ tìm ra cái đẹp. Câu chuyện ở 

đây là giá trị tâm linh nêu lên cái đẹp đa phương, đa chiều, đa dạng 

của cuộc sống từ tôi ra tới cuộc đời, trong đó đã có mọi người, và từ 

ba cái đẹp đa nguyên này thì thế giới bên ngoài sẽ đẹp, vũ trụ trên cao 

cũng sẽ đẹp theo chăng? Nhưng các giá trị tâm linh có khác với các 

giá trị minh triết không? Có chứ! Các giá trị minh triết tìm lối thoát 

cho mọi khúc mắc của cuộc đời, có lúc minh triết tính chuyện “thoát 

tục”, chấp nhận chuyện “mai danh ẩn tích” để được an nhiên tự tại 

(sống yên để yên sống). Còn các giá trị tâm linh ở lại với đời để tìm 
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cách sống đẹp, và cùng lúc bảo vệ cái đẹp của đời, của người. Tâm 

linh sống với người, ở lại với đời để nâng người lên cao qua cái đẹp, 

mở tầm nhìn của người để làm rộng đời, rồi đưa đời, đưa người, đưa 

tôi đi xa và đi sâu vào cái đẹp… 

Thanh Tâm Tuyền là chủ thể thức để vượt oán, trong ngục tù lao lý 

của bạo quyền độc đảng, thơ của Thanh Tâm Tuyền đi trên lưng 

những oán hận, đi trên vai những thù hận, đi trên đầu những cừu hận: 

“Lòng phiêu linh không chút oán sầu”. Các giá trị tâm linh luôn giúp 

con người vượt qua oán, sầu, thù, hận… để khi vào cõi của tâm linh 

với các giá trị cao, đẹp, tốt, lành, khi con người dẹp được chuyện mà 

đạo Phật gọi là tham, sân, si. Thi từ “Lòng phiêu linh không chút oán 

sầu” này của Thanh Tâm Tuyền được sáng tác trong những năm tháng 

bị giam cầm trong các trại học tập, mỗi khi ra khỏi trại giam để “đi 

lao động”, là Thanh Tâm Tuyền có thể gặp được thiên nhiên, núi 

rừng, cây cỏ, lá, hoa… đó là lúc Thanh Tâm Tuyền thấy sự thoải mái 

đã đánh thức được tuệ giác để “không chút oán sầu”, để bao dung, 

khoan hồng, rộng lượng, vị tha tới hội tụ chung quanh ông.  

Sống trong lao lý, nhưng chỉ cần một vài giờ giữa một không gian 

rộng không rào ngăn, không kẽm gai là lòng phiêu linh hiện diện ngay 

tức khắc, là các điều kiện để tiếp nhận cõi tâm linh sẽ có mặt tức thời. 

Lòng phiêu linh vừa là động cơ, vừa là kết quả của tự do, dù chỉ tạm 

thời, chính khi biết dùng tự do để gạt ra, để buông bỏ, để tháo gỡ, để 

trút rũ cho bằng hết mọi oán thù, để “không chút oán sầu”nào có thể 

bám được vào tâm cảnh lúc con người đang có tự do, đây là đường đi 

nẻo về để hiểu, để định nghĩa các giá trị tâm linh. Nếu thi ca đã vào 

nằm sâu trong các giá trị tâm linh để người nhận ra người, thì câu 

chuyện tâm linh luôn là sóng lòng chung giữa người và người, nó làm 

con người xúc động, thường đi đôi với nụ cười. 

Thanh Tâm Tuyền thấy để nghe: “Vang vang trời vào xuân”, giữa 

những năm tháng tù rạc tại các trại học tập. Câu chuyện tâm linh 

thường là chuyện khả năng tái tạo của nhân tri, cụ thể là lấy cái cũ 

làm ra cái mới, lấy cái mà ai cũng biết, ai cũng công nhận tạo ra cái sẽ 

được chấp nhận giúp ta có tâm yên-trí vững trước các bão tố của nhân 

sinh. Đây là câu chuyện lấy giá trị bình thường để tạo ra giá trị khác 

thường, mang theo cái đẹp mới, cái hay mới, cái tốt mới, cái lành mới, 
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không những làm giàu cho cho nhân sinh quan của chúng ta mà còn 

để nâng cao nhân phẩm của chúng mình nữa! 

Trong câu chuyện đi tìm đường đi nẻo về của các giá trị tâm linh, thì 

thi từ này đưa chúng ta vào một không gian tưởng chừng chỉ có sự im 

lặng, nhưng chỉ một trạng động từ vang vang, thì không gian với mùa 

xuân đã huyền diệu rồi, giờ lại thêm có âm thanh làm nó huyền diệu 

thêm. Một không gian xuân thì chỉ có màu sắc, không có âm thanh, 

vậy mà thi sĩ dùng vang vang như âm thanh đang tràn lan trong trời 

vào xuân, một giai điệu mà ta cảm nhận được khi ta thấy vạn vật đang 

sinh lộc, nẩy chồi. Và mỗi lần chồi lớn lên, lộc rộ ra, hoa nở rộng ra 

với màu sắc ngày càng rực rỡ, thì ta cảm nhận được dường như có âm 

thanh, dường như có giai điệu cho sự trở mình, cho cái đang mọc ra, 

cho cái lớn lên. Âm thanh của sự thăng hoa này lắng nghe chưa đủ, 

phải cảm nhận nó, để cảm nhận chất sống đang bật dậy rồi đứng dậy 

ngay trong sự sống, mà thính giác không đủ tài năng để nhận ra, mà 

phải cần sự nhạy cảm đầy đủ lực để trở thành sự nhạy tâm. Phương 

trình nhạy cảm để nhạy tâm là gốc, rễ, cội, nguồn của chuyện nhạy 

lòng trong cấu trúc của các giá trị tâm linh. 

Trời vào xuân là chuyện của mùa màng, của ngoại cảnh, của quy luật 

bên ngoài trong sự vận hành của vũ trụ, còn câu chuyện nhạy cảm-

nhạy tâm-nhạy lòng là chuyện bên trong, của nội tâm, một sinh hoạt 

nội giới được tâm linh kích hoạt nên nó thấy được, nó nhận ra, nó hiểu 

để thấu rằng: vang vang là kết quả của sự vận hành xuân, khi xuân 

đang tới với vũ trụ mà nhân sinh đã cảm nhận được nó. Mọi sự vận 

hành trong lắng động của mùa xuân, giờ đã được ta cảm nhận bằng âm 

thanh của vang vang, không những đang vang dội bên ngoài, mà cùng 

lúc đang vang động bên trong mỗi chúng ta, mỗi dịp xuân về.  

 

Các người đã diệt 

Hồn Việt hải ngoại của mô thức Du Tử lê 
Đông và Tây, có những con đường tâm linh thật khác nhau, trong quy 

luật sinh, bịnh, lão, tử của Phật giáo, trong đó lịch sử của Phật học có 

những trường phái cổ còn muốn đi xa hơn, trong câu chuyện thấy cái 

chết giữa cõi sống, đó là bài học lâm thi (quán chiếu thây người đã 
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qua đời trong rừng để thiền định). Phương Tây thì chọn nhiều con 

đường khác nhau, trong đó có hai phái rất khác nhau, phái của Plotin 

phân tích thây người không đẹp vì sự sống đã bỏ thân xác, ông còn cả 

quyết một thân thể xấu luôn đẹp hơn mọi cái tượng qua điêu khắc 

được xem là đẹp.  

Descarte thì ngược lại thấy được thây người có thể không đẹp nhưng 

nghệ thuật có thể trình bày để nó trở nên đẹp, để kẻ chiêm ngưỡng sẽ 

phải công nhận là thây người có thể đẹp, nhờ nghệ thuật chế tác được 

cái đẹp. Câu chuyện của Du Tử Lê tự kể về chính cái chết của mình là 

một câu chuyện vừa buồn, vừa đẹp, và cái đẹp có mặt qua các giá trị 

tâm linh của kẻ lưu vong, cả kiếp sao không chấp nhận kiếp xa nhà, 

vắng quê, mất đất nước: Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển/ Đời lưu 

vong không cả một ngôi mồ/ Vùi đất lạ thịt xương sao tan biến/ Hồn 

không đi, sao trở lại quê nhà? 

Trước hết là câu chuyện: Đời lưu vong không cả một ngôi mồ, để kế 

tiếp là nỗi đau đáu của kẻ lưu vong luôn thấp thỏm khi nghĩ tới 

chuyện bị vùi thân nơi đất lạ: Vùi đất lạ thịt xương sao tan biến. Ở 

đây nội chất tâm linh đã làm lõi cho ý định-ý muốn-ý nguyện của hồn 

để biến thành ý lực của chuyện trở lại quê nhà, trong nhân dạng làm 

nên giá trị tâm linh của câu hỏi: Hồn không đi, sao trở lại quê nhà? 

Khi câu chuyện tâm linh được khởi xướng lên trong đời lưu vong, thì 

mạch tâm linh là sự trở về quê nhà cho bằng được (bằng con đường 

tâm linh): Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển/ Ngược trôi đi đưa hình hài 

trở về/ Bên kia trời là quê hương tôi đó/ Dừa nghiêng nghiêng ôm 

hoài mối tình quê… 

Hành tác tâm linh là thây người chết biết ngược trôi đi để hình hài trở 

về, vì bên kia trời dù xa lắc xa lơ đó, chính là quê hương tôi đó, và 

người chết có đủ nội lực tâm linh để nhận ra: dừa nghiêng nghiêng ôm 

hoài mối tình quê. Câu chuyện tâm linh kể rằng khi ta yêu một đất 

nước, một quê hương, thì ta yêu không sao kể xiết những người mà ta 

gọi là đồng bào đang sống trên quê hương đó, nhất là cha mẹ, anh em, 

quyến thuộc của ta, đã giáo dưỡng ta trong mối tình quê. Đây là hình 

ảnh của mẹ, của em… mà kỷ niệm, mà ký ức đã giữ trọn để tạo nên 

cõi tâm linh:  Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển/ Vì em tôi, vì mẹ già vẫn 

chờ/ Từ mắt buồn lệ đen hơn bóng tối/ Thả tôi đi cho hồn người được 

nguôi… 
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Hành động yêu cầu người đang sống là thả tôi đi cho hồn người được 

nguôi, nơi mà động từ thả như một hành tác giúp hồn được giải thoát 

để kiếp lưu vong được giải oan, chỉ để được nguôi thôi. Ở đây trạng 

từ nguôi là kết quả tâm linh đã thực hiện được chuyện hồn được 

nguôi, hùng lực của tâm linh chính là đây! Đã làm nguôi những đau 

đáu tưởng không sao nguôi được. Câu chuyện tâm linh vẫn chưa dứt, 

tư duy lưu vong lại khám phá ra chuyện tận tuyệt với hồn: Khi tôi chết 

nỗi buồn kia cũng hết/ Đời lưu vong tận tuyệt với hồn tôi. 

Vì nỗi buồn chỉ dứt khi tôi (được) chết, nhưng câu sau tại sao đớn đau 

lại trở về, lần này nó làm nên một nỗi đau mới, một nỗi đau tuyệt đối, 

ngay cả người chết lẫn người sống không biết có vượt qua được 

không: Đời lưu vong tận tuyệt với hồn tôi. Tại sao đời lưu vong lại là 

tận tuyệt với hồn? Đây là câu hỏi mà cũng là câu trả lời cho tất cả 

những đứa con tin yêu của Việt tộc đang phải sống lưu vong, vì bạo 

quyền trên quê Việt không cho con dân Việt, được sống và chết với 

mối tình quê. Đây cũng là thử thách của bất cứ ai đang lưu vong lại 

đang muốn kể câu chuyện lưu vong, hoặc muốn viết sử về chuyện lưu 

đày của hàng triệu người Việt, để kể làm sao? Và viết làm sao? cho có 

đủ chiều sâu tâm linh của mối tình quê, cho có đủ chiều cao tâm linh 

của hồn được nguôi… Các người thanh trừng nhau vì quyền lực để tạo 

quyền lợi mà xây tư lợi thì tôi không tin là các người hiểu thấu hồn 

Việt hải ngoại của mô thức Du Tử lê. 
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Chôn tâm hồn Việt… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chôn tâm hồn Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng bằng thâm ý 

tẩy xóa đi tâm linh Việt biết tạo ra văn minh Việt đã có trong nhân văn 

của dân tộc Việt; là tà sách của tà quyền độc đảng bằng tà tri bứng nhổ 

đi linh hồn Việt đã có trong nhân vị của giống nòi Việt; là ma sách của 
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ma quyền độc đảng với ma trận chôn sống tâm linh Việt đã có trong 

nhân phẩm của văn hiến Việt biết ăn hiền ở lành, biết ăn ở có hậu. 

Chôn tâm hồn Việt là phần IV của Triệt luận dựa trên sự khai phá về 

ba không gian kiến thức đã làm nên tiến trình của tri thức và trí thức,  

để xây dựng ý thức. Giúp mỗi cá nhận mỗi cộng đồng, mỗi tập thể, 

mỗi dân tộc có nhận thức về nguồn sống của dân tộc của mình, về 

giòng sinh mệnh của giống nòi của mình. Từ đó có tỉnh thức mà hình 

thành chủ thể thấy sự thật, thấu chân lý, hiểu lẽ phải, có sáng kiến 

trong hành vi, có sáng tạo trong hành động, chấp nhận vai trò công 

dân đấu tranh vì tự do, có chức năng nhân quyền mà đấu tranh vì công 

bằng. 

Việt luận: sự thật Việt ! 

Khi triết học hình thành trên quê hương Hy Lạp của nó, thì nó đã có 

truyền thống được đặt tên là vương niệm của sự thật, khẳng định sự 

thật là nhiệm vụ tiên quyết và vĩnh viễn của triết học, và sự thật cao 

hơn cả, cao hơn vua, cao hơn mọi cơ chế, mọi quyền lực, mọi chính 

quyền. Chính sự thật sẽ làm nền cho sử học viết đúng, viết trúng, tức 

là viết thật. Viết thật hay nói thật có khi bị trù dập, bị vu cáo, bị hãm 

hại, bị ám sát, bị tử hình… Nhưng sự thật là sự thật phải được nói tới 

nơi, tới chốn, cụ thể nếu con người sống thật bằng sự thật thì phải biết 

chấp nhận cái chết cũng vì sự thật, như vậy sự thật là gốc của lòng tin 

biết dựa vào sự thật để nhận ra chân lý, vận dụng sự thật để nền cho lẽ 

phải. Lương tâm của trí thức là đây, lương tri của khoa học là đây, cả 

hai là hùng lực lương thiện của kẻ đi tìm sự thật. 

Sống chết với sự thật, nhưng cũng phải biết khiêm tốn trước sự thật! 

Socrate khuyên con người khi đi tìm sự thật, phải đi tìm với chính 

nhân phẩm của mình, đi tìm là đi học, khiếm tốn để khiêm nhường với 

tâm thức: “Tôi biết là tôi không biết gì cả!”. Khiêm tốn rồi khiêm 

nhường để có thái độ khiêm cẩn trước con đường tìm đến sự thật, sẽ 

có chướng ngại vật vì sẽ có rào cản, sẽ có thử thách rồi sẽ có thăng 

trầm; có quá trình của “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Môn sinh 

của Socrate lại là sư tổ của triết học,  

Platon mang tới cho chúng ta một định nghĩa: sự thật là sự định hình 

của chân lý, rồi nó trở thành bất di bất dịch, nó sẽ không thay đổi, sẽ 

không chuyển hóa, để được mọi người nhận như môt giá trị vừa hiển 

nhiên, vừa vĩnh hằng. Platon đưa ra hai chỉ báo để “đánh dấu” trên sự 
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thật: sự thật là tri thức, tới từ kiến thức của con người về một chuyện 

thật, mà chuyện thật này đã tách rời được sự tưởng tượng, tức là đã ra 

khỏi ý tưởng tới từ cảm xúc chủ quan của cá nhân; và sự thật đã hiện 

hữu với bằng logos: sự thông đạt của lý.  

Khi nghiên cứu sự quan hệ giữa sự thật và lòng tin, cái thứ nhất thì 

mang lại chân lý, cái thứ hai có khi dẫn con người tới cuồng đạo, vào 

mê lộ của mê tín lại lấy sự mù quáng để nhấn chìm sự thật, triết gia 

này đề nghị các nội chất sau đây để ta nhận ra sự thật (mỗi định đề của 

tác giả này sẽ được minh chứng qua thí dụ về hiện tượng chùa Ba 

Vàng đang làm náo động du luận hiện nay). Sự thật xuất hiện như sự 

vén màn mà bóng tối không còn giúp gì được cho sự giả dối đang che 

lấp sự thật. Thí dụ rõ nhất hiện nay mà dân chúng thấy được là trong 

bóng tối của chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh, mượn bề ngoài của 

Phật giáo để dựng nên một hệ thống tà đạo, do các chủ trì là những ma 

tăng, trong đó sự giả dối của “thỉnh oan gia tái chủ” lập nên mê lộ 

“rước vong”, chỉ để lừa người mà làm tiền. Tại đây có hai xảo thuật 

nhập làm một, mà tổ tiên Việt đã dặn con cháu nên cẩn trọng với bọn 

âm binh vì chúng vừa “treo đầu dê, bán thịt chó”, lại vừa “mượn đầu 

heo nấu cháo”. 

Khi sự thật tới như ánh sáng vừa lan tỏa, vừa xóa đi bóng tối, thì sự 

thật vén màn tới đâu là nhân gian khám phá cái thật tới đó, tại đây có 

quá trình của vén-lật-nhìn-thấy-hiểu, các đồng từ này chính là các chỉ 

báo khách quan để định nghĩa thế nào là khám phá sự thật. Và khi dân 

chúng hiểu chùa Ba Vàng là loại chùa giả vì nó có lãnh đạo là sư giả, 

không biết là Phật giáo phải dựa vào Phật học, trong đó kiến thức về 

kinh Phật, cũng như sự thực hành Phật pháp làm nên vũ trụ tri thức 

của đạo Phật, không hề có chuyện “thỉnh oan gia tái chủ” qua mê tín 

“rước vong”.  

Sự thật không những đứng giữa ánh sáng lại còn lan tỏa để nhập nội 

vào nhân thế, để đổi nhân sinh quan của nhân tình, mà còn đổi luôn 

thế giới quan của nhân loại, đưa con người tới nguyên nhân của sự 

thật. Nguyên nhân có khi nằm trong động cơ của kẻ nuôi dưỡng 

chuyện phản sự thật. Và trên thí dụ về chùa Ba Vàng, thì đúng là ổ 

buôn gian bán lận để đào tiền những ai đã là nạn nhân của mê tín qua 

chuyện “thỉnh oan gia tái chủ” rồi “rước vong” để trị bịnh. Vì là bọn 

buôn thần bán thánh không biết gì về y khoa, nên nguyên nhân do 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1024 

 

chúng mạo danh không đi cùng với hiệu quả của y khoa, những ai 

dùng mê tín để trị bịnh, thì không thể thế y khoa được, vì sẽ không có 

hiệu quả trị liệu của y khoa. 

Sự thật tới có thể làm chúng ta sững sờ khi nó xuất hiện, nhưng khi sự 

thật đã tới như chân lý hiển nhiên, thì sự thật trao cho chúng ta những 

chìa khóa để mở cửa mọi nhà tù đang giam hãm ta, để giúp ta khám 

phá ra sự thật này. Các ma tăng lãnh đạo của chùa Ba Vàng không 

dám trả lời các thách thức của các Phật tử chân chính là từ các kinh 

của Phật tới các sinh hoạt Phật pháp hằng ngày trong lịch sử của Phật 

giáo không hề có kinh nghiệm “thỉnh oan gia tái chủ”, “rước vong”; 

thì bọn ma tăng này chỉ là âm binh, mà chúng không hề là Phật tử.  

Sự thật xuất hiện để tách lòng tin có cơ sở ra khỏi sự mê tín không có 

cơ sở vì không được kiểm chứng qua một quy trình khách quan của tri 

thức; như vậy sự kiểm chứng là cặp mắt của sự thật, làm nên quy luật 

vô trương bất tín (không thấy thì không tin). Và xa hơn nữa là khi ta 

nếu thấy rồi, tin rồi, thì phải để kẻ khác kiểm chứng để chuyện thấy và 

tin, để sự thật trở thành chuyện không chối cãi được. Khi kiểm chứng 

là “thỉnh oan gia tái chủ”, “rước vong” không làm cho hết bịnh, lại 

có hậu quả ngược lại là tiền mất tật mang, thì ta phải thấy để tin là bọn 

ma tăng lãnh đạo chùa Ba Vàng chỉ là bọn đánh lận con đen, bằng 

đánh tráo khái niệm như đánh tráo sự thực, với ý đồ trục lợi chỉ vì tư 

lợi ham tiền của chúng. 

Sự thật không đến thản nhiên rồi ra đi trong hồn nhiên, sự thật không 

chỉ bay lướt trên mặt đất mà nó yêu cầu ta phải đào thật sâu, bới thật 

rộng, cào thật xa để biết tại sao gốc, rễ, cội, nguồn của sự thật lại bị 

che lấp, và nó thường bị che lấp với các ý đồ của lòng tham không 

đáy. Và, lòng tham này tới từ một bọn bất lương, không lương thiện vì 

không có lương tri, mà lương tri chính là tri giác của lương tâm. Khi ta 

đặt câu hỏi: lấy tiền ở đâu ra để xây lên cơ ngơi của chùa Ba Vàng 

trên một khu đất rộng, với kiến trúc hoành tráng, với nội thất xa hoa? 

Thì câu trả lời là có một bọn âm binh làm “sân sau” cho bọn ma tăng, 

để đầu tư vào chùa Ba Vàng, vừa để rửa tiền, vừa để làm tiền qua 

chuyện buôn thần bán thánh. Mượn chuyện xây chùa để kinh doanh 

bất chính qua mê tín thì không hề dính dáng gì đến hệ luận của Phật 

học: lấy lý luận của tri thức về nguồn cội khổ để lập luận về gốc rễ 

của khổ đau trong nhân thế, mà giải luận để vượt thoát đau khổ bằng 
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đạo pháp, nên Phật học hoàn toàn ngược lại với mê tín, đi trên mê lộ, 

sống trong mê cung, vùng vẫy trong mê loạn. 

Sư thật đưa ra phân tích sâu và rộng để giải thích cao và xa, nên sự 

thật không bị giới hạn bằng biên giới của không gian, không bị định 

hạn bởi thời gian, cụ thể là nó không sợ hãi và không tuân thủ bất cứ 

vùng cấm nào cả. Chùa Ba Vàng không nằm ngoài quy luật này của sự 

thật: nếu có “sân sau” bỏ tiền ra rồi giao cho bọn ma tăng buôn thần 

bán thánh, thì ai là đám “chống lưng” cho bọn “sân sau” này, cùng 

lúc làm “ô dù” cho bọn ma tăng kia? Câu trả lời có trong đám lãnh 

đạo cao nhất từ các thành viên của Bộ Chính trị tới các nhân vật trong 

chính phủ hiện nay, hiện nay các giả thuyết cần được minh chứng 

trong những ngày tới là Phạm Minh Chính trong Bộ Chính trị đóng 

phần đầu tư và bao che, còn Nguyễn Xuân Phúc tham gia vào việc ủng 

hộ để tham dự vào việc chia chát.  

Nếu là giả thuyết có cơ sở nơi mà dữ kiện phải được trở thành chứng 

từ, mà còn là lý luận của chứng từ được trở thành giải luận về nguyên 

nhân. Nên sự thật khách quan yêu cầu ta tiếp tục điều tra, khảo sát, 

nghiên cứu về hệ thống truyền thông quốc nội do ĐCSVN điều khiển: 

tại sao tự nhiên lại ào ra để nhảy vào các chuyện ma tăng dùng ma 

đạo để làm tiền, thì đây lại có giả thuyết khác là một cuộc thanh trừng 

lẫn nhau giữa các lãnh đạo chóp bu đang thanh toán nội bộ để giành 

chức qua giành quyền trong đại hội sắp tới của ĐCSVN, chỉ như vậy 

sự thật mới là sự thật trọn vẹn chớ không phải là loại sự thật chột, què, 

ngọng, điếc đã bị tà quyền vo tròn bóp méo. 

Sự thật đến như một sự kiện nhưng tự nó sẽ thành sự cố để giải thích 

các biến cố đã, đang, sẽ xẩy ra khi sự thật xuất hiện với nguyên vẹn 

hình hài của nó. Và khi chủ thể khám phá ra sự thật nguyên vẹn này, 

thì chính chủ thể thường có nhận định là mình đã đi sau tới trễ đối với 

sự thật, chính cảm nhận này sẽ hướng dẫn chủ thể thực hiện thêm hai 

việc: thứ nhất là kiểm nghiệm lại mọi quá trình thực nghiệm (thật sự 

của sự thật); thứ hai là luôn đi thêm một bước hay nhiều bước nữa để 

được tiếp nhận sự thật đầy đủ mà không bị thiếu sót, để tiếp nhận sự 

thật được toàn diện, không bị phiến diện, như một sự thật tật nguyền.  

Câu chuyện của chùa Ba Vàng vẫn không dứt nếu ta không hiểu 

chuyện buôn thần bán thánh qua Phật giáo của bọn ma tăng hiện nay 
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chính là câu chuyện rửa tiền bất chính qua chuyện xây chùa, để rồi 

được vơ vét nhiều hơn qua chuyện buôn chùa bán Phật của ba lực 

lượng đang liên kết để sống nhờ liên minh của chúng: bạo quyền lãnh 

đạo sống nhờ độc quyền qua độc đảng dụng độc tài để độc trị; tà 

quyền tham quan sống nhờ tham ô qua con đường tham nhũng; ma 

quyền buôn đất lậu đạo của bọn tư bản đỏ sống nhờ quan hệ-tiền tệ 

với bọn lãnh đạo. 

Sự thật được khai sáng nhờ kiến thức, nhưng trước đó sự thật có thể bị 

vô thức của người trần mắt thịt vì đã quá cả tin vào chế độ đang quản 

lý sự thật, vào chính quyền đang quản trị sự thật; tệ hơn nữa sự thật 

còn có thể bị vùi lấp bởi mê thức, tới từ hậu quả của tuyên truyền, từ 

hậu nạn của kiểu lưỡi gỗ chỉ biết nghĩ, biết nói một chiều làm ra đêm 

giữa ngày, để ma quyền dễ gạt đi mọi phản biện. Chính vô thức khi 

song hành cùng mê thức thì sự thật bị coi như một hiểm họa vì sự thật 

có thể đặt lại toàn bộ vấn đề về tổ chức xã hội, trong đó có tư lợi của 

kẻ đang là nạn nhân của vô thức hoặc mê thức.  

Cụ thể là quan hệ xung đột giữa kiến thức, vô thức và mê thức là quan 

hệ trong đó quyền lợi đặt chủ thể của nhận thức vào sự tỉnh thức trước 

sự thật; hoặc ngược lại loại bỏ ý thức tới từ kiến thức để bảo vệ tư lợi 

trong vô ý thức. Câu chuyện của chùa Ba Vàng đã và đang là sự dính 

líu qua biển lận của ít nhất ba lực lượng: bạo quyền lãnh đạo trong độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền sống bất lương và làm 

giàu bất chính qua quá trình buôn bán bất nhân. Những bọn này sống 

như ký sinh trùng ăn trên rồi ăn sâu vào sinh lực của người lương 

thiện qua sự buôn bán giả dối của chúng. Cụ thể là khi đi học thì 

chúng buôn bằng bán cấp, khi ra đời thì chúng buôn chức bán quyền, 

khi cần tiền thì chúng buôn thần bán thánh; và chúng sẽ buôn dân bán 

nước và khi đất nước bị sa bẫy vào quy trình của họa xâm lược của 

Tàu tặc thì chúng sẽ cao bay xa chạy như để tiếp tục lẩn trốn sự thật 

mà thôi. 

 Sự thật chỉ được biết qua kiến thức đã đưa nó ra ánh sáng, mà ngay 

trong kiến thức cũng có loại kiến thức bị giấu giếm, để chỉ được chia 

sẻ kín đáo trong bè đảng như trường hợp của ba lực lượng độc hại cho 

số phận Việt tộc hiện nay: bạo quyền lãnh đạo trong độc đảng, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham đất, tất cả đều tham tiền; và chính 

chúng là giặc nội xâm, trực tiếp hay gián tiếp mở cửa cho ngoại xâm 
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Tàu tặc, vì chúng chỉ biết sống bất lương để làm giàu bất chính, loại 

này luôn “mất ăn, mất ngủ” vì sự thật sẽ tới để lột mặt nạ của chúng.  

 

Chủ luận: chân lý của chủ thể 
Sự thật là chân trời của chân lý, từ nghiên cứu qua điều tra, từ điền dả 

qua kiểm tra, từ so sánh qua tổng kết, nới mà mỗi khám phá, mỗi phát 

minh, mỗi kết quả đều có cái giá của nó, và sự thật chỉnh chu trong 

chân lý: “có thực mới vực được đạo”, không phải là thực phẩm, mà là 

mà là sự thực (sự thật)thực của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức). Chính sự thực là gốc, rễ, cội, nguồn của khoa học, 

luôn chứng thực để chứng minh, và sự thực là nền, cột, trụ, móng cho 

chân lý được ra đời và được công nhận. 

Sự thật vô điều kiện trước ánh sáng của chân lý, sự thật với sự thành 

thật học để hiểu, khi ta có thiện chí để học, có công cụ của tri thức 

đúng để tìm ra kiến thức mới và đúng về sự thật, thì sẽ hiểu mọi điều 

kiện cần thiết để nhìn, để thấy, để nhận và để hiểu ra sự thật. Cụ thể là 

ta phải biết tách chủ thể đi tìm sự thật và đối tượng đang ẩn chứa sự 

thật, thì từ đó chủ thể có thể tái tạo từ đầu tới cuối sự hình thành của 

đối tượng để thấy được sự thật, và sự thật sẽ luôn được mở ra cho ta 

nhận ra sự thật, và sự thật trao tặng cuộc sống sức mạnh của nó qua sự 

xuất hiện hiển nhiên của sự thật.  

Nhưng sự thật của con người là biết vụ lợi để bảo vệ tư lợi của mình, 

nên sự thật trong xã hội xuất hiện với sự xung đột về quyền lợi, nơi 

mà mỗi tư lợi bám vào chỗ đứng của nó, cùng lúc muốn lớn ra và đe 

dọa các tư lợi khác. Chính sự xuất hiện của sự thật sẽ nói rõ sự xung 

đột đã có và sẽ tiếp diễn ngay trong sinh hoạt xã hội, nó đe dọa và nó 

thúc đẩy các lực lượng tốt trong xã hội liên kết để cùng nhau liên 

minh chống lại các lực lượng xấu chỉ biết bám vào tư lợi của mình mà 

“thí mạng” các lực lượng khác. 

Sự thật có hành trình ngay trên lộ trình chân lý, chúng ta phải biết là 

lẽ phải không nằm trong ý thức hệ luôn lấy ý đồ để vo tròn bóp méo 

sự thật. Con người còn phải có đầy đủ ý thức để biết là lẽ phải tới 

cùng với chân lý qua sự thật của sự kiện, khi sự kiện đã trở thành sự 

cố với tất cả tin tức, dữ kiện, chứng từ để từ đó dựng lên chân lý. 

Chính sự cố làm lộ ra sự thật và không hề tùy thuộc vào nhận xét chủ 
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quan là chuyện này không thể có, chuyện kia không khả thi, chuyện nọ 

mang tính không thực tế, để làm thay đổi tình hình; tất cả đều là một 

loại ngụy biện trá hình trước sự bất lực. 

Trong khoa học cũng như trong chính trị, trong xã hội cũng như trong 

kinh tế… sự cố mang đến sự thật không kinh qua chuyện không thể 

có, không đi ngang qua chuyện không khả thi, không quá bộ qua 

chuyện không thực tế. Tính ngụy biện tạo ra tính bao biện để kẻ có ý 

đồ tồi muốn chặn phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải, thì luôn luôn 

sử dụng gian lý để ngoa luận: không thể có vì không khả thi và không 

thực tế. Lịch sử con người thì dạy cho chúng ta rất rõ là: sự cố xuất 

hiện để nói rõ là sự thật là sự có; và biến cố hiện lên để nói lớn là 

chân lý rất khả thi, và biến động sẽ tới để nói mạnh lên lẽ phải rất thực 

tế! 

Sự thật mở cửa mời lẽ phải, từ đạo lý qua đạo đức, từ luân lý qua giáo 

dục, từ kinh nghiệm qua trải nghiệm, nhưng kẻ đòi tự do cho lẽ phải 

phải trả giá cho sự liêm chính của mình, mỗi hành vi liêm sỉ, mỗi hành 

động liêm minh, mỗi hành tác đều có cái giá của nó, và tự do chân 

chính luôn chu đáo trong chuyện: được mắt ta ra mắt người, trong đó 

tư lợi cá nhân không được thủ tiêu công lợi của tập thể. Chính lẽ phải 

đưa công bằng vào công lý, giao pháp lý cho pháp luật. Chính phương 

trình công bằng-công lý-pháp lý-pháp luật là phương pháp luận hỗ trợ 

cho định nghĩa về tự do để tự do này không được đập, phá, thiêu, hủy 

các tự do khác! 

Sự thật biết đứng về phía nước mắt! Sự thật trong mạng xã hội qua 

internet, trong đó các tin tức, các truyền thông, các sự cố ngoài vòng 

kiểm soát của chế độ độc đảng, của thể chế độc quyền, trước bị xem là 

ngoài lề, nhưng giờ đã trở thành chính thống, vì sự thật ngược lại với 

bưng bích, với tuyên truyền, với tráo luận, với giả dối. Trên mạng xã 

hội qua internet, lại còn đi xa hơn tin tức và truyền thông về sự thật 

của sự cố, mà nó còn là nơi hội tụ các đòi hỏi, các phong trào, các đấu 

tranh vì tự do, muốn tự do. Chính quyền độc đảng ngăn chặn nó, cấm 

đoán nó, truy hãm internet vì nó đứng chung không những phía sự 

thật, mà còn biết đúng về phía lẽ phải để bảo vệ các nạn nhân của bạo 

quyền: sự thật biết đứng về phía nước mắt! 
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Sự thật xuất hiện ngay trong hiện tượng, nơi mà cái thật được nhận ra 

qua trực quan, chính trực quan khi tổ chức lại lý trí, đã bắt đầu trao 

truyền cho ta một trí tuệ mới để ta tiếp cận ngày càng sát với sự thật. 

Sự thật là sự liên đới của các chủ quan để cùng công nhận là cái biết 

đã mở cửa cho cái thật xuất hiện, để sự thật tới như một chân lý có rễ 

sâu, gốc chắc mà không ai bứng được. Sự thật đã có từ lâu, đã có sẵn, 

đã có trước câu hỏi sự thật là gì? Chính cái biết là chìa khóa để mở ra 

không gian của sự thật để cái thật được nhập nội vào cái biết. Khi chủ 

thể muốn tìm ra sự thật, thì chủ thể phải là chủ thể mở: mở để sống, 

mở để nhận, mở để biết, mở để đón sự thật, để được sống thật, sống 

đúng. Sự thật mang bản thể có trong cái thật, và cái thật không ở trong 

cái giới thiệu, cái tuyên truyền, nơi mà sự thật của bản thể chính là sự 

vận hành mà ta thấy-nhận-hiểu qua hiện tượng.  

Sự thật có trong lý luận khách quan qua tổng hợp các chứng từ để xây 

dựng lên tri thức khách quan để đặt sự thật vào kiến thức khách quan 

để chân lý được khai sáng. Trong sinh hoạt xã hội, văn hóa, giáo dục, 

chính trị, kinh tế… kiến thức khách quan không như trong khoa học 

chính xác (toán), không như trong khoa học thực nghiệm (lý, hóa, 

sinh). Vì kiến thức khách quan trong sinh hoạt xã hội, văn hóa, giáo 

dục, chính trị, kinh tế… được giải thích qua ngôn ngữ bình thường 

hàng ngày, mà không qua công thức toán, không qua thí nghiệm làm 

nên kinh nghiệm cho kiến thức; mà sự thật trong đời sống con người 

chỉ được giải thích bằng ngôn ngữ chính xác nhất: nói thật để nói 

đúng. Khi ta đi tìm sự thật thì đừng quên tính hỗ tương, như là lực bổ 

sung của hai loại người có hai vị trí rất khác nhau, đối diện nhau để bổ 

túc cho nhau trên lộ trình nhận ra sự thật.  

Sự thật xuất hiện trong sự ngẫu nhiên, nhưng khi sự thật ra đời thì 

chính sự thật sẽ loại đi sự ngẫu nhiên, để trở thành sự thật của phổ 

quát, của vĩnh hằng, được chấp nhận mọi nơi, mọi hướng. Sự thật 

thường tới sau một sự cố, chính sự cố làm sự thật xuất hiện. Sự thật 

cần kiến thức khách quan để xây dựng lại quá trình làm nó xuất hiện. 

Sự thật hiện hình như sự tái tạo lại cái thật để chúng ta kiểm chứng 

được tính trung thực của nó. Sự thật khi thì cần các kiến thức qua thực 

nghiệm của khoa học, có khi thì nó cần đạo diễn, cần kịch bản để tổ 

chức lớp lang thứ tự các dữ kiện, các chứng từ làm nên nó, để xã hội, 
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để truyền thông, để tòa án, để pháp luận kiểm tra mọi phần tử, mọi chi 

tiết đã làm nên sự thật. 

Sự thật thường xuất hiện như là một sự cố ngoại lệ đã trở thành phổ 

quát qua quá trình sau đây mà con người sống lần lượt qua bốn kinh 

nghiệm ngay trong tư duy của con người. Sự thật tới từ sự ngẫu nhiên 

nhưng là sự có thể, nó đang xẩy ra, nó tới để xóa đi sự chủ quan tạm 

thời của con người, nó xuất hiện dẹp hẳn sự chủ quan để dựng lên sự 

khách quan. Sự thật mang thực chất đặc thù, ngược với thói quen, trái 

với phản xạ. Sự thật khi được công nhận sẽ trở thành phổ biến với kết 

quả tất nhiên của nó. 

Sự thật của sự vận hành vừa ngầm vừa nhanh, nửa hữu hình nửa vô 

dạng của thân phận Việt hiện nay. Với Tàu tặc đã chiếm đất, đảo, biển 

của ta; với Tàu họa đang ô nhiễm môi trường, đang hủy diệt môi sinh 

của ta; với Tàu hoạn đang ngày ngày đầu độc dân tộc ta qua thực 

phẩm bẩn, hóa chất độc, kể cả đang tổ chức dày đặc trên quê hương ta 

một mạng lưới buôn ma túy để truy diệt các thế hệ trẻ của Việt tộc; 

với Tàu nạn đang toàn bộ tự giật dây chính trị qua lãnh đạo của 

ĐCSVN, thao túng qua kinh tế, biển lận qua thương mại, tha hóa qua 

giáo dục… Tất cả song hành cùng với các làn sóng di dân Tàu ào ạt 

vào đất Việt để định cư lâu dài, trong quỷ thuật trai Tàu lấy vợ Việt, 

sinh con lai Tàu theo cha, tạo ra một lực lượng lai đang lan tỏa sâu 

rộng ngay trong giống nòi Việt. Sự thật này đã cho ta nhìn thấy là số 

phận Việt đã là đang lâm vào tử lộ của diệt vong! 

Sự thật khi nhận diện được thủ phạm trong bạo quyền qua độc tài, 

tham nhũng qua tham quan, nhận diện chân lý để chứng minh các 

phong trào dân oan là hậu quả của chuyện trộm, cắp, cướp, giật của 

bọn bạo quyền thông đồng với bọn thầu đất. Chính nạn nhân giờ đã 

trở thành chủ thể tự do dầy cá tính bảo vệ sự thật để bảo toàn chân lý, 

bảo hành lẽ phải. Phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là rễ của đạo lý, 

gốc của luân lý, cội của đạo đức, giờ đã đứng về phía nạn nhân, đã 

đứng về phía nước mắt, đã đứng về phía nhân quyền! 

Sự thật lột mặt nạ sự xảo trá, chẳng hạn như chuyện chống tham 

nhũng, được mệnh danh là chiến dịch đốt lò của tổng bí thư Nguyễn 

Phú Trọng của ĐCSVN, nhưng thực chất chỉ là chuyện tranh giành 

quyền lực để thu tóm quyền lợi giữa các nhóm lợi ích, mà thực chất 
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chỉ là những mafia, sống theo phản xạ đám, đàn, bầy như âm binh, 

chọn lãnh địa đảng để thao túng toàn xã hội, bòn rút tới cạn kiệt tài lực 

của quốc gia, nguyên khí của Việt tộc. Chúng cướp quyền lực trước để 

cướp của dân sau, thanh trừng nhau trước trong nội bộ để dễ dàng 

thanh toán chuyện trộm, cắp, cướp, giật tài nguyên đất nước, tiền tài 

dân tộc, vốn liếng xã hội sau đó. Sự thật có mặt trong phân tích, trong 

giải thích, trong chứng minh là độc tài dựa độc đảng để có độc quyền, 

để tiếp tục được lạm quyền, tức là còn độc trị thì không sao diệt được 

tham nhũng. 

 

Tuệ luận: công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy 

Thầy-trò, là ngữ pháp mà tôi chọn để hiểu hai «ẩn số nhân kiếp» trong 

quan hệ giáo dục của một «phương trình nhân nghĩa» đầy nhân tri, vì 

dày nhân trí, mà giờ đây đã vượt lên hơn quan hệ bình thường của hai 

cá thể riêng biệt thầy và trò, của hai người đại diện cho hai thế hệ và 

hai vị thế khác nhau trong xã hội. Trong thầy nên hiểu là có cô, trong 

trò nên hiểu là có học sinh, nhất là sinh viên đi một đoạn đường dài 

trong đại học, trong trường đời khi nhận ra: gặp được một người thầy 

là gặp được một cơ duyên. Mà trò đã nhận thức đây chính là: cơ may, 

mà chỉ cần trò hiểu được cường độ và trình độ của một lần sơ ngộ 

này, để biến nó thành tương ngộ, nơi mà trò ý thức được giá trị thiêng 

liêng của hàm số hạnh ngộ, biết vận dụng sự thông minh của chính 

mình để biến tao ngộ phải là tái ngộ!  

Câu chuyện cơ duyên bắt đầu nơi mà câu ca dao: «Nhờ duyên ta biết 

quê mình nơi đây», được trò sung sướng đổi lại là «nhờ trường mình 

biết quê thầy là đây»; vì cơ may có trong «một ngày nên nghĩa, một 

chữ nên thầy», được trò vui sướng đổi lại là: “một ngày nên trí, một 

chữ nên tri”. Đây là cơ hội để trò hiểu ra phương trình thành người: 

thành công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành 

tựu xã hội. Chính là sự thăng hoa cho nhân kiếp, từ đó thấu chiều cao 

của giáo lý: công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Mà công cha, nghĩa mẹ, ơn 

thầy nếu ngẫm cho kỹ có thể viết là: công cha-nghĩa mẹ-ơn thầy, như 

sự liên kết làm nên liên minh đẹp nhất của một đời người, đã đưa đứa 

nhỏ từ mẫu giáo qua mọi chặn đường của học tập, giờ đã thành người, 

tức là thành nhân trong giáo lý hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm!  
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Vì biết ơn cõng ân để ân bồng bế, chăm sóc, nâng niu ơn, vì nếu thấy 

được là thầy đã thực sự thay thế cha mẹ, đã lấy chính tâm huyết của 

thầy để lập nên công trình cho trò, giờ đây đã là công ơn. Thầy biết 

làm một số chuyện mà cha mẹ không làm được, là khi trò rời giáo dục 

gia đình để tiếp nhận giáo dục học đường qua thầy cô; vì thầy song 

hành cùng trò tận dụng giáo dục học đường để tạo ra các điều kiện 

thuận lợi nhất cho trò thành công trong giáo dục xã hội.  

Vì giáo dục nhân tính cần cả ba: giáo dục gia đình, giáo dục học 

đường, giáo dục xã hội; và tính liên tục làm nên tình liên kết của ba 

giai đoạn giáo dục, đó là nền của giáo dục nhân tính, mà kết quả cuối 

một đời người là trò đã nhận ra đây chính là giáo dục nhân phẩm. 

Trong quá trình của ba giai đoạn giáo dục thì thầy luôn vừa là cầu nối, 

lại vừa là chỗ dựa từ nhân tri tới nhân trí, từ nhân lý tới nhân vị, đây 

là tâm giao của mọi tâm giao! Vì đây là thâm giao của mọi thâm giao!  

Chữ ơn thầy có nội lực, có sung lực, có hùng lực cõng, bồng, bế, nâng 

cả chữ công cha, lẫn nghĩa mẹ, vì «không thầy đố mày làm nên». Và 

giáo lý «không thầy đố mày làm nên» vẫn là giáo lý một chiều, vì còn 

có một chiều khác là «không thầy (thì) học bạn», nhưng học bạn và 

học thầy rất khác nhau, khác nhau từ cách tiếp nhận kiến thức tới cách 

xếp đặt tri thức, trong đó sự trải nghiệm của thầy bằng nhận thức qua 

kinh nghiệm của tri thức đã được cấu trúc hóa như kinh nghiệm trí 

thức, mà bạn bè khó trao cho nhau được, vì thầy đã trao cho trò một 

loại kinh nghiệm của ý thức của kẻ đi trước đã thành người.  

 Trong thói quen của ngôn ngữ Việt, ta có thể gọi tất cả các giáo viên, 

giảng viên, giáo sư là thầy, nhưng đúng nghĩa của kẻ được làm thầy là 

một chuyện vô cùng lạ của môi trường học đường, của không gian 

giáo dục, vì học đường có nhiều mức độ làm nên trình độ trao truyền 

từ người giảng dạy tới kẻ học tập. Một người giảng cho học trò các kỹ 

thuật sử dụng máy vi tính, có thể chỉ là một kỹ thuật viên. Một người 

giảng cho học trò các phương cách cộng, trừ, nhân, chia, có thể chỉ là 

một giáo viên.  

Một người giảng cho sinh viên các phương pháp phân tích và giải 

thích một sự kiện hay một sự cố, có thể chỉ là một giảng viên. Thậm 

chí một người giảng cho học trò không những phân tích và giải thích 

một sự kiện hay một sự cố, lại còn đi sâu vào đạo lý hay, đẹp, tốt, lành 
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để trò hiểu thấu luân lý có trong bổn phận, có trong trách nhiệm của 

kẻ đi học, sau này sẽ thành công dân, người giảng dạy có thể chỉ là 

một giáo sư.  

Tất cả các người giảng như kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo 

sư cũng có thể không được gọi để được xem là: thầy, vì đúng nghĩa kẻ 

làm thầy là: thầy biết biến trò trở thành thầy như thầy! Câu chuyện 

thầy biết biến trò trở thành thầy như thầy! Theo nghĩa là thầy giúp 

cho trò thành công, thầy còn giúp trò thăng hoa thật cao trên thành 

công đó, trong nhiều lĩnh vực chớ không phải chỉ thu gọn lại trong 

lĩnh vực giáo dục. Vì khi rời mái trường rồi vẫn có thể gặp lại thầy, 

vẫn có thể hỏi ý kiến của thầy khi trò gặp khó khăn, rơi vào ngõ cụt, 

thậm chí sau nhiều năm đã rời trường, với tuổi đời đã lớn, nhưng vẫn 

xin gặp thầy để được tham vấn, để có lối ra trước bao thử thách, trước 

các thăng trầm của đời người.  

Có khi thầy kề cận trò cả đời của thầy, dù tuổi đời của thầy ngày càng 

cao, mà tuổi cao là tuổi trọng đối với người mà ta đã gọi là: thầy! Ta 

cần thầy như cần một giá trị thiêng liêng, nhưng rất hữu hình, thầy có 

mặt khi ta cần thầy, thầy cùng ta song hành qua các gian nguy của 

nhân thế, qua các hiểm nạn nhân sinh, các thất bại lẫn thành công giữa 

nhân quần. Thầy đã mở đường, nên thầy sẽ tiếp tục che chở… Nên 

câu chuyện của các người giảng như kỹ thuật viên, giáo viên, giảng 

viên, giáo sư, có thể bắt đầu bằng hình tượng của trò là kẻ đang đứng 

nhìn về phía chân trời như đang đứng trước mặt chính tương lai của 

mình, nhưng muốn tới chân trời kia thì phải vượt biển, tức là vượt đại 

dương qua bao sóng gió, giông bão.  

Khi trò lấy có nghề, biết nghệ để lập nghiệp ngay trong thăng trầm của 

kiếp người, thì các kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo sư thường 

không có mặt, đây không phải lỗi của họ, vì họ làm việc theo hợp 

đồng, công việc của họ được đo bằng lương bổng. Còn thầy thì khác, 

thầy sẽ có mặt trong khó khăn của ta, giúp ta không những vượt thoát 

các thử thách, mà còn vượt thắng các thăng trầm, vì thầy vừa là chiều 

cao, vừa là chiều sâu của «sống lâu mới biết lòng người có nhân». 

Thật đậm phúc khi ta có được một người thầy song hành cùng ta, thật 

nhạt phúc khi ta đi ngang cuộc đời này mà không gặp một người thầy 

nào cả! 
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Các người đã triệt: 

Chiều cao tâm linh Việt tộc  

của mô thức Trần Thái Tông 
Từ lãnh tụ thủa các người lập đảng rồi cướp chính quyền tới các lãnh 

đạo hiện nay của ĐCSVN, không có một tư liệu nào chứng minh được 

là các người đã học được và đã hiểu được chiều cao tâm linh của Trần 

Thái Tông. Vị vua đầu tiên này của nhà Trần, có lẽ là vị vua có cuộc 

sống tinh thần đau khổ nhất, vì là nạn nhân của cuộc “ép duyên” trong 

chủ đích của Thái sư Trần Thủ Độ để bảo vệ chuyện nối dòng cho nhà 

Trần, nên vua mang trong lòng hai nỗi đau quá lớn: phải rời bỏ hoàng 

hậu, vợ chính thức của mình, để nhận chị dâu làm vợ, khi người chị 

này đã mang thai.  

Nhưng Trần Thái Tông cũng là một vị vua sáng suốt hàng đầu trong 

lịch sử của Việt tộc, một minh vương đã lèo lái dân tộc vượt mọi hiểm 

nạn của xâm lăng, trị vì ngôi vua với phong cách của minh sư có đầy 

đủ mọi giá trị tâm linh, nhờ tinh chuyên tu tập hằng ngày, không xuất 

gia nhưng đạo hạnh của ngài đã làm nên cõi tâm linh cao, sâu, xa, 

rộng cho Việt tộc, một cõi có một không hai không những trong Việt 

sử, mà cả cho sử nhân loại.  

Trần Thái Tông có đời sống tâm linh thật cao, theo một kỷ luật đạo 

đức cá nhân nghiêm túc, dựa vào Phật giáo để thiền định, nhưng cùng 

lúc ngài biết đào sâu-khơi rộng đạo vị Phật giáo bằng chính sự tinh 

cần của mình, cõi tâm linh của ngài có giới luật, có thiền định, có trí 

tuệ, một rừng đầy hương: “…Hương này trồng từ rừng giới luật/ Tưới 

bằng nước thiền định/ Chặt trong vườn trí tuệ/ Đẽo bằng đạo giải 

thoát…”. 

Trong đau khổ, trong cuộc sống đầy thử thách, ngập thăng trầm, ngài 

giúp con dân Việt tộc có đời sống tâm linh vững để có tỉnh táo bền bỉ, 

để có sáng suốt cao rộng, không bị rơi vào bi kịch sống say chết mộng, 

tức là sống mà không thật sự được sống, và say rồi trong mê loạn thì 
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cái chết tới lúc nào mà không biết. Sống say chết mộng chỉ vì không 

biết yêu cuộc đời nên không biết nâng niu cuộc sống, sống không 

đúng và không xứng đáng với các giá trị được trao tặng bởi sự sống, 

vì không biết cuộc đời chỉ là đoạn đời, cuộc sống qua mau với cái 

chết tới sớm, mà sống nay chết mai trong say loạn, trong mê mộng thì 

càng làm cuộc sống sớm tàn hơn.  

Hình ảnh mà ngài đưa ra là hình ảnh của một ngư ông đang say sưa 

trong con thuyền của mình, giữa đêm trăng đẹp, trên dòng sống êm, 

nhưng thoáng chốc bão tố ập tới thuyền của ngư ông này đã vào cõi 

sóng, cõi của bão táp: Một trận cuồng phong dậy đất bằng/ Ngư ông 

say khướt thả thuyền ngang/ Bốn phương mây kéo màu đen kịt/ Một 

dải sông reo sóng dậy tràn/ Sầm sập tóe tung mưa xối xả/ Ỳ ầm 

chuyển động sống oan vang/ Phút giây bụi cuốn chân trời tạnh/ Canh 

vắng dòng sông bóng nguyệt tàn… 

Thi từ của ngài cũng mở lối cho chúng ta ngay trong bài này: nếu 

chúng ta sáng suốt thì có thể vượt qua được giông tố, bão táp, vì cõi 

sóng sẽ qua, cõi bão sẽ tan, nếu chúng ta biết bảo vệ sự sống, gạt bỏ 

cái sống say chết mộng, bằng cái sống thật chết ngay. Vì sống say chết 

mộng biến cuộc đời thành ảo ảnh, biến cuộc sống thành ảo mộng, biến 

giá trị sự sống thành sương sóng; còn sống thật chết ngay là sống ngay 

thật trong tỉnh táo từng phút giây, từng sát na; và chết đúng là đón 

nhận cái chết với đúng thời điểm của nó. Ngài viết về cái chết trong 

Phổ Thuyết Sắc Thân: “Khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay tro xanh 

xương trắng/ Khi xưa lệ tới mây ảm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ 

màng/ Canh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa 

đạp/ Đom đóm lập lèo trong cỏ biếc, côn trùng rền rỉ ngọn dương trơ/ 

Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắt…”. 

Đừng sống trong bất tịnh, đừng quên là cuộc sống nằm trong vô 

thường, học hai chữ vô thường thật sâu để hiểu thật xa, để sống thật 

chết ngay. Trần Thái Tông ngày ngày tinh luyện để sống cuộc đời của 

mình bằng các giá trị tâm linh cao, ngày ngày ngài đọc kinh Sám Hối, 

vì ai mà chẳng có lỗi với người thân, vì ai mà không nặng lỗi với đời. 

Nhưng trong nghi thức sám hối mỗi sáng tinh mơ, ngài có nhân sinh 
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quan của mình, ngài biết đưa nó tới một thế giới quan rộng lượng để 

được sống với vũ trụ quan bao la; trong nghi thức buổi sáng ngài có 

Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, đặt tầm vóc tâm linh của mình vào vũ 

trụ thiên chân: Ánh dương vừa mới hé/ Mặt đất tối rạng dần/ Ý xôn 

xao trỗi dậy/ Hình tranh nhau phân vân/ Đừng ôm xác chết nữa/ 

Ngẩng đầu lên thiên chân/ Siêng năng trong sáu niệm/ Mới khế ngộ 

cơ thần. 

Trong một xã hội Việt Nam hiện nay với một trăm triệu đồng bào 

sống trong vô cảm vì vô giác trước nỗi khổ của dân đen, dân oan, 

sống say trong vô minh để chết mộng trong vô tri, từ ô nhiễm môi 

trường tới thực phẩm bị đầu độc; cả một dân tộc đang đánh mất định 

hướng tâm linh, lấy mê tín dị đoan làm loạn tâm, mà còn gọi đó là tâm 

linh. Khi bị lạc lõng giữa vô cảm, lạc loài trong vô giác, rơi sâu vào 

mê lộ của vô minh, chìm xuống đáy của vô tri, bạn hãy tự đánh thức 

mình và nhớ về một đấng minh vương-minh sư, thật sự là minh chủ 

tâm linh của Việt tộc là Trần Thái Tông bằng hình ảnh của một con 

người thật tỉnh thức: Đừng ôm xác chết nữa… để Ngẩng đầu lên thiên 

chân!  

Cõi tâm linh của Trần Thái Tông không lý thuyết, không trừu tượng, 

nó mang những động thái thường nhật cụ thể, nhưng bản lĩnh tâm linh 

của nó thật cao, ngài có bài kệ Dâng hương: Ngạt ngào trầm hương 

rừng Chính Định/ Chiên Đàn vườn Tuệ đã vun trồng/ Giới Đạo đẽo 

gọt lên hình núi/ Đốt lại lò Tâm để hiến dâng. 

Trong một xã hội Việt Nam hiện nay cũng đang bị lạc loài trước các 

giá trị tâm linh, rồi lạc hướng trong văn hóa, lạc đường trong văn 

minh, lạc cõi trước văn minh của nhân loại trong một thế giới vì nhân 

quyền; vì nhân quyền này đang bị tước đoạt bởi bạo quyền độc đảng. 

Bạn hãy tự tạo cho bạn một cõi tâm linh để tự bảo vệ mình. Nhưng 

bằng vốn liếng gì? Bằng phương pháp nào? Câu trả lời đã có trong 

phương pháp luận của Trần Thái Tông: rừng Chính Định cận kề cùng 

vườn Tuệ để giữ lửa cho lò Tâm đã có trong bạn.  

Lò Tâm có trong mỗi chúng ta, có trong tất cả các đứa con tin yêu của 

Việt tộc không chấp nhận bạo quyền, tà quyền, ma quyền chỉ vì nó 

không có chỗ đứng ghế ngồi trong cõi tâm linh của chúng ta. Minh 
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vương mà cũng là minh sư, có bài kệ Dâng hoa, ngày ngày làm đẹp 

cuộc sống của mình, làm đẹp luôn cuộc đời của chúng sinh, qua nhân 

dạng minh chủ tâm linh của Trần Thái Tông: Hoa nở sáng ngời trên 

đất Tâm/ Hoa tiên rải xuống chẳng thơm bằng/ Hái dâng từng đóa lên 

chư Phật/ Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rung. 

Phải sống trên đất Việt, đang phải nhận chịu bạo quyền độc đảng, tà 

quyền tham quan, ma quyền buôn thần bán thánh, bạn hãy dùng Hoa 

nở sáng ngời trên đất Tâm để tái tạo lại nhân tâm của bạn, vì đồng 

bào của bạn. Bạn hãy tin là hoa tâm của bạn do Trần Thái Tông trao 

tặng hơn hẳn: Hoa tiên rải xuống chẳng thơm bằng, để bạn có thể 

không những Hái dâng từng đóa lên chư Phật mà còn kính dâng tới 

bao anh hùng, bao công thần lập nước và giữ nước của Việt tộc.  

Tự tâm nguyện ngay trên đất Tâm Việt của bạn là không bạo quyền 

độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền buôn thần bán thánh, nào có 

thể buôn dân, bán nước được: nếu đời sống tâm linh của bạn đang 

đứng vững trên đất Tâm Việt. Qua nhân dạng minh quân-minh sư-

minh chủ tâm linh của Trần Thái Tông: Việt tộc là một minh tộc!  

Mà bi kịch của các người từ lãnh tụ thủa các người lập đảng rồi cướp 

chính quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN là các người: 

không có kiến thức và tri thức để thành trí thức như Trần Thái Tông. 

Không có ý thức và nhận thức để có tỉnh thức như Trần Thái Tông. 

Không có tâm hồn yêu nước và linh hồn thương nòi để có tâm linh cao 

rộng như Trần Thái Tông. 

Các người đã triệt: 

Nhân từ tính của mô thức Trần Nhân Tông 
Thảm kịch của các người từ lãnh tụ thủa các người lập đảng rồi cướp 

chính quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN là các người không 

học được, không có được bản lĩnh tỉnh táo của nhân từ đã xây dựng 

được khối đoàn kết cho dân tộc trước họa xâm lược của Nguyên 

Mông, chính nội công sáng suốt của nhân từ đã làm được kỳ công 

điều binh, khiển tướng của ngài trong bối cảnh chỉ mành treo chuông 
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của Việt tộc trước bọn ngoại xâm đầy tàn bạo, nhưng vẫn thua trận vì 

chúng không có nhân từ.  

Câu chuyện nhân từ trong cuộc đời minh quân của ngài không phải là 

câu chuyện lòng trắc ẩn của Mạnh Tử, cũng không phải là lòng 

thương hại trong các đạo giáo; mà nó là câu chuyện lấy nhân để cứu 

nhân. Đây là sự thông minh ở trên cao, trùm phủ xuống mọi định 

nghĩa về sự thông minh, đây là trí khôn của nhân lý và lý trí của nhân 

tri biết tìm về nhân nghĩa mỗi lần nhân thế xa nhân đạo. Và chỉ có 

ngài mới có tầm vóc này để lập nên phái Trúc Lâm Yên Tử lấy Phật 

tại tâm để chế tác ra tâm tại thế! Thiếu nhân từ, vắng nhân nghĩa, 

trống nhân bản, rỗng nhân văn vừa là hằng số cũng vừa là ẩn số của 

các lãnh đạo ĐCSVN từ khi thành lập đảng cho tới ngày hôm nay, họ 

đã và đang đưa Việt tộc tới cõi suy đồi từ đạo lý tới linh hồn.  

Đây là thất bại lớn của các lãnh đạo ĐCSVN, giữa các thất bại lớn 

khác về kinh tế, xã hội, dân chủ, nhân quyền... vì họ thành lập đảng, 

xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, bảo vệ đảng trên hành vi bạo ngược, 

với hành động bạo quyền, lấy bạo động để diệt nhân từ, lấy bạo hành 

đẩy nhân dân ngày càng xa, càng biệt nhân từ. Không có nhân từ, nên 

các lãnh đạo ĐCSVN đâm ra nhố nhăng, kệch cỡm, trơ tráo...  

Thí dụ điển hình là lòng nhân từ, các Phật tử vào mùa phóng sinh với 

lòng thành từ bi, yêu muôn loài như yêu chính mình. Phóng sinh để trả 

lại cuộc sống cho cuộc sống, trả lại tự do cho tự do! Vậy mà các lãnh 

đạo ĐCSVN cũng xen vào để “thả chim, thả cá”, họ nhố nhăng, kệch 

cỡm, trơ tráo... vì là giả, dối, láo, xạo, không có lòng thành nhân từ 

thì phóng sinh chỉ là một màn kịch xấu, tồi, tục, dở. Muốn có lòng 

thành nhân từ rất dễ, các vị này hãy thả ngay!  

Hãy “phóng thích” ngay! Hãy trả tự do ngay cho các tù nhân lương 

tâm, đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ, công bằng, tức là vì nhân từ 

cho toàn xã hội. Thật dễ không hề khó, nhất là đối với các lãnh đạo 

ĐCSVN có quyền “sinh sát” với dân đen, dân oan, dân chúng... Thật 

quá dễ khi các vị chỉ để ra vài phút trong ngày, vài giờ trong tuần, vài 

buổi trong tháng, để đọc, để hiểu, để thấu những gì mà Phật hoàng 

Trần Nhân Tông đã nói, đã viết, đã tâm sự tự tâm!  
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Bi hài kịch của các người từ lãnh tụ thủa các người lập đảng rồi cướp 

chính quyền tới các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN là nhân dân không 

thấy nhân từ trong lời nói của các người, dân tộc không thấy nhân tâm 

trong lời nói của các người, chính các người đang tự triệt các người 

đấy! 

Các người đã triệt: 

Nhân cách ngàn dặm của  

mô thức Huyền Trân công chúa 
Từ lãnh tụ thủa các người thời lập đảng rồi cướp chính quyền tới các 

lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, các người không biết tôn vinh nhân 

phẩm phụ nữ Việt nên các người sẽ không dựng nên được tri thức 
nhân cách ngàn dặm của Huyền Trân công chúa. Sử việt rất rõ là 
Công chúa nhận cuộc hôn với Chế Mân để hòa bình giữa Chàm tộc và 

Việt tộc, biến chuyện sống chung giữa hai dân tộc thành chuyện có 

thực, vì vậy nhân cách của công chúa là rất đẹp, vì nghĩa vụ này rất 

lớn. Cả Việt tộc phải biết mà tự hào đã nhờ có cha của công chúa là 

Phật hoàng Trần Nhân Tông biết “nhìn xa trông rộng”, mà công chúa 

đã cụ thể hóa được lòng hiếu hòa của Việt tộc qua chuyện “đi làm dâu 

xa”với nỗi niềm dường như độc nhất trong Việt sử, mà nhạc sĩ Phạm 

Duy đã hát lên được: “Nước non ngàn dặm ra đi”.  

Những câu chữ dèm pha về số phận của công chúa: “Tiếc thay cây 

quế giữa rừng, để cho lũ mán, lũ mường nó leo” chỉ là loại ngữ văn 

kỳ thị chủng tộc, thấp vì vô minh, tồi vì vô tri, tục vì vô giác, những 

kẻ thích trích dẫn câu này, thường là những kẻ không có đạo lý của sứ 

mệnh, không có luân lý của bổn phận, không có luôn đạo đức của 

nghĩa vụ công dân, vì “sơn hà xã tắc”.  

Họ càng thấp hơn khi họ nêu tấy lên chuyện tư tình của Công Chúa 

với công tướng Trần Khắc Chung, trên đường từ Chiêm về Việt, sau 

khi Chế Mân qua đời. Nhân cách cha của Công Chúa Phật hoàng Trần 

Nhân Tông rất cao, nhân cách của vua Chế Mân rất vững, nhân cách 

của Trần Khắc Chung rất rõ, vậy xin kết luận ngay nhân cách của 

Công Chúa phải: rất đẹp! Nên những người đáng quý, đáng trọng này 

mới thương, mới yêu công chúa.  

Những kẻ nghi ngờ về nhân cách này họ rất bơ vơ, làm sao họ hiểu 

được“nỗi khổ, niềm đau” của công chúa, nhưng công chúa không hề 
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bị chuyện xấu làm công chúa quỵ, gục, ngã. Công Chúa biết tìm cõi tu 

để trong tâm, sạch hồn trước những mất mát lớn: mất chồng, mất con, 

kể cả mất người yêu; nhưng ngay trong cõi tu, Công Chúa vẫn giúp 

được dân lành qua bao chuyện công điền, cấy cầy... mà ngày nay dân 

địa phương (chung quanh ngôi chùa mà công chúa là chủ trì) vẫn 

khiêm cẩn thờ Công Chúa. 

Soi xưa để thấy tỏ nay: bao nhiêu phụ nữ hiện nay đấu tranh vì nhân 

quyền, dân chủ, công bằng... tức là vì một Việt tộc sống có nhân cách, 

họ chịu cảnh ngục tù của những tù nhân lương tâm, cùng lúc bị bọn 

văn nô, bồi bút bôi nhọ, vu khống, chụp mũ, vấy bùn trên cái đẹp của 

nhân cách các phụ nữ Việt, biết nhận nghĩa-phận với Việt tộc.  

Từ lãnh tụ thủa các người thời lập đảng rồi cướp chính quyền tới các 

lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, các người đã nuôi dưỡng bọn văn nô, 

bồi bút chỉ là ký sinh trùng trong dưới sự chỉ đạo của bạo quyền tuyên 

huấn, bạo hành công an... Chúng chỉ có thể lấy lại nhân cách của 

chúng khi nào chúng hiểu thế nào là đạo lý của sứ mệnh, luân lý của 

bổn phận, đạo đức của nghĩa vụ: “phải cứu nước, cứu dân”. Nhất là 

loại lãnh đạo nam giới bất tài hiện nay ngày ngày hiếp đáp phụ nữ 

Việt, thì nên biết cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước nhân cách lịch sử 

của tri thức nhân cách ngàn dặm của Huyền Trân công chúa. 

Các người đã triệt: 

Mô thức vấn nạn Việt tộc của Tô Thùy Yên 
Các lãnh tụ thủa cướp chính quyền cũng như các lãnh đạo thủa độc 

quyền trong độc đảng toàn trị khi sao vào được cõi tâm linh của Tô 

Thùy Yên, vì họ chưa hiểu họ đã tìm cách bỏ tù rồi vùi dập thi sĩ này 

cho tới ngày ông phải lưu vong tận Mỹ quốc. Khi ông đề nghị các giá 

trị tâm linh, cõi này thường khởi cùng lúc cái mâu thuẫn giữa cái tắt 

của hoạn nạn khi cái mất mát đang đe dọa chúng ta, và cái tia hy vọng 

của một bình minh lạ, của rạng đông mới, để ta cảm nhận sâu xa là ta 

vẫn đang sống cùng mọi sự sống chung quanh ta.  

Câu chuyện của Tô Thùy Yên là thân phận ròng rã bao năm trời trong 

vòng lao lý từ các trại học tập tới các phòng giam biệt lập ngặt nghèo 

nhất, những năm tháng đó cái chết cứ ngày ngày thủ thỉ với sự sống là 

bạo quyền độc tài sẽ thắng nhân tính, để diệt nhân phẩm. Cho nên thân 

phận con người ngày ngày như que diêm luôn bị các cơn gió độc của 
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tà quyền thích thổi cho tắt! Bảo vệ nhân tính vì nhân phẩm là câu 

chuyện đi tìm một bình minh lạ. 

Khi Ta bằng lòng phận que diêm tắt. Chỉ giận sao mồi lửa cháy 

suông… là kết quả của tư duy thấy rõ khi bình thường thì mạng sống 

con người phải được coi là vô giá, nhưng trước bọn bạo quyền bất 

nhân, tà quyền thất đức: sao giá của nó như diêm. Dù chấp nhận trả cái 

giá là mất mạng, nhưng tại sao lại phải chịu mất suông? Chuyện mất 

suông là chuyện có thật khi con người phải sống chung, sống cùng với 

bọn âm binh của ma quyền.  

Nhưng bất cứ một sự ra đi nào của nhân tính (vì nhân phẩm) trước cái 

chết đã cận kề, thì con người nhận ra sự ra đi là để tìm một bình minh 

lạ, đây không phải là chuyện hoang đường mà là chuyện tìm con 

đường của ý thức, nó là hiện tượng luận của tri thức, nhận sự thật của 

cái chết trong liêm sỉ để thấy một loại bình minh lạ sẽ tới, để ra khỏi 

cái thấp của bạo quyền, cái tục của tà quyền, cái ma của âm binh: “... 

Ra đi như một bình minh lạ… Trên kỷ nguyên chưa kịp hiện hình…”. 

Giá trị tâm linh trên kỷ nguyên chưa kịp hiện hình đã được Tô Thùy 

Yên tạo ra theo con đường mà đã có lần Saint John Perse nghe được 

nó ngay trong tiếng nói vô cùng sống động giữa người và người, đầy 

nhân tính, dầy nhân cách: «S’en aller! S’en aller! Parole de vivant» 

(Đi! Cứ đi! Cùng tiếng nói của sự sống). Tiếng nói tạo dựng được sự 

sống, làm sự sống chuyển động một cách sống động để tự bảo vệ: đây 

chính là nhiệm vụ của các giá trị tâm linh! Biết tái tạo lại rạng đông, 

biết chế tác ra các bình minh lạ, đó là tiếng nói của tâm linh không sợ 

cái chết! 

Tô Thùy Yên dặn dò là cõi tâm linh trước cõi chết: “…Sẽ lo chẳng 

những cho người sống/ Lo cả cho người khuất mặt kia/ Quen lạ bạn 

thù chung giấc ngủ/ Chung lời thương tiếc khóc trên bia…”. Cõi tâm 

linh thường xuyên bị thử thách trước cõi chết, từ đó và tự nó định 

nghĩa được nhân phẩm sâu đậm trước các thăng trầm của nhân sinh, 

nơi mà nhân mạng phải đi qua những lằn ranh sinh tử. Tô Thùy Yên 

qua các lằn ranh sinh tử nhiều lần trong chiến tranh Bắc Nam huynh 

đệ tương tàn, trong những năm dài của các trại học tập, trong những 

ngày tháng ngục tù, nơi mà tử sinh sánh đôi song hành trên tử lộ. Tại 

đây, ông thấy rõ ràng tất cả các tín hiệu khi cái chết đến cận kề sự 
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sống: “…Côn trùng kiệt sức lìa hang ổ/ Lên chết thiêu trên mặt đất 

hừng/ Ác điểu ngày đêm gào xao xác/ Cơ hồ cả thế giới lâm 

chung…”. 

Lâm chung là thời khắc mà cái chết đang tới, và sự sống phải lùi ra 

cho tử thần ngự trị trong ma quyền của nó. Cái chết áp đảo sự sống, 

như bạo lực đang thắng thế, bạo quyền đang kiêu căng, tà quyền đang 

ngạo mạn, để mặc cả nhân phẩm bằng nhân mạng. Lúc đó, các giá trị 

tâm linh sẽ xuất hiện để chỉ cho rõ cái lầm đường của bạo quyền bằng 

bạo động, phanh ra cái lạc lối của tà quyền đang áp đặt ngày tận thế: 

“Cái chết tru rân giờ nguyệt tận… Lăn địa cầu ra khỏi lối xưa… Như 

tên phù thủy già điên loạn/ Lịch sử lên cơn dữ bất thường…”. 

Nhưng từ đây, các giá trị tâm linh sẽ tìm mọi cái để sống sót, và sống 

sót để nói lên nỗi lo -lòng thao thức trong dạ đau đáu- của con người 

trước bạo quyền đang cướp đi sự sống; các giá trị tâm linh sẽ tìm mọi 

cách để sống còn bằng nhân tâm, lẳng lặng chờ ngày tái tạo lại nhân 

phẩm. Nhưng cách lo toan (thao thức trong đau đáu) của nhân tâm qua 

các giá trị tâm linh cụ thể sẽ là gì? Đó là tâm khoan dung làm nên trí 

khoan hồng, để lòng vị tha chế tác ra tâm tha thứ, từ đó sinh ly phải 

xuống ngôi để nhường nhân vị cho mọi hòa giải biết hóa giải mọi hận 

thù, để hòa hợp mà xóa đi mọi thù hằn. Nội công của các giá trị tâm 

linh chính là nội lực của hòa giải-hóa giải-hòa hợp! 

Tô Thùy Yên vận dụng mô thức tâm linh của mình như một không 

gian biết tự vệ trước bạo quyền độc đảng toàn trị: «…Ta khóc lẻ loi, 

cười một mình/ Thu hình ẩn náu dưới tâm linh/ Mắt chong kinh hãi 

đêm hư sử/ Thân lõa lồ đau cháy khổ hình…». Các giá trị tâm linh 

không phải là các lời “nói suông” để nạn nhân trong khốn khó được 

nghe cho “xuôi tai” mà tự an ủi trong khổ nạn; các giá trị tâm linh là 

một hệ lý luận như một cầu nối, cho sự thật của dữ kiện tìm tới được 

chân lý của sự kiện, từ đó con người thấy ra lẽ phải của sự cố. Ngay 

trong các giá trị tâm linh người ta thấy rõ các sử liệu của tư liệu, sử 

luận của lập luận để nắm được sử học để biết đối nhân xử thế. 

Biết thu hình ẩn náu dưới tâm linh để vượt hư sử (chính là ung thư 

của lịch sử) làm ra từ quái thai của bạo quyền, nơi mà các giá trị tâm 

linh phải đi trên lưng cái ác, cùng cái độc, cái thâm, cái hiểm; phải đi 
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trên vai cái bạo, phải đi trên đầu cái tà để vượt thắng cái diệt, cái hủy 

ngày ngày đe dọa sự sống. Kế đến là phải tổ chức lại cõi tâm linh, như 

cõi thiêng liêng nhất mà những cái xấu, tồi, tục, dở của ác, hiểm, 

thâm, độc không đột nhập vào được bằng những con đường tà bạo tới 

từ đứa ngu:  

“…Ta nhặt từng trang sách rách toang/ Đứa ngu đã xé vứt ra đường/ 

Ta gom từng hạt cây luân lạc/ Mong mỏi gầy lên một địa đàng…”.  

Trong từng trang sách không những có trí tuệ của nhân tính, mà còn 

chứa tuệ giác của nhân phẩm, mà tại đây hành động tâm linh là gom 

lại, thu lại, nhận lại để làm nên các giá trị của tâm linh, vì trong đó có 

giá trị của một địa đàng! Tô Thùy Yên vận dụng mô thức tâm linh để 

được làm người trước bạo quyền độc đảng toàn trị: “Một thời thế ngã 

với từng xác thân… Làm người đã phải làm sao?” 

Các giá trị tâm linh luôn đi sâu vào cõi người đang vấn nạn, để đứng 

cạnh người gặp nạn và nâng người này dậy trong họa nạn, rồi tìm 

cách đưa con người này ra khỏi cõi nạn, khi con người đã thoát nạn, 

thì các giá trị tâm linh đã vỉnh viễn trở thành bạn đồng hành với kẻ đã 

thắng nạn. Và, cho tới ngày rời cõi đời này, mỗi lần gặp nạn, mỗi lần 

đứng trước họa nạn, con người này sẽ không còn cô đơn phải chống 

chỏi một thân một mình với hoạn nạn, mà đã có chiều cao tâm linh kề 

cận để có sáng suốt trong quyết định và các giá trị tâm linh trong hành 

động.  

Mỗi lần cột xương sống của hình hài bị mềm ra và lệch đi, thì các giá 

trị tâm linh là những cây chống vô hình giúp hình hài đứng thẳng vì tư 

duy đã ngẩng đầu trong thử thách, tầm nhìn tâm linh đã vượt thắng 

các thăng trầm, và kẻ gặp nạn đã thấy lối ra bằng các chân trời của 

thiện, của mỹ. Tô Thùy Yên đã gặp họa nạn dưới bạo quyền độc tài, 

đã trải qua hoạn nạn trong tà quyền độc trị đã dựng lên nhà lao để 

nhốt tù các đứa con tin yêu của Việt tộc; nên trong cõi nạn thi sĩ biết 

rõ bản lai diện mục của sự bất nhân, nó hoàn toàn ngược hướng trái 

chiều với các giá trị tâm linh: “…Một lần núi đổ, sông dâng/ Vắt cơm, 

hớp nước, âm phần là đây… Thịt rơi xương rụng trùng trùng/ Một 

thời thế ngã với từng xác thân…”.  
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Khi ta nhớ lại để kể lại những mất mát của nhân tính, những thiệt thòi 

của nhân phẩm trước bạo lực trong lao lý, thì ta thấy ngày dài bất tận 

trước khổ hình mà bạo lực tạo ra, thấy thời gian bị lôi dài lê thê trên 

dốc thời gian để nhân đạo bị xói mòn. Thì đây, cũng chính là lúc khả 

năng tự tư duy của ta mời các giá trị tâm linh đến để chia sẻ vắt cơm, 

hớp nước, để nhìn tận mặt âm phần, để hiểu không gian của cõi nạn: 

thịt rơi xương rụng trùng trùng, để thấu giá trị của sự sống khi cõi 

sống bị đe dọa: một thời thế ngã với từng xác thân… 

Trong cõi lao tù mà tên gọi là trại cải tạo, người tù phải tự sinh tồn 

bằng cách vào rừng hái rau hoang để nuôi thân, thì đó là lúc tri thức 

kêu gọi lịch sử trở về để nhận ra các giá trị tâm linh, sẽ an ủi người tù 

là cõi nạn, một cõi nạn luôn ẩn nấp trong cõi sinh:Chiều ra đồng hái 

rau Hoang/ Nghe sầu trong gió thổi tràn mặt ta/ Ơn trời ơn nước bao 

la/ Hái đi này những xót xa kiếp người/ Cổ kim chung một mái trời/ 

Kinh thi cũng có kiếp người hái rau.  

Câu chuyện tâm linh thường có hai kịch bản, một kịch bản buồn (nghe 

sầu trong gió thổi tràn mặt ta) và một kịch bản ơn (ơn trời ơn nước 

bao la) giúp con người có can đảm để gạt ra, nhổ đi, hái đi khổ nạn 

(hái đi này những xót xa kiếp người), để được thấy trước toàn cảnh 

của nhân sinh trong cái chung (cổ kim chung một mái trời) để nhận ra 

nhân kiếp (Kinh thi cũng có kiếp người hái rau). 

Cấu kết để luận kết các giá trị tâm linh luôn là câu chuyện làm người 

(làm người đã phải làm sao?), làm sao để thấy chiều cao của nhân 

phẩm, chiều sâu của nhân tâm, chiều rộng của nhân từ, và chiều dài 

của nhân đạo, chỉ một chuyện hái rau để sống còn, nhưng thi sĩ muốn 

đi xa hơn nữa trong chiều sâu của tâm linh: thấy câu chuyện làm 

người để nhận ra câu chuyện tội người: « …Hái nhanh cho kịp trời 

chiều/ Ấy mê, ấy tỉnh, cỏ nhiều hơn rau/ Làm người đã phải làm sao?/ 

Thêm bề rau thấp, cỏ cao, tội người…». Câu chuyện tội người đây là 

tội nghiệp người, tội nghiệp kiếp làm người, càng làm người càng thấy 

tội người tức là càng làm người càng thấy thương người, cho nên cột 

xương sống tinh anh của các giá trị tâm linh là câu chuyện thương 

người, thương đến xót xa, thương đến bầm gan, tím mật.  
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Tô Thùy Yên đã thấy lịch sử ngất lã trong tay bạo quyền vô minh: 

“Lịch sử dường như đã ngất lã/ Sau những liên hồi vật vã điên 

cuồng”. Chính khi con người đã rã rời vì khổ nạn trong ngục tù của 

bạo quyền, ý thức rời trí tuệ, nhận thức mất tuệ giác, đây câu chuyện 

những ngày trong lao tù của Tô Thùy Yên của thế kỷ XX vừa qua, mà 

cũng là chuyện hằng ngày hiện nay của hàng trăm tù nhân lương tâm 

đang trong vòng lao lý bất nhân của bạo quyền độc đảng; khi mà bi 

quan đã tràn lan, làm não bộ con người tưởng chừng như tất cả đều 

sụp đổ, xưa nay đều tiêu tán. 

Khi con người bị vật vã, khi nhân sinh rơi trong điên cuồng, thì sự 

xuất hiện của các giá trị của tâm linh đến để vực dậy chiều cao của 

nhân phẩm, để đánh thức chiều sâu của nhân tâm, để khơi ra chiều 

rộng của nhân từ, và nối theo chiều dài của nhân đạo. Câu chuyện tâm 

linh là một chuỗi động lực của hệ dây chuyền: vực dậy-đánh thức-khơi 

ra-nối theo để tái tạo cõi sống cho nhân thế: “ ...Ta đứng lên/ Đi tới, 

đi lui trăm lượt nghìn lần/ Như một hồn ma cổ đại/ Trong hầm mộ 

muôn đời… Ta đứng lên!” không chỉ vì chuyện sống còn, không chỉ vì 

muốn sống sót, mà Ta đứng lên! vì nhân phẩm, vì chuyện mất nhân 

phẩm là chuyện: không chấp nhận được! 

Tô Thùy Yên đã thấu bao khổ nạn của Việt tộc, mà mỗi công dân Việt 

phải là chủ thể để xóa giải oan kiếp của mình: “Khắc khoải chim kêu 

ngày khổ nạn… Khắc khoải chim kêu mùa xóa giải…”. Khắc khoải là 

trạng từ mà cũng là động tự của người đã bị rơi vào cõi nạn, trong đó 

hoạn nạn mang mặt nạ của họa nạn xuất hiện để đe dọa sự sống, nơi 

mà hơi thở của kẻ rơi vào bi nạn giống như hơi thở của người lúc lâm 

chung, sẽ phải rời cuộc đời trước bao chuyện bất nhân thất đức của 

bạo quyền giờ đã thành tà quyền ngày ngày lòn lách như âm binh đe 

dọa nhân sinh, nên thi sĩ nghe rõ: “…Khắc khoải chim kêu ngày tận 

tuyệt…”. 

Ngày tận tuyệt có đầy đủ cảnh trí của đói, khát trong mệt lã, rã rời; có 

cai tù tra tấn người tù, có bịnh tật đi cùng với các vết thương sau mỗi 

lần bị tra tấn; có ý định của tự sát như để bảo vệ chính lương tâm của 

mình trước tên đạo diễn bạo quyền đang diễn tuồng ác nhân. Khắc 

khoải là trạng động từ ám ảnh người tù hằng giờ rồi kéo dài đăng đẳng 

cả kiếp người, khi con người sống mà không có lối ra cho nhân phẩm, 

mà nguyên nhân cốt lõi là bạo quyền không có nhân tâm để hiểu nhân 
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từ, để thấu nhân đạo. Trong không gian và thời gian của khắc khoải, 

thi sĩ thấy chuyện bi thương của kiếp người qua một động tự thật mới: 

khuất giạt, một động từ mới trong tuyệt vọng: «…Khắc khoải chim 

kêu ngày khuất giạt…». 

Khắc khoải dần dà trở thành bi trạng của một không gian có tiếng 

chim của miền thất vọng, tên nó là khổ nạn: «…Khắc khoải chim kêu 

ngày khổ nạn…». Đó cũng là lúc mà sức mạnh tâm linh đã tới để cứu 

kẻ trong khổ nạn, bằng một hành động qua một động từ vô cùng mới, 

rất mới trong hay, đẹp, tốt, lành, của nhân tri, đó là động từ xóa giải: 

«…Khắc khoải chim kêu mùa xóa giải…». Xóa đi hận thù có trong tâm 

địa của bạo quyền, xóa đi lòng tham có trong nội địa của tà quyền, xóa 

đi cõi hận có trong cõi não của ma quyền đang lủng đoạn lương tri của 

cả một dân tộc.  

Nhưng sức mạnh tâm linh phải tiếp tục đi xa hơn, sâu hơn, dài hơn, 

cao hơn nữa để giải: để giải trừ mọi tham, sân, si; để giải tán mọi bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền mà cứu nguy cho nhân tâm; để giải oan 

cho bao oan khiên mà dân tộc phải hứng chịu từ bao lâu nay. Từ đó, 

lấy nhân từ cùng nhân đạo làm nên nhân nghĩa để giải hòa mọi xung 

đột trong nhân thế, mọi hiềm khích trong nhân tình, mọi họa nạn 

trong nhân loại, và không quên cứu rỗi luôn cả linh hồn của những tội 

phạm đã dùng bạo quyền, tà quyền, ma quyền để gây bao tội ác. 

Xin đừng quên sức mạnh của tâm linh là thực hiện được chuyện giải 

oan, giúp cái oan vượt lên cái oán, để đi về hướng của nhân tâm mà 

làm giàu cho nhân tri, làm cao thêm nhân lý; vì cái oan chỉ là chuyện 

bể dâu của nhân thế, nó không phải là dấu chàm vĩnh viễn của nhân 

phẩm. Câu chuyện giải oan qua sức mạnh của tâm linh đi trên lưng, 

trên vai, trên đầu cái oán: “Ta về như hạt sương trên cỏ/ Kết tụ sầu 

nhân thế chuyển dời/ Bé bỏng cũng thì sinh, dị, diệt/ Tội tình chi lắm 

nữa, người ơi”. Kiếp nhân sinh như như hạt sương trên cỏ, nhưng có 

tầm vóc của một chiều cao tâm linh biết: kết tụ sầu nhân thế chuyển 

dời, để hiểu ra chuyện sinh, dị, diệt mà thấu được sinh trong nhân thế, 

nhưng dị như hoạn nạn, như bất công, như tội ác ngày ngày đe dọa 

nhân tính, thời cơ hội là diệt nhân phẩm để vùi nhân vị. 

Kiếp người thật bé bỏng trong hoạn cảnh sinh, dị, diệt, với sự cảm 

nhận của tâm linh giúp nhân tâm làm được chuyện cân, đo, đong, đếm 
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được tất cả các đọa đày mà nhân loại phải gánh chịu trên nhân lộ: tội 

tình chi lắm nữa, người ơi. Khi biết kêu lên, khi biết than ra, khi biết 

bộc lộ được câu: tội tình chi lắm nữa, người ơi, thì nhân tri đã mở cửa 

đón mời các giá trị tâm linh tới để xóa đi các tội tình trong kiếp người 

này. 

Câu chuyện tâm linh là sự khởi hành đi tìm câu trả lời khi con người 

tự hỏi: ta là ai? Mà sao ra nông nổi này trong hoàn cảnh của kẻ bị lâm 

nạn, với câu hỏi thứ hai: đây là đâu? và mỗi lần sức mạnh tâm linh 

xuất hiện, nó giúp con người có được câu cả hai câu trả lời (là ai? là 

đâu?), để có đáp số trước các ẩn số của nhân thế, để thức tỉnh ngay 

trước mê lộ: “…Đây là đâu? Tỉnh, tỉnh lại với đời!”. Và khi con người 

đã mất các định hướng, trong hành trình vô định với bước vô minh: 

“…Gối đầu lên một chỗ không lý/ Ráp lại xương từng thỏi rã rời/ Giờ 

này đã khuya khoắc thiên cổ/ Chớp hiện mình soi dội lẻ loi…”. 

Sức mạnh tâm linh xuất hiện mang lại nhân tâm cho chỗ không lý; 

mang lại nhân tính để giúp nhân dạng làm được chuyện ráp lại xương 

từng thỏi rã rời; ngay trong thời gian của giờ này đã khuya khoắc 

thiên cổ; ngay trong không gian nhỏ hẹp của chớp hiện mình soi dội lẻ 

loi, để tại đây nhân phẩm có đủ sức mạnh tâm linh mà soi sâu mọi 

chiều sâu của kiếp người: Con chim bói cá trong tàn tối/ Soi vĩnh hằng 

xanh rợn mặt hồ. 

Tô Thùy Yên thấy để thấu xuyên suốt ba sinh: «Trở trời ngồi lại cời 

than/ Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh». Cời là một động từ lạ 

trong Việt ngữ, cời là khơi lên, nhưng không phải là khuấy lên, nhẹ 

nhàng khơi dậy, chớ không phải hấp tấp quậy lên; phải thư thái trong 

trầm lặng để cời, phải tỉnh tâm trong trầm tư để cời, một động tác của 

người thanh biết tư duy sâu đậm, chớ không phải của kẻ tục chỉ muốn 

tò mò để tọc mạch. Cời lên cái còn đang nhen nhúm, cời lại cái chất 

lửa đang bị đe dọa vùi lấp bởi cái tà; cời để giữ lửa, giữ nhiệt, giữ chất 

sống, dù cuộc sống đang tàn tạ, nhưng nhất quyết không để chất sống 

có trong chất lửa của mỗi chúng ta bị vùi chôn bởi cái bạo trên trần 

thế này. 

Cời than khéo léo sẽ gặp lại lửa hồng, nếu lửa hồng trở lại thì cuộc 

sống còn đây, và chất sống chính là lửa đã trở về làm ấm thân, ấm đời, 

ấm luôn cả ba sinh (quá khứ, hiện tại, vi lai), ấm cho bây giờ và ấm 
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cho mai sau; cời để tự sưởi thân, cời để hơ nóng không gian mà mình 

đang có mặt, cõi sinh mà mình đang trú, chốn đời mà mình đang sống. 

Các giá trị tâm linh nằm ngay trong quyền năng của nhân tính biết cời 

than, cời lửa trước nhân thế đang bị đe dọa bởi cái giá lạnh của vô 

cảm; hãy tin là các giá trị tâm linh này có mặt ngay trong động thái 

qua đồng từ cời.  

Như năng lực của nhân bản biết giữ lửa, cời lên và cời mãi như biết 

ôm ấp chất sống trước các cái bạo, cái tà làm nên cái tàn, cái tắt, đang 

rình rập để thổi tắt luôn một chút lửa còn trong thể lực ta, một thể lực 

được làm nên bởi trí lực cộng sức cùng tâm lực và khi cả ba lực này 

nhập một, ta tự cho phép ta gọi tên nó là: linh lực (sức mạnh của tâm 

linh), luôn muốn bảo vệ cái lửa như chất sống để đẩy xa cái lạnh, cái 

tàn của cái chết. Hãy giữ lửa, hãy cời than như cời thân, hãy cời lên 

bằng thể lực, trí lực và tâm lực, để có tổng lực của linh lực, để vượt 

thoát mọi thăng trầm nhân thế, để vượt thắng của mọi mọi ám lộ của 

ba sinh. 
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Những hành tác triệt 

diệt của các người 

 
 

 

 

 

 

Hành tác triệt diệt là bạo sách của bạo quyền độc đảng triệt hủy đi 

nhân tính Việt được chế tác ra từ nhân tâm Việt, nhân từ Việt, nhân 

tính Việt; là tà sách của tà quyền độc đảng triệt xóa đi nhân bản Việt 

đã được chế tác ra từ nhân lý Việt, nhân tri Việt, nhân trí Việt; là ma 

sách của ma quyền độc đảng với ma tri triệt hạ nhân phẩm Việt đã 

được hình thành từ nhân vị Việt, nhân đạo Việt, nhân nghĩa Việt. 

Những hành tác triệt diệt của các người là phần V của Triệt luận đào 

sâu hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) 

để vừa đi tìm văn minh của dân chủ, và văn hiến của nhân quyền qua 

các đính chế tiến bộ của nhân loại hiện này. Từ đó, trở về lại thảm họa 

của Việt tộc hiện nay đang bị độc đảng toàn trị giam cầm nhân kiếp 
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của mình. Nơi mà ĐCSVN độc tài nhưng bất tài, vì những lãnh đạo vô 

học tạo nên những chính sách vô hậu cho cả một giống nòi Việt, ngày 

ngày bị lao lý hóa trong công an trị, tham nhũng trị, tham tiền trị… 

Thức luận: văn minh dân chủ, văn hiến nhân quyền 

Định đề của hệ thức, trên đó ta nhận ra những định luận: Kiến thức có 

từ kinh nghiệm hoặc từ học tập, có từ ngoại cảnh hay có từ tư duy biết 

lý luận, có từ tập luyện tới tinh luyện, có từ môi trường tới sự xuất 

hiện của tha nhân… Tri thức, là sự hiểu biết từ dữ kiện tới chứng từ, 

từ kinh nghiệm học tập tới trải nghiệm với xã hội như khả năng biết 

xếp đặt theo thứ tự để tổ chức một trật tự cho kiến thức, mà từ xếp đặt 

tới xếp loại, tri thức còn là khả năng trật tự hóa những ưu tiên trước 

các thử thách của cuộc sống… 

Trí thức, không phải là một giai tầng xã hội của những kẻ có bằng cấp 

cao, có hiểu biết rộng, mà là sung lực của tri thức biết nhận ra sự thật 

bằng khách quan của khoa học, thấu được nỗi khổ niềm đau của nhân 

sinh bằng đạo đức trọng sự thực, quý chân lý để thăng hoa lẽ phải. Ý 

thức, mang lực tổng hợp của kiến thức lại có lực tổng kết của tri thức, 

lại có sự hiện diện của đạo lý biết nhận ra hay, đẹp, tốt, lành, lại được 

luân lý của bổn phận và trước nhiệm giúp nhận ra lẽ phải trước khi 

quyết định và hành động.  

Nhận thức, là quá trình đưa kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức vào quỹ 

đạo của đạo lý, luân lý, đạo đức để luôn có tỉnh táo mà nhận ra sự thật, 

luôn có sáng suốt mà nhận ra lẽ phải, tự đó có một nhân sinh quan, 

một thế giới quan, một vũ trụ quan biết tôn trọng sự thật và lẽ phải. 

Tỉnh thức, là khả năng nhận ra những sai lầm của tha nhân, mà cũng là 

kỹ năng nhận ra những lầm đường lạc lối của chính mình, để phải vận 

dụng lại kiến thức, tri thức, trí thức, để tận dụng trọn vẹn hơn ý thức, 

nhận thức để khỏi bị rơi vào lỗi, tội bị kết án bởi đạo lý, luật pháp đại 

diện cho lẽ phải và sự thật. 

Chính hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh 

thức) là gốc, rễ, cội, nguồn để phân tích và giải thích sự ra đời: hệ 

lương (lương thiện, lương tâm, lương tri); hệ tự (tự do, tự trọng, tự 

chủ, tự tin); hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái); hệ sáng 

(sáng kiến, sáng chế, sáng tạo); hệ chuyên (chuyên cần, chuyên môn, 

chuyên nghiệp); hệ tinh (tinh lực, tinh thông, tinh hoa).  
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Qua điền dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu với các phương pháp của 

khoa học xã hội và nhân văn, tiểu luận này phân tích để phân định, 

giải thích để giải luận là tất cả các hệ trên đã, đang, sẽ bị truy, diệt, 

khử, trừ bằng hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) 

của ĐCSVN, chính là cha sinh mẹ đẻ của: hệ tham (tham quyền, tham 

quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền); hệ bất (bất tài, bất lực, bất tín, 

bất lương); hệ gian (gian dối, gian trá, gian xảo, gian manh); hệ vô 

(vô minh, vô tri, vô giác, vô cảm). 

Điền dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu với các phương pháp của khoa 

học xã hội và nhân văn, chỉ là một công đoạn của phân tích và giải 

thích các hiện tượng, các dữ kiện, các chứng từ… Công đoạn tiếp theo 

chính là mức độ của học thuật mà cũng là trình độ của hệ thức, cụ thể 

là vận dụng rồi tận dụng hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) để được đi sâu vào các hệ lụy mà cũng là hệ luận để nhận ra:  

Lý luận trên các kết quả của điền dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu để 

ra đường đi nẻo về của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, 

độc tôn) của ĐCSVN, chính là cha sinh mẹ đẻ của hệ tham (tham 

quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền); hệ bất (bất tài, bất 

lực, bất tín, bất lương); hệ gian (gian dối, gian trá, gian xảo, gian 

manh); hệ vô (vô minh, vô tri, vô giác, vô cảm). 

Lập luận trên hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, 

tỉnh thức) là gốc, rễ, cội, nguồn của hệ lương (lương thiện, lương tâm, 

lương tri); hệ tự (tự do, tự trọng, tự chủ, tự tin); hệ thông (thông minh, 

thông thạo, thông thái); hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo); hệ 

chuyên (chuyên cần, chuyên môn, chuyên nghiệp); hệ tinh (tinh lực, 

tinh thông, tinh hoa) để thấy lối của Việt tộc qua các phạm trù của 

cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) trong không gian của đa nguyên 

có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền.  

Giải luận trên các kết quả của điền dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu 

để nhận ra những thảm họa trên nhân kiếp của Việt tộc, tới từ bạo 

quyền độc đảng liên minh với tà quyền để tham quyền; với ma quyền 

để lạm quyền, với quỷ quyền để lộng quyền. Đào càng sâu phân tích 

để được xới thật rộng giải thích: bạo quyền độc đảng sẽ thay hình đổi 

xác để thành cực quyền, một loại quyền lực tuyệt đối sẵn sàng khử trừ 

mọi đối trọng, đối kháng khác với nó. Bạo quyền độc đảng sẽ thay 
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thân đổi dạng để thành cuồng quyền, loại quyền lực tuyệt đối sẵn sàng 

truy diệt mọi đối thoại, đối luận khác với nó. 

Diễn luận trên các kết quả của điền dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu 

trong học thuật về Việt Nam hiện nay về vấn đề quyền lực thì không 

thể bỏ qua các chỉ báo về: tà quyền, ma quyền, quỷ quyền, tham 

quyền, lạm quyền, lộng quyền cực quyền, cuồng quyền. Thảm kịch 

trên số phận của Việt tộc sẽ là bi nạn của giống nòi Việt, của các thế 

hệ mai hậu khi Việt tộc đã để bị tà quyền, ma quyền, quỷ quyền, tham 

quyền, lạm quyền, lộng quyền, cực quyền, cuồng quyền, cướp đi hệ 

nhân của mình, nơi mà nhân tính, nhân lý bị mất nhân tri, nhân trí, bị 

lạc nhân bản, nhân văn, bị xa nhân nghĩa, nhân đạo, bị xóa nhân tâm, 

nhân từ, tựu trung là bị tước đi nhân quyền! 

Vô luận: lãnh đạo vô học, chính sách vô hậu 

Vô học-vô hậu từ vốn vô học tới tuyên truyền trị, ngu dân trị và vô học 

trị là một hệ thống độc đảng để toàn trị mà ĐCSVN áp đặt từ khi nó 

cướp được chính quyền cho tới nay là độc quyền trong toàn trị lên xã 

hội, lên dân tộc mang cấu trúc của vô học-vô hậu. Tuyên truyền ngu 

dân bằng đổi trắng thay đen, che dấu sự thực để trưng bày ngược lại 

cái phản sự thật; thi hành một chế độ công an trị mà tuyên truyền là 

chế độ của dân, do dân, vì dân.  

Nếu nó là một hệ thống tuyên truyền trị để cai trị thì ta phải gọi nó là 

tuyên truyền trị.Tuyên truyền ngu dân bằng ăn không nói có, che dấu 

một bản chất của một chế độ độc đảng để độc quyền trong đặc quyền, 

đặc ân, đặc lợi của tầng lớp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, rất thiểu số, 

bọn này ăn trên ngồi trốc, cỡi đầu cỡi cổ cả một dân tộc khoảng 100 

triệu người, mà ngày ngày ra rả chúng là đầy tớ của nhân dân. Nếu nó 

là một hệ thống vận dụng ngu dân để quản trị thì ta phải gọi nó là ngu 

dân trị. Tuyên truyền ngu dân bằng cướp ngày là quan, để tổ chức 

cướp đất của dân bằng cách đưa vào hiến pháp đã bị ĐCSVN “hiếp 

định” bằng điều: “đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước 

quản lý”, để cướp đất của dân, biến dân lành một sớm một chiều 

thành dân oan. Nếu nó là một hệ thống độc đảng trong vô hiến, vô 

pháp, vô công với bản chất vô tri, vô thức, vô minh thì ta phải gọi nó 

là vô học trị. 
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Khi bạo quyền lãnh đạo, chia chát cùng tà quyền tham quan, cả hai có 

liên minh với ma quyền tham đất, vì tất cả bọn chúng đều tham tiền, 

thì hệ lụy của tuyên truyền không còn là chuyện ăn gian nói dối, mà là 

chuyện tổ chức để cướp của hại người, theo nghĩa sâu xa nhất mà thí 

dụ cụ thể là bứng dân lành ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn để một sớm 

một chiều thành dân oan, phải màn trời chiếu đất, phải đầu đường xó 

chợ. Tuyên truyền ngu dân như quá trình độc quyền sinh sát của một 

độc đảng đứng và đạp trên tất cả số phận của một dân tộc, tận dụng 

tuyên truyền ngu dân như một quá trình giáo dục ngu dân.  

Đây là quá trình độc quyền hóa từ quyền lực tới quyền lợi của một độc 

đảng, vừa độc tôn vừa độc trị để truy diệt từ khả năng phát triển kinh 

tế tới tiềm năng làm chủ tri thức nhân bản để có cuộc sống văn minh. 

Độc đảng này luôn tìm mọi cách hủy diệt đa nguyên của đa đảng biết 

tận dụng đa trí, đa tài, đa lực, đa năng, đa hiệu… Độc đảng toàn trị 

mang ma trận của tư lợi hóa qua đặc quyền, đặc lợi, đặc ân, đặc sủng 

của một giai tầng thống trị, chỉ là một thiểu số gần 5 triệu đảng viên là 

thành phần nòng cốt tự lãnh đạo tới cán bộ để bòn rút tài nguyên đất 

nước, tiền của đồng bào, tiền tài của một dân tộc khoảng 100 triệu 

dân. 

Từ ý đồ độc quyền làm nên con tính độc lợi chế tác ra quá trình tư lợi, 

tiểu luận đề nghị giải luận quá trình này vừa là nguyên nhân vừa là 

hậu quả tới từ một quá trình chưa bao giờ được phân giải tới nơi tới 

chốn, đó là quá trình vô học-vô hậu. Vốn vô học của một tập đoàn lãnh 

đạo từ ngày thành lập ĐCSVN 1930, tới ngày cướp được chính quyền 

1945, qua giai đoạn 1954 sử dụng chuyên chính vô sản với bản chất 

của chuyên chính vô học, bất chấp thảm họa nội chiến của hàng triệu 

triệu sinh linh trong huynh đệ tương tàn, cho tới ngày cướp trọn được 

chính quyền trên cả nước 1975. Chiến thắng tới từ vốn vô học của loài 

cố đấm ăn xôi, thuộc loại vua thua thằng liều, được sự hỗ trợ của hai 

cường quốc chuyên chính vô sản là Liên Sô và Trung Cộng, có cùng 

bản chất chuyên chính vô học-vô hậu của loại trộm, cắp, cướp, giật 

bằng con tính bất nhân mạnh được yếu thua, với con toán thất đức sự 

thật chỉ mặt qua nòng súng, kiểu Mao Trạch Đông. 

Vô học hóa cả một dân tộc dựa trên vốn vô học của lãnh đạo từ tuyên 

truyền ngu dân tới tới giáo dục ngu dân; vô học hóa từ định chế làm 

nên luật pháp tới cơ chế trong sự vận hành của một xã hội. Nơi mà 
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quần chúng liêm chính, dân chúng liêm khiết, nhân sĩ liêm minh hoàn 

toàn không có chỗ đứng ghế ngồi, nơi mà hiền tài là nguyên khí của 

quốc gia đã bị đào tận gốc bới tận rễ, để nhường chỗ cho hằng số vô 

học-vô hậu: quan hệ-tiền tệ-hậu duệ-đồ đệ, hằng số này có chủ thầu là 

vô minh, có đầu nậu là vô tri, có đầu cơ là vô trí để truy, hủy, diệt, triệt 

trí tuệ.  Đây chính là bi kịch của đất nước hiện nay, là thảm kịch của 

Việt tộc, đã và đang bị trùm phủ bởi hằng số vô học-vô hậu, từ gần 

một thế kỷ (1930-2020).  

Phân tích rõ vai trò và chức năng của trí tuệ; chính là hiện thân của có 

học-có hậu khi trí tuệ được trợ lực bởi lý trí biết giải thích để nhận ra 

sự thật; vì trí tuệ được trợ duyên bởi tuệ giác biết giải luận để nhận ra 

lẽ phải. Câu chuyện có học-có hậu chính là con đường sống của Việt 

tộc, đây là chân trời của tất cả thế hệ tương lai. Câu chuyện của vô 

luận, đề nghị một quá trình phân giải để thấy-cho-thấu hậu quả cùng 

hệ quả qua các hệ lụy của hằng số vô học được toan tính bởi hệ độc 

(độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị). Nó mang khuyết tật 

của vốn vô học, lấy bất nhân thất đức của ăn tươi nuốt sống mà nuốt 

trọn cái ăn hiền ở lành biết làm nên cái ăn ở có hậu trong giáo lý Việt.  

Hậu quả cùng hệ quả qua các hệ lụy của hằng số vô hậu đã và đang 

ngăn chặn con đường phát triển kinh tế vì một xã hội tiến bộ, biết 

thăng hoa một dân tộc trong một đời sống văn minh, đã bị hệ tham 

(tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) của tập đoàn 

lãnh đạo độc đảng toàn trị, mà bản chất là một tập đoàn tội phạm đã 

bứng đi cội đạo lý Việt ăn ở có nhân mười phần không khó; đã bị bứt 

đi rễ giáo lý Việt đường mòn nhân nghĩa chẳng mòn. Nhập đề để nhập 

nội, cụ thể là nhập trí của lý trí có nhân bản, là nhập tri có nhân văn, 

để thấy cho thấu hằng số vô học-vô hậu mà ĐCSVN áp đặt lên nhân 

kiếp của Việt tộc chỉ là một hằng số: tạm thời! và hằng số này chấm 

dứt sớm hay muộn là tùy vào  trí thức của Việt tộc biết hay không biết 

vận dụng văn minh của dân chủ, biết tận dụng đa nguyên làm nên đa 

trí, đa tài, đa lực, đa dũng, đa năng, đa hiệu, vì văn hiến của nhân 

quyền để biết tự bảo vệ nhân vị lẫn nhân phẩm của mình. 

Nên câu chuyện cốt lõi vẫn là có-học-để-có-hậu, câu chuyện này hoàn 

toàn không hề là câu chuyện về bằng cấp, nơi mà học vị lẫn học hàm 

hiện nay đều bị giả hóa ở những mức độ khác nhau trong hệ thống 

giáo dục của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) có 
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anh em sinh đôi với hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham 

nhũng, tham tiền). Hệ thống giáo dục này đã và đang bị quá trình mua 

bằng bán cấp, giả hóa rồi tha hóa về mọi mặt, từ giáo lý, giáo luận, 

giáo dục tới giáo khoa, giáo trình, giáo án. Mua bằng bán cấp trong 

giáo dục để mua chức bán quyền ngoài xã hội từ gốc tới ngọn, cái giả 

đã thay thế cái thật với trường giả-học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. 

Nên câu chuyện gốc rễ vẫn là có-học-để-có-hậu, không hề câu chuyện 

về bằng cấp có thể bị giả, nơi mà học vị có thể bị gian, học hàm có thể 

bị dối, ngược lại có-học-để-có-hậu là câu chuyện: học thật của ăn ở có 

nhân mười phần không khó, học lực của đường mòn nhân nghĩa chằng 

mòn, học thuật của sống lâu mới biết lòng người có nhân. Nhập đề để 

nhập nội, với rào trước đón sau lấy chữ nhân làm gốc, rồi rào dậu tát 

ao lấy chữ học (học thật bằng học lực để hiểu học thuật) làm chủ lực 

để đối kháng, để kình chống, để phản kháng, để chống đối từ hậu quả 

tới hệ quả với tất cả hệ lụy tới từ vô học-vô hậu!  

Như vậy, độc giả đừng đọc và đừng hiểu vô học-vô hậu là không có 

bằng cấp, trống học vị, rỗng học hàm; mà vô học-vô hậu đây là: vô 

nhân làm nên vô tri, vô tri làm nên vô trí, vô trí làm nên vô giác, vô 

giác làm nên vô cảm, vô cảm làm nên vô tâm, mà tất cả có cùng cha 

sinh mẹ đẻ là: bất nhân thất đức. Nếu muốn tránh hiểu lầm mô thức 

vô học-vô hậu của tiểu luận vô luận này, thì độc giả hãy đọc bằng 

nhân tri của nhân trí, bằng nhân lý của nhân tính, bằng nhân bản của 

nhân văn, bằng nhân tâm của nhân từ, bằng nhân vị của nhân quyền, 

và chúng ta cùng nhau bảo vệ nhân phẩm của chính mình trước bạo 

quyền của ngu dân trị, tà quyền của tuyên truyền trị, ma quyền của vô 

học trị. Lập luận phản biện chống vô học-vô hậu có các phương pháp 

cụ thể để lội ngược dòng mọi ý đồ của tuyên truyền ngu dân do độc 

đảng toàn trị dùng tuyên huấn qua tuyên giáo, đã và đang gây ra nhiều 

hậu quả với bao hệ lụy trùm phủ lên nhân kiếp Việt tộc, lên số kiếp 

của nhiều thế hệ mai sau: 

*Phương pháp luận của hiện tượng học trực quan của mắt thấy tai 

nghe, từ thượng nguồn của các chính sách của ĐCSVN đề ra cho tới 

hiện tượng học trực diện trước các hậu quả, các hệ lụy mà Việt tộc 

đang phải gánh chịu hiện nay. Mà ĐCSVN lãnh đạo tức là nó chính là 

chủ mưu trong quá trình vô học hóa toàn xã hội, nó cũng là đầu nậu 

một ý thức hệ dựa vào tuyên truyền trị, nó là đầu cơ bằng ngụy tạo 
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qua các chính sách lấy ngu dân trị vừa làm phương tiện, vừa là cứu 

cánh. Hậu quả giờ đây đã rõ, từ một quê hương gấm vóc giờ đã thành 

một đất nước cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm từ nguồn nước tới không 

khí loại hàng đầu trên thế giới; từ một dân tộc thông minh bây giờ đã 

thành lao nô cho các nước láng giềng, cho Tàu tặc không những cướp 

đất, biển, đảo, mà còn thao túng kinh tế Việt, giăng bẫy thương mại 

Việt và đang bóc lột nhân công Việt ngay trên đất Việt… 

*Lý thuyết luận của hiện tượng học lý trí, đề nghị sử dụng lý thuyết để 

phê bình lý thuyết, vận dụng chủ thuyết để phê bình chủ thuyết, tận 

dụng luận thuyết để phê bình luận thuyết, ở đây không có chỗ đứng 

ghế ngồi cho hệ độc (độc quyền, độc trị, độc tài, độc tôn, độc đảng) 

kiểu cả vú lấp miệng em. Không gian của lý thuyết luận này có gốc, 

rễ, cội, nguồn của hệ đa của đa tài, đa dũng, đa năng, đa hiệu làm nên 

từ đa thức, đa tri, đa trí; có chỗ dựa là đa nguyên. Chính đây mới là 

không gian của phương trình sự thật-chân lý: so ra mới biết ngắn dài. 

Nơi mà phản diện của hệ vô (vô minh, vô tri, vô giác, vô cảm, vô tâm) 

chính là hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) có trí 

lực của hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái), có luận lực của 

hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tạo). 

*Khoa học luận của hiện tượng học nhận thức, biết phân tích để giải 

thích các hậu quả, hậu nạn tới từ các chính sách tuyên truyền ngu dân 

mang thực chất vô học-vô hậu. Cấu trúc của khoa học luận này tuân 

thủ bốn công đoạn của khoa học xã hội thực nghiệm qua nghiên cứu, 

điều tra, khảo sát, điền dã thực địa, nơi mà dữ kiện mang theo chứng 

từ, chứng tích, chứng nhân để lập lại sự thật, để dựng lại chân lý: 

Khoa học thuật sử tính, là công đoạn một, có quá trình sử luận, nơi mà 

các sự cố là sự kiện mà người nghiên cứu định vị được không gian và 

thời gian.  Nếu định vị được địa điểm và thời điểm của sử kiện thì sẽ 

định vị được kết quả, hậu quả, hiệu quả của sự kiện đã là sự cố hay đã 

là biến cố tác động lên sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã 

hội, tổ chức xã hội, tới từ các chính sách tuyên truyền ngu dân mang 

thực chất vô học-vô hậu.  

Có khoa học thuật bối cảnh là công đoạn hai, để phân tích thực cảnh 

của một xã hội nơi mà sự cố đã thành biến cố, để phân loại các hoàn 

cảnh, tại đây hoạt cảnh xã hội bị đóng khung bởi các chính sách tuyên 

truyền ngu dân mang thực chất vô học-vô hậu; từ đó phân giải toàn 
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cảnh các chính sách của tuyên truyền trị, ngu dân trị mang thực chất 

vô học trị. Các chính sách tuyên truyền ngu dân của độc đảng toàn trị 

được “chống lưng” bởi một hệ thống công an trị, và “sân sau” của 

các chính sách này chính là tham nhũng trị; được bảo kê kiểu “ô dù” 

giữa các bè, đám, nhóm, phái… với mưu hèn kế bẩn, mà tất cả đều bị 

chi phối bởi tham tiền trị.  

Có khoa học so sánh, là công đoạn ba, nơi mà mọi dữ kiện trong cùng 

một bối cảnh, mọi chứng từ trong cùng một hoàn cảnh, mọi cá nhân 

trong cùng một hoạt cảnh, đều có thể so sánh được, ở cấp độ khác 

nhau từ địa phương tới trung ương, ở mức độ khác nhau từ quốc gia 

tới quốc tế, ở cường độ khác nhau từ kiến thức tới ý thức, ở trình độ 

khác nhau từ tri thức tới nhận thức… Cụ thể là đưa ra ánh sáng các 

chính sách tuyên truyền ngu dân gây nên hậu quả và hậu nạn vô học-

vô hậu, rồi vận dụng so sánh để đo đạc cường độ, mật độ, mức độ của 

các chính sách tuyên truyền ngu dân này, để hiểu bản chất của nó qua 

chính trình độ của nó. 

Có khoa học tổng quan, là công đoạn bốn, với đồ hình được phân định 

và phân giải vừa hợp lý, vừa chỉnh lý của khoa học sử tính, khoa học 

bối cảnh, khoa học so sánh, để có nhận định tổng thể , từ đây hình 

thành sự phân loại các thành phần bằng các khuynh hướng chung, các 

hành vi đa số, các hành tác thiểu số, các hành động đơn lẻ của bè, 

đám, đảng, nhóm, phái, qua quan hệ giữa quyền lực và quyền lợi, 

trong không gian của tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị gây nên 

hậu quả và hậu nạn vô học-vô hậu.  

Khi phân tích, phân định, phân loại, phân giải các chính sách tuyên 

truyền trị, ngu dân trị, vô học trị gây ra hậu quả và hậu nạn vô học-vô 

hậu, ngay trong hệ vô (vô minh, vô tri, vô giác, vô cảm, vô tâm) thì 

khoa học luận sẽ sử dụng hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) để thấy-cho-thấu từ nội dung tới nội hàm của hệ quả (kết quả, hệ 

quả, hậu quả) mà không quên nhân quả của câu chuyện vô học về tri 

thức làm ra vô hậu không tương lai. Tại đây, hệ thức (kiến thức, tri 

thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) vừa là phương pháp luận 

nòng cốt, vừa là khoa học cốt lõi, để xây dựng lý thuyết luận chủ đạo, 

từ đó cho ra đời các tri thức luận sau đây: 
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*Tri thức luận lịch sử, những kiến thức căn bản của thế kỷ XVIII làm 

nên ít nhất năm cuộc cách mạng: khoa học, kỹ thuật, tri thức, dân chủ, 

nhân quyền trong đó hai định luận về công bằng và công lý là những 

hằng số không chỉ có phương Tây, cụ thể là Tây Âu và Bắc Mỹ được 

thụ hưởng mà các hằng số này đã trở thành sở hữu của nhân loại, nếu 

nhân loại đó muốn nhân sinh sống bằng tiến bộ, muốn nhân thế sống 

trong văn minh. Hậu quả của vốn vô học trong não bộ lãnh đạo đã tạo 

ra quá trình vô học hóa ngay trong chính sách tuyên truyền ngu dân áp 

đặt lên hệ thống giáo dục quốc gia từ đó tạo ra bao thế hệ học sinh và 

sinh viên: vô kiến thức tiến bộ, vô tri thức văn minh. Rồi sau đó các 

học sinh và sinh viên này khi trưởng thành không hiểu được chức 

năng của tri thức để có được vai trò của các công dân biết đóng góp 

vào tiến bộ xã hội, vào văn minh của dân tộc. 

*Tri thức luận giáo dục, từ khám phá tới ứng dụng vào đời sống, vào 

xã hội, vào định chế và vào cơ chế, thì các tiến bộ tạo nên đời sống 

văn minh tới từ năm cuộc cách mạng: khoa học, kỹ thuật, tri thức, dân 

chủ, nhân quyền biết bảo vệ và bảo đảm về công bằng và công lý, thì 

các tiến bộ và văn minh này phải được đưa vào hệ thống giáo dục. 

Một hệ thống giáo dục quốc gia, có giáo lý, giáo luận dựa trên tiến bộ, 

có giáo khoa, giáo án dựa trên văn minh đã có mặt trong giáo trình của 

trung học phổ thông dành cho học sinh tuổi thiếu niên tại các quốc gia 

có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền. Nếu hệ thống giáo dục 

quốc gia hiện nay tại Việt Nam không giáo lý, giáo luận dựa trên tiến 

bộ, có giáo khoa, giáo án dựa trên văn minh mà chỉ mượn hệ thống 

giáo dục để áp đặt tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị, thì sẽ 

không tránh khỏi hậu quả của vô học, sẽ không tránh được hệ quả và 

hệ lụy của vô hậu (vì vô tri thức nên vô tương lai). 

*Tri thức luận chính sách, của một chế độ độc đảng toàn trị vận dụng 

tuyên truyền trị, để độc đảng được độc quyền, độc trị, độc tài, độc tôn 

mà đi ngược lại văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, thì tuyên 

truyền trị là anh em sinh đôi với ngu dân trị. Mà hậu quả ngu dân trị 

trước hết là tự tha hóa dân tộc của mình, kế đó là tự nô lệ hóa cho 

ngoại bang, và cuối cùng là tự đồng hóa từ trí thức tới giống nòi, cụ 

thể là trao thân gởi phận cho ngoại bang. Nghịch lý của mọi chính 

sách tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị tới từ tập đoàn lảnh đạo 

chính là các tác giả của độc đảng, các tác nhân của toàn trị, thì chính 
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các chính sách này tự vô học hóa từ não trạng tới não bộ của họ. 

Nhưng thảm họa thì thật lớn cho một dân tộc, cho một giống nòi, vì 

các chính sách tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị tiêu diệt các 

nguyên khí quốc gia, hủy triệt các hiền tài của dân tộc. 

*Tri thức luận trình độ, xác chứng mọi chính sách ngu dân luôn đi 

ngược lại với các chính sách vì dân, cụ thể là vì khoa học, kỹ thuật, tri 

thức, dân chủ, nhân quyền, công bằng, công lý là những quốc sách vì 

dân. Nhưng bản chất của các chính sách đều có cốt lõi của vần đề: 

trình độ! Có những chế độ độc tài nhưng được điểu khiển và điều 

hành bởi các minh vương, minh quân, mình chủ, minh chúa; cũng như 

có các chế độ lạm dụng hình thức dân chủ của tam quyền phân lập 

nhưng bị tham nhũng thối nát hóa ngay từ bên trong. Các loại dân chủ 

hình thức để mạo danh tam quyền phân lập này đã để bất tài diệt thực 

tài, thì tiến bộ không tới với dân tộc, mà văn minh cũng không có mặt 

trong xã hội.  

Câu chuyện trình độ là câu chuyện cốt lõi để có nhận thức là trong 

toàn cầu hóa thông tin và truyền thông hiện nay thì quá trình khám 

phá khoa học, khai phá nhân quyền, khai thác sức mạnh của dân chủ 

đã là quá trình trực tuyến. Có tin tức tức khắc, có thông tin tức thì, có 

chứng từ, chứng tích, chứng nhân để chứng minh sự thật tức thời, đó 

là chân lý có mặt ngay bây giờ và ở đây. Nên tuyên truyền trị để ngu 

dân trị hoàn toàn bị phản tác dụng, vì sẽ bị vô hiệu hóa bởi tin tức tức 

khắc, thông tin tức thì, sự thật tức thời trong bối cảnh toàn cầu hóa 

truyền thông hiện nay. Vì vậy, tuyên truyền trị là bản lai diện mục của 

vô minh và vô tri; và ngu dân trị là dị tướng làm nên dị dạng của vô 

giác và vô cảm; tất cả làm nên vô tâm và vô trí của chế độ độc đảng 

toàn trị hiện nay do ĐCSVN điều hành và điều khiển. 

*Tri thức luận xã hội, kiến thức của cá nhân có từ giáo dục gia đình, 

rồi giáo dục học đường, và sau đó là giáo dục xã hội, nơi mà sinh hoạt 

xã hội được trao cho các lãnh đạo có tri thức biết thừa nhận các công 

ích xã hội được đặt trên tự lợi cá nhân của mình. Từ tri thức tới ý thức, 

các lãnh đạo sẽ lần lượt nhận ra trong các quan hệ xã hội thì an sinh 

xã hội quan trọng hơn tính toán ích kỷ cá nhân trong quá trình sống 

chung để chung sống với tập thể, với cộng đồng. 
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Chung là chia vì chia để chung, đây là căn bản để có đời sống xã hội, 

tại đây ý thức đã trở thành nhận thức bằng đạo lý xã hội, lấy công 

bằng làm cơ sở cho tổ chức xã hội, trong đó cá nhân là công dân có 

trách nhiệm với đất nước, có bổn phận với đồng bào. Chính công dân 

này chủ động để trở thành chủ thể biết vận dụng hệ thức (kiến thức, tri 

thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) để đưa văn minh dân chủ 

và văn hiến nhân quyền song hành cùng các tiến bộ về khoa học, kỹ 

thuật, kinh tế, văn hóa, giáo dục… vào xã hội. 

*Tri thức luận định chế, một chế độ toàn trị dựa trên độc đảng bám 

độc quyền để độc trị bằng độc tôn qua tuyên truyền trị song hành cùng 

công an trị để tạo dựng một định chế với hệ thống giáo dục của ngu 

dân trị, tạo ra một hệ thống xã hội thất nhân bất đức vì thất tri bất 

thức. Định chế này bất chấp hậu quả và hậu nạn của vô học trong tri 

thức, vô hậu trong nhận thức, vì ý đồ đã thành mưu toan quyết định 

mọi chính sách của độc đảng toàn trị là: phát triển tuyên truyền trị, 

củng cố công an trị để thực hiện sâu đậm quyết sách ngu dân trị.  

Đây là một tà lộ trong ma nghiệp (đi dễ khó về, vì dễ chết khó sống) 

trước nhân loại văn minh, trước nhân sinh tiến bộ của thế giới hiện 

nay. Chỉ vì vốn vô học của lãnh đạo chính trị vừa là gốc, rễ, cội, nguồn 

của tuyên truyền trị, vừa là móng, nền, tường, mái của ngu dân trị để 

vô học hóa toàn xã hội, toàn dân tộc. Nên sinh lộ của Việt tộc là minh 

lộ của văn minh dân chủ, là nhân lộ của văn hiến nhân quyền, cả hai 

biết bảo đảm tự do, biết bảo vệ công bằng, biết bảo hành công lý. Vì 

đây là nhân đạo của nhân tri, nhân trí xây nên nhân bản và nhân văn 

để giữ nhân vị và nhân tâm mà phục vụ cho nhân phẩm.  

*Tri thức luận lãnh đạo, là xới tới nơi trong phân tích để soi tới chốn 

trong giải thích về hệ vô thức (vô kiến thức, vô tri thức, vô trí thức, vô 

ý thức, vô nhận thức, vô tâm thức) có từ vốn vô học chính là điểm khởi 

hành của một tập đoàn lãnh đạo mang ý đồ độc quyền lãnh đạo bằng 

phương án vô học hóa toàn xã hội, toàn dân tộc. Với ý đồ độc quyền 

lãnh đạo bằng cách ngăn chặn một hệ thống giáo dục quốc gia dựa vào 

khai sáng nhân tri, nơi mà giáo lý, giáo luận dựa trên tiến bộ, có giáo 

khoa, giáo án dựa trên văn minh đã có mặt trong giáo trình của trung 

học phổ thông dành cho học sinh thiếu niên tại các quốc gia có văn 

minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền. Ngược lại giáo trình của trung 

học phổ thông này hoàn toàn không được hiện diện trong hệ thống 
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giáo dục Việt Nam hiện nay đang được điều khiển và điều hành bởi 

ngu dân trị có dây mơ rễ má tới từ vô học trị của các lãnh tụ và các 

lãnh đạo của ĐCSVN. Cụ thể là lực lượng lãnh đạo của ĐCSVN đã và 

đang đưa dân tộc, giống nòi, xã hội, đất nước vào ma lộ của vô minh, 

khi họ đã chặn ngay thượng nguồn mọi ánh sáng tới từ khám phá về 

văn hiến nhân quyền, tới từ khai phá về văn minh dân chủ. 

*Tri thức luận tiến bộ, thấy để thấu vì phải thấy để tin là cuộc cách 

mạng khoa học, kỹ thuật, tri thức, dân chủ, nhân quyền, công bằng, 

công lý thực sự là những tiến bộ, không thể chối cải được, nên không 

thể không thừa nhận bởi mọi chính quyền, chính phủ có chính danh, vì 

có chính nghĩa do dân và vì dân. Mọi bạo quyền công an trị, mọi tà 

quyền tuyên truyền trị, mọi ma quyền ngu dân trị đều là bọn âm binh 

mang quỷ nghiệp trong điếm tri khi chúng đi ngược lại nhân lộ trong 

ánh sáng của văn minh dân chủ và văn hiến nhân quyền. Bọn âm binh 

này mới chính là bọn phản động, theo đúng ngữ vựng, ngữ văn, ngữ 

pháp của từ phản động được định nghĩa và định luận là: những cá 

nhân, bè nhóm, đảng phái, tập đoàn lãnh đạo đi ngược lại văn minh 

dân chủ; đi trái chiều với tiến bộ khoa học biết bảo vệ nhân sinh; đi 

nghịch hướng với văn minh nhân tri biết bảo vệ nhân quyền, đi ngược 

dòng tiến hóa của nhân loại. 

*Tri thức luận văn minh, khi tiến bộ song hành cùng văn minh là khi 

khám phá khoa học và ứng dụng kỹ thuật tạo ra phát triển sản xuất để 

tạo thăng tiến kinh tế. Thì cùng lúc các tiến bộ và văn minh này đã 

phát huy dân chủ và nhân quyền; những tiến bộ và văn minh cũng là 

những công cuộc đấu tranh để bảo vệ công bằng chống bất bình đẳng, 

để bảo đảm công lý chống bất công. Mà bất bình đẳng và bất công tới 

từ các chính quyền mà thực chất là bạo quyền sử dụng tà quyền để 

tham quyền; là ma quyền vận dụng lạm quyền để lộng quyền; là điếm 

quyền tận dụng cực quyền để cuồng quyền. Loại chính quyền âm binh 

này ngày đêm rình rập dân chúng bằng công an trị, ra rả qua nhồi sọ 

bằng tuyên truyền trị, rà rỉ qua tẩy não bằng ngu dân trị, luồn lách 

bằng vô học trị qua mua bằng bán cấp (học giả-thi giả-điểm giả-bằng 

giả), để mua chức bán quyền (cao học gian, tiến sĩ giấy, học vị lừa, 

học hàm lận). 

*Tri thức luận dân chủ, nơi đây tiến bộ và văn minh đã rõ nét trên 

nhiều lãnh vực, có hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 
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thức, tỉnh thức) để bảo vệ hệ thống giáo dục quốc gia, nơi mà giáo lý, 

giáo luận dựa trên tiến bộ của lý trí, có giáo khoa, giáo án dựa trên sự 

khai hóa của trí tuệ. Có hệ nhân (nhân lý, nhân tính, nhân tri, nhân trí, 

nhân bản, nhân văn, nhân tâm) biết bảo trị nhân vị, biết bảo đảm nhân 

quyền, và nhân phẩm luôn được bảo vệ bởi hệ công (công bằng, công 

lý, công tâm, công luật). Chính dân chủ với tự do đầu phiếu trong tự 

do ứng cử và bầu cử là nơi mà nguyên khí của quốc gia là các hiền tài 

của dân tộc được nhập nội vào hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, 

đa hiệu) làm nên đa nguyên để đa đảng được hiện diện từ chính quyền 

tới chính phủ. Chính tri thức luận dân chủ là điểm khởi hành trên 

nhân lộ của khai sáng văn minh dân chủ, để xóa đi tuyên truyền trị, để 

khử đi ngu dân trị, để tẩy đi vô học trị, mang hậu quả và hậu nạn của 

vô hậu, vì vô tri thức nên vắng chân trời. 

*Tri thức luận nhân quyền, là công cuộc đấu tranh cho toàn bộ hệ 

nhân (nhân lý, nhân tính, nhân tri, nhân trí, nhân bản, nhân văn, nhân 

tâm, nhân vị, nhân đạo, nhân quyền, nhân phẩm). Tại đây, tri thức 

luận nhân quyền trực diện để chống lại tuyên truyền trị, mang chân 

dung của ngu dân trị, có chân tướng vô học trị, tới từ độc đảng trị là 

cha sinh mẹ đẻ của bạo quyền công an trị, được “chống lưng” bởi tà 

quyền tham nhũng trị, có “sân sau” của ma quyền tham tiền trị. Một 

bên là ánh sáng của nhân quyền biết tôn trọng dân chủ để tôn vinh 

công lý, để thăng hoa tự do công bằng và bác ái. Ánh sáng của cộng 

hòa (tự do, công bằng, bác ái) và ánh sáng của nhân quyền (dân chủ, 

đa nguyên, văn minh) tạo nên hùng lực khai sáng nhân tri để khai hóa 

nhân trí, để lột mặt nạ tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị, để vạch 

mặt chỉ tên độc đảng trị, tham nhũng trị, tham tiền trị.  

Bạo quyền độc đảng hiện nay đi ngược lại mọi tiến hóa của nhân loại 

vì nhân quyền, đi nghịch hướng với tự do vì công bằng; đi trái chiều 

với dân chủ vì văn minh và tiến bộ. Mà thảm kịch là tuyên truyền trị, 

ngu dân trị, vô học trị đã và đang hủy diệt hệ thông (thông minh, 

thông thái, thông thạo) lẫn hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, 

sáng tạo) của Việt tộc, một dân tộc không hề thua kém các dân tộc 

láng giềng cùng văn hóa tam giáo đồng nguyên với Việt Nam đó là: 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Nhưng giờ đây dưới sự lãnh đạo 

toàn trị trong ngu dân, độc đảng với vốn vô học đã biến thanh niên 

Việt thành lao nô, phụ nữ Việt thành nô tỳ trong các quốc gia láng 
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giềng này. Hậu quả của vô học-vô hậu là: nô lệ, nô bộc, nô công, nô 

tỳ…  

Hãy tổng kết lại các liên minh trong học thuật: phương pháp luận của 

hiện tượng học trực quan; lý thuyết luận của hiện tượng học lý trí; 

khoa học luận của hiện tượng học nhận thức. Hãy đúc kết lại các liên 

hiệp trong khảo sát: khoa học thuật sử tính, khoa học thuật bối cảnh, 

khoa học thuật so sánh, khoa học thuật tổng quan. Tất cả tạo ra liên 

kết lại các liên đới trong điều tra: tri thức luận lịch sử, tri thức luận 

giáo dục, tri thức luận chính sách, thức luận trình độ, tri thức luận xã 

hội, tri thức luận định chế, tri ri thức luận lảnh đạo, tri thức luận tiến 

bộ, tri thức luận văn minh, tri thức luận dân chủ, tri thức luận nhân 

quyền.  

Khi đã có tổng kết lại các liên minh trong học thuật, đúc kết lại các 

liên hiệp trong khảo sát, liên kết lại các liên đới trong điều tra, thì đây 

là lúc áp dụng mô thức học thuật của cụ Tiên Điền Nguyễn Du là: 

“Phải lần cho tới tận nguồn lạch sông” để xới tới cội, bới tới nguồn 

của độc đảng trị, tham nhũng trị, tham tiền trị; để đào tới gốc, tới rễ 

của tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị. 

Các người đã: 

Điếm nhục hóa giáo dục 
Bạo quyền độc đảng lãnh đạo hiện nay đã tha hóa nền giáo dục nước 

nhà, đã đưa phản xạ vắng nhân cách của họ: hèn với giặc, ác với dân, 

vào không gian giáo dục, vào môi trường học đường. Đưa không khí 

hèn vào các ứng xử không có đạo lý khi có một vài thầy cô không có 

đủ can đảm để bảo vệ sinh viên của mình đấu tranh cho lẽ phải, có 

lòng với dân, có tâm với đất nước. Không khí hèn lan tỏa rồi trùm phủ 

lên thái độ sống của vài (hoặc nhiều) thầy cô, đúng ra họ phải là trí 

thức có đạo lý, tức là phải thẳng đầu-ngay lưng-vững chân, ngược lại 

họ lại cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền độc đảng, trước tà 

quyền cấp bộ, trước ma quyền cấp trường, qua chuyện buôn bằng bán 

cấp trong hệ thống giáo dục. 

Gian lận trong mua chức bán quyền trong cơ chế, mà trong đám chóp 

bu lãnh đạo đã có kẻ buôn dân bán nước cho Tàu tặc đã chiếm biển, 

chiếm đảo của ta; cho Tàu họa với thực phẩm bẩn, hóa chất độc; cho 

Tàu họan đã và đang hủy diệt môi trường Việt, môi sinh Việt; cho Tàu 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1064 

 

nạn với bọn đầu cơ các công trình, đầu nậu luôn trong chuyện buôn 

người, tất cả chúng đang bần cùng hóa, đang bẩn thỉu hóa Việt tộc.  

Ý đồ của Tàu tặc-Tàu họa-Tàu họan-Tàu nạn đang diễn biến trước 

mặt chúng ta, với sự thông đồng của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền 

tham quan, ma quyền tham tiền. Hãy dùng nội dung của nghĩa vụ học 

để chế tác ra nội công cho phân tích, làm nên nội lực cho giải thích để 

thẳng thắn kết luận: tất cả bọn Tàu tà với ý đồ xâm lược nước ta, 

thông đồng trong bóng tối với bọn độc tài trong độc quyền phản dân 

hại nước, tất cả chúng chỉ là: âm binh! (tà kiếp trong âm lộ). Khi sinh 

viên biết xuống đường để nói lên: ý thức yêu nước, nhận thức thương 

nòi với sự tỉnh thức phải bảo vệ quê hương, dân tộc tới cùng; thì đúng 

ra là tất cả thầy cô có nhân cách thẳng đầu-ngay lưng-vững chân phải 

ủng hộ sinh viên. Không có nhân cách trong giáo dục, thì đừng mong 

có phong cách trong giáo khoa, thì đừng mong có tư cách trong giáo 

án, để trao truyền kiến thức đàng hoàng và tử tế tới sinh viên, học 

sinh
34

. 

Câu chuyện hèn với giặc, ác với dân, mang không khí hèn vào giáo lý, 

nó cũng mang không khí ác vào quan hệ thầy cô với học trò, cái ác 

ngày ngày xuất hiện trong không gian giáo dục, trong môi trường học 

đường hiện nay của Việt Nam, khi dân tộc và đất nước bị lãnh đạo bởi 

cái bạo, cái tà, cái ma, cả ba cái này làm nên cái ác bằng cái bạo. 

Trong đó có bạo động giữa thầy cô với học trò, bạo hành giữa học trò 

với nhau, bạo lực lên ngôi một cách thô tục nhất; khi mà cái ác liên 

minh với cái bạo, nó điếm nhục hóa cả một hệ thống giáo dục! Với 

tên bộ trưởng bộ giáo dục viết-rồi-bôi chuyện “trừng phạt” sinh viên: 

“bán dâm quá bốn lần”; đây là cách hành văn của bọn ngọng ngôn 

ngữ, điếc ái ngữ, lòa nhân tri, què trí tuệ. Chúng điếm nhục hóa cả một 

hệ thống giáo dục, (gian giáo trong điếm lộ!). 

 

Các người đã: 

Âm binh hóa công an 
Các công an đã hành hung dân chúng với bạo lực ở cấp thô bỉ nhất, đã 

nhục mạ con với ngôn từ tục tỉu nhất, với phong cách hành xử bỉ ổi 

                                                     
34 Nhân luận và nhân Việt, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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nhất của họ, con hãy chọn bốn phân tích sau 
35

: phân tích chiều ngang, 

đây là loại chỉ biết thô tục qua bạo động vì họ không được giáo dục về 

đạo lý, luân lý, đạo đức, vì ĐCSVN lãnh đạo họ chỉ dạy họ bạo lý, tà 

lý, vô đức. Phân tích chiều cao, đây là loại chỉ biết buộc tội bằng bạo 

lực vì họ không được giáo dục về hệ lương (lương tâm, lương tri, 

lương thiện) và hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết). 

Phân tích chiều sâu, đây là loại chỉ biết thóa mạ bằng vô minh, làm 

nên loại người vô tri, vô giác, nên rất vô cảm trước các chủ thể đại 

diện cho hệ lương và hệ liêm như con và các sinh viên, thanh niên, 

mọi thành phần xã hội trong tháng 6 năm 2016 đã đầy đủ bổn phận 

công dân trước họa «buôn dân bán nước» của tập đoàn tội phạm đang 

cai trị nước ta. Phân tích chiều rộng, qua lịch sử: con và các người đã 

xuống đường trong năm tháng đó là: những đứa con tin yêu của Việt 

tộc! Mà trong lịch sử Việt tộc đã là một dũng tộc đánh thắng bao lần 

ngoại xâm phương Bắc; là một minh tộc, biết thắng Tàu tặc trong lịch 

sử bằng chính sự thông minh của mình: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, 

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung
36

.  

Vào giáo lý được giáo dục tôn vinh, được đạo lý và đạo đức xướng 

danh trong những thử thách của nhân loại, trong những thăng trầm của 

nhân sinh, qua hai phân tích của hai triết gia có chỗ đứng trung tâm 

trong tư tưởng hiện đại
37

: Levinas, ngọn núi cao của hiện tượng luận 

cùng lúc lại là bình nguyên mênh mông của triết đạo đức, yêu cầu 

trước khi ta phân tích về cách hành xử bạo ác của kẻ nắm bạo quyền 

để phán quyết về nhân cách và số kiếp của họ, Hãy trở lại để đào sâu 

ngay trong nhân tính a: chất thánh! Nếu chất thánh có trong mỗi ông 

thánh, thì chất thánh này có trong mỗi chúng ta: đạo Chúa gọi nó là vị 

tha, đạo Phật gọi nó là từ bi, chế tác ra bao dung, rộng lượng, khoan 

hồng để mở đường cho tha thứ.  

Derrida, chủ trì phải tháo cấu trúc tư tưởng để hiểu kiến trúc nhân 

tính, dặn chúng ta khi vị tha, từ bi, bao dung, rông lượng, khoan hồng 

để mở đường cho tha thứ, tha lỗi, tha tội. Mà nếu đúng là tha thứ thì 

phải tha thứ những chuyện không tha thứ được! Mà nếu đúng là tha 

                                                     
35 Tri Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
36 Tâm luận tìm sử luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
37 Chính Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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lỗi thì phải tha lỗi những chuyện không tha lỗi được! Mà nếu đúng là 

tha tội thì phải tha tội những chuyện không tha tội được! Còn tha thứ 

vì muốn được sống yên, tha lỗi vì muốn được sống lâu, tha tội vì 

muốn được sống riêng thì tha thứ, tha lỗi, tha tội chỉ loại này chỉ là vụ 

lợi bằng ích kỷ, không phải là tha thứ thật, tha lỗi thật, tha tội thật
38

. 

Các người đã: 

Hèn hạ hóa học thuật 
Trí thức hiện nay phải lãnh nhận tất cả hậu quả mà nền giáo dục tuân 

theo giáo điều của độc đảng bằng độc tài hiện nay tại Việt Nam chỉ 

cho phép các người nghiên cứu là mô tả tin tức rồi kể lể dữ kiện. Đảng 

trị không cho phép tự chủ để phân tích, có tự tin để giải thích, có tự do 

để phê bình, mà chính sự khách quan phê bình là hùng lực của học 

thuật, hùng lực này không hề được cổ súy trong một chế độ chính trị 

độc tài (lại bất tài) hiện nay tại Việt Nam.  

Tại các quốc gia có dân chủ, tự do, nhân quyền, nên lãnh đạo dựa vào 

văn hóa, nên có nghiên cứu dựa vào văn minh, nên có học thuật dựa 

vào văn hiến; mà giới trí thức trong nghiên cứu khoa học xã hội và 

nhân văn còn tự cho phép mình khi có tác phẩm riêng thì đi tiếp bước 

nữa để tự xây sự nghiệp riêng, và sự nghiệp này sẽ làm nền cho tư 

tưởng riêng của tác giả đó, mà không bị ý thức hệ độc đoán (vì độc 

tôn) nào vu cáo, buộc tội, bỏ tù.  

Nếu không có phương trình tác giả riêng-tác phẩm riêng-sự nghiệp 

riêng-tư tưởng riêng thì đừng mong cầu là nền học thuật, chuyện 

nghiên cứu hiện nay của Việt Nam được song hành với các nền học 

thuật tiến bộ trong dân chủ, văn minh trong nhân quyền. Nên ở đây từ: 

riêng quý báu vô cùng, đó là chỉ báo khoa học cho sự nghiệp nghiên 

cứu, nơi mà tự do riêng của mỗi người làm nên nhân cách liêm chính 

của người đó trong học thuật. 

Các bạn trẻ hiện nay đa số ít đọc, lạ lẫm ngay trên đường đi nẻo về 

của học thuật, nhưng cũng có các bạn trẻ đọc nhiều và kỹ vì họ chăm 

chỉ, để đi tìm hệ chuyên, lấy chuyên cần để tạo ra tinh chuyên, thực sự 

chuyên nghiệp để được công nhận là chuyên gia trong chuyên môn của 

mình. Chuyện tầm sư học đạo làm kim chỉ nam cho nhân cách cá nhân 

                                                     
38 Dân luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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biết tôn sự trọng đạo. Nếu các bạn trẻ hiện nay, đọc nhiều để hiểu 

nhiều theo lời khuyên của Rousseau: «Les hommes soyez humains» 

(Con người ơi hãy giữ nhân tính).  

Nên giới học thuật rất xa lạ với các bạn trẻ không học cũng chẳng đọc, 

suốt ngày tụ họp trong quán nhậu, rồi la cà qua các quán cà phê, trong 

khi Tàu tặc ngoại xâm đang cướp lãnh thổ và lãnh hải của Việt tộc, 

trong khi giặc nội xâm là tà quyền tham nhũng đang bòn rút tận xương 

tủy tiền của của dân tộc và tài nguyên của đất nước. Giới học thuật 

càng lạ lẫm hơn khi các bạn trẻ thích nhậu, thích la cà tán gẫu mang 

đầy ảo tưởng khi họ tán dóc với nhau là: dân tộc Việt rất thông minh, 

người Việt Nam rất giỏi… mà họ không thấy là chế độ độc tài nhưng 

bất tài từ quản lý tới quản trị nhưng luôn muốn độc trị hiện nay đang 

vùi tuổi trẻ xuống bùn nhơ, trai thì đi làm lao nô, gái thì đi làm tiện tỳ 

cho các nước làng giềng. 

Các người đã: 

Bất nhân hóa lý trí Việt 
Hệ lý, tức là lấy lý luận để lập luận, tìm giải luận để diễn luận, qua 

hành trình đi tìm hệ nhân, tức là lấy nhân tính để đi tìm nhân lý qua 

nhân tri tạo nên nhân trí; rồi đào nhân tâm, xới nhân từ, vung nhân 

nghĩa để tạo nhân bản, giữ nhân văn, và bảo vệ nhân vị, để vượt thoát 

các thử thách của nhân thế, để vượt thắng các thăng trầm đang đe dọa 

nhân sinh. 

Hệ công, đấu tranh vì công bằng, để xã hội có công pháp, dân tộc có 

công luật, giữ vững công tâm để hiểu hệ lương, nơi mà hành động 

lương thiện tạo ra hành tác có lương tri, nơi đây tri thức của thiện 

luôn có nguồn là lương tâm, làm nên cái sạch cho nhân phẩm, làm 

nên cái trong cho nhân tính, sạch và trong chế tác ra cặp đôi «chung 

lưng đấu cật»: công cạnh lương. 

Hệ tự, dụng tự do để xây tự chủ, dùng tự tin để giữ tự trọng, lấy tự 

quyết để gạt bạo quyền lảnh đạo buôn chức bán quyền, tà quyền tham 

quan buôn bằng bán cấp, ma quyền buôn thần bán thánh, chính hệ tự 

này sẽ cho ra đời hai đứa con sinh đôi: hệ thông, nơi mà thông minh 

làm nên thông thái; và hệ sáng, nơi mà sáng kiến mở đường cho sáng 

tạo. 
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Từ khi cướp được chính quyền cho tới khi độc quyền trong độc đảng 

với độc đoán của loài cuồng quyền, thì ĐCSVN đã triệt lý trí việt, cụ 

thể là thủ tiêu hệ luận; nơi mà độc trị sinh ra quái thai của nó là toàn 

trị đã giết đi hệ nhân; nơi mà độc quyền trong lạm quyền đã giết đi hệ 

công; nơi mà độc trị trong độc tôn đã giết đi hệ lương; nơi mà độc tài 

trong bất tài đã giết đi hệ công, rồi tiêu diệt luôn cả hệ: tự! 

Các người đã: 

Đồi bại hóa trí thức Việt 
Trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam, từ ngày lập ĐCSVN, 

năm 1930 cho tới nay không có lần nào lãnh đạo đảng này nghe những 

lời khuyên nhủ của trí thức. Cụ thể là họ diệt trí thức: Trần Đức Thảo,  

Nguyễn Mạnh Tường… Còn văn nghệ sĩ, thì danh sách bị họ hãm hại 

rồi truy diệt không kể hết đâu: Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan, Hoàng 

Cầm, Phùng Quán, Phùng Cung… Lịch sử của ĐCSVN là lịch sử diệt 

trí thức để dẹp tri thức! 

Trong xã hội hiện nay, ĐCSVN không hề nghe quần chúng. Nếu 

ĐCSVN nghe thì họ đâu biến dân chúng, thành dân oan, dân đen! 

Nếu họ chân thành nghe lời than, tiếng oán trong nhân quần thì 

ĐCSVN nên bỏ ngay cái thói cai trị dân bằng bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham nhũng, mà tổ chức tự do đầu phiếu. 

ĐCSVN có thể bắt đầu bằng trưng cầu dân ý và chỉ cần hỏi một câu 

thôi là: «Việt tộc có đồng ý cho ĐCSVN độc quyền lãnh đạo dân tộc 

và đất nước không?», hoặc «Việt tộc muốn có tự do, dân chủ, công 

bằng qua đa nguyên để có đa đảng, để tập hợp được đa tài, đa trí, đa 

năng, đa hiệu… không?». Kết quả đầu phiếu trong dân chủ chân chính 

là hiệu quả của chân lý. 

Trong sinh hoạt trí thức, các lãnh đạo ĐCSVN không có lần nào họ 

thành tâm đối thoại với trí thức. Làm sao ĐCSVN dám đối thoại qua 

đối luận với trí thức, vì ĐCSVN biết rất rõ là họ không có hệ thức (lấy 

kiến thức để xây tri thức, trồng trí thức; lấy ý thức để dựng nhận thức, 

để lãnh đạo trong tỉnh thức). Tại các quốc gia có tự do trong dân chủ, 

lấy nhân quyền làm nhân cách, các lãnh đạo thường xuyên gặp gỡ và 

đối thoại với trí thức trên truyền hình, truyền thanh, chưa kể qua các 

hội thảo, hội nghị, hội luận, từ quốc gia tới quốc tế, các lãnh đạo này 

họ không hề thiếu hệ thức, nên họ không né, không lách giới trí thức.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1069 

 

Thiện chí đối thoại để sự thật được công nhận như chân lý, rồi nhận 

chân lý để tìm ra lẽ phải cho nhân tính lẫn nhân sinh trong xã hội Việt 

hiện nay đang bị không những tha hóa nặng nề mà còn bị khổ sai hóa, 

âm binh hóa, Tàu nạn hóa… Không được quên dân oan, đang gào 

công lý, hét công luận, thét công luật, hiện tượng luận nhân kết để báo 

động cho đồng bào khi độc đảng dùng độc tài để cướp đất, phá nhà 

dân chúng, thì ai cũng có thể là nạn nhân. Vật đổi sao dời! Vì nắng 

sớm chiều mưa bạn ạ! Vì không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời!  

Các lãnh đạo của ĐCSVN, vô sản trong vụ lợi vì họ đã có nhà, có của 

bên Âu châu, có cả thẻ xanh để định cư tại Mỹ, lúc chúng cao bay xa 

chạy. Tà kiếp trong điếm lộ! Nên các từ ngữ: bạo quyền sinh ra tà 

quyền, ma quyền sinh ra âm binh. Mà âm binh của ĐCSVN là bọn bút 

nô, ký nô, văn nô, bọn này chuyên nghề vu khống, vu cáo, chúng chỉ 

là ma xó, ma bùn, ma trơi… Một loại ký sinh trùng trong tà dạng của 

âm binh! Mà người miền Bắc của bạn gọi là «chó cắn trộm»! Và Trần 

Dần nạn nhân của chúng sau Nhân Văn Giai Phẩm, đặt tên cho chúng 

là bọn «chém sau lưng». 

Các người đã: 

Thô tục hóa lương tâm Việt 
Lương tâm dựa vào lương thiện để xây dựng lương tri biết vận dụng 

kiến thức để hiểu nhân loại, biết dụng tri thức để thấu nhân sinh, biết 

vận hành trí thức để nhập nội vào nhân thế, biết vận dụng ý thức để 

hướng dẫn vào nhân quần, biết mô thức hóa nhận thức để giúp nhân 

tình tỉnh thức! Lao tác trong sự nghiêm túc của lý trí, sự nghiêm minh 

của trí tuệ, làm nên tuệ giác để phân tích khách quan các dử kiện xã 

hội, các diễn biến nhân văn. Một trí thức khi được đào tạo qua quá 

trình khoa học, chưa đủ! Một trí thức phải có đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành, làm nên luân lý có bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với đất 

nước; chính đạo lý và luân lý này là gốc, rễ, cội, nguồn dựng lên giáo 

lý để định hướng giáo khoa, giáo trình, giáo án làm nên giáo dục cho 

xã hội, cho quốc gia, cho dân tộc. 

Trong môi trường giáo dục mang lý trí của khoa học qua những mô 

hình của kiến thức làm nên mô thức cho trí tuệ, thì chính phương trình 

sự thật-chân lý-lẽ phải dẫn dắt ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp chớ 

không phải ngược lại. Nói gần nói xa, không qua nói thật! để có lời 
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thẳng thắn của tổ tiên ta: So ra mới biết ngắn dài. Vì mọi chuyện 

trong cuộc đời của một người trí thức đều là  chuyện của mức độ làm 

nên trình độ của bạn, của tôi trong trí giới cũng như trong giáo giới. 

Trình độ can-dự-để-can-thiệp từ kiến thức tới lý trí, từ trí tuệ tới lý 

luận, từ đạo lý tới đạo đức.  

Khi nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã thực địa thì: lý thuyết luận 

(lấy lý thuyết mới trợ lực cho lý thuyết cũ) để hiểu thực tế của nhân 

sinh, với phương pháp luận (lấy phương pháp này để hỗ trợ cho 

phương pháp kia) để thấu thực cảnh của nhân thế, rồi dụng khoa học 

luận (lấy khám phá khoa học để củng cố các định đề của khoa học) để 

thấm vào số kiếp của nhân loại. Cả ba lãnh vực tri thức này khơi lên 

một cách trực tiếp hay gợi ra một cách gián tiếp: sự hình thành nhân 

sinh quan ta trước nỗi khổ niềm đau của nhân quần, thế giới quan 

trước các thăng trầm của nhân gian, vũ trụ quan của ta với muôn vật, 

muôn loài, trong đó môi trường có môi sinh được quyền sống, không 

những có động vật, thực vật, mà cả mọi sinh vật hữu hình hoặc vô 

hình trong cuộc sống
39

.  

Các người đã: 

Bất công hóa công tâm Việt 
Lương tri trí thức chống bất công, loại bất chính, xóa bất lương, vất 

bất nhân khi thấy dân oan bị phá nhà, cướp đất, đuổi ra khỏi môi 

trường sống của mình, của gia đình mình và của tổ tiên mình. Bị cướp 

nhà, cướp đất là bị vừa động đất, vừa động trời. Đây không phải là 

mất mát mà là mất hết, đây không phải là mất mùa mà là mất trắng!  

Song hành cùng dân oan bao ngày tháng qua bằng học thuật, lấy khảo 

sát, nghiên cứu, điều tra, điển dã để minh chứng rồi xác chứng đây là 

chuyện trộm, cắp, cướp, giựt đất của dân, đây là chuyện: không thể 

chấp nhận được! Đây không phải là bất công tới từ bất bình đẳng mà 

là cả một hệ bất: bất chính của một hiến pháp của ma thức (chớ không 

phải mô thức): đất đai là sở hữu của toàn dân, do chính phủ quản lý, 

đảng chỉ đạo, loại câu chữ này thật bất lương, vì nó biến đất của công 

dân thành đất trong tay bọn bất nhân (bạo quyền lãnh đạo, tà quyền 

                                                     
39 Lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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tham quan, cấu kết với ma quyền tham đất vì tham tiền), để trộm, cắp, 

cướp, giựt có tổ chức.  

Hãy xem lại các bài học căn bản của xã hội học: bất bình đẳng có mặt 

trong đời sống xã hội, trong sinh hoạt xã hội, trong quan hệ xã hội! 

Còn bọn bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất 

để tham tiền, tất cả chúng nằm trong hệ bất (bất chính, bất lương, bất 

nhân) đây lại là phạm trù của đạo đức học, phải lấy hệ lương (lương 

thiện, lương tâm, lương tri) ra để trực diện mà trực luận với chúng. 

Các người đã: 

Oan hóa nhân sinh Việt 
Hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) trong câu chuyện lương 

tri trí thức, hãy nhớ lời dặn dò của Thomas Mann, sau ngày bọn giết 

người Đức quốc xã sụp đổ là: khi nhìn thì phải thấy! Nhìn mà không 

thấy thì khác gì mù lòa. Ông trách dân tộc Đức ông là bọn giết người 

Đức quốc xã không phải trên trời rơi xuống để gây ra thế chiến thứ hai 

(1939-1945), cùng lúc thảm sát người Do thái trong chương trình diệt 

chủng của chúng. Bọn này đã xuất hiện rồi thắng cử trước sự cúi đầu 

và nhắm mắt của dân tộc Đức, từ những năm 1930.  

Nhìn mà không thấy hệ bất (bất chính, bất lương, bất nhân) thì chắc 

chắn là có lỗi, đừng để lỗi biến thành tội với đồng bào và tổ quốc! 

Việt kiều đặt chân tới Hà Nội là thấy dân oan nằm ngồi la liệt tại cơ 

quan tiếp dân của Trung Ương, đường Ngô Thị Nhậm, Việt kiều đặt 

chân tới Sài Gòn là thấy dân oan vật vờ qua lại khu Thủ Thiêm; vậy 

mà các lãnh đạo của ĐCSVN sống hằng ngày trên đất nước lại không 

thấy, coi dân oan như không có, vì nhìn mà không thấy. Không thấy 

dân oan ngoài đường giữa phố đã là chuyện lạ! Lại không thấy dân 

oan đòi công lý qua mạng xã hội thì càng lạ ! 

Bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất lấy cái 

man trá để chế tác luật rừng man rợ của chúng: đất đai là sở hữu của 

toàn dân, do chính phủ quản lý, đảng chỉ đạo… Nên muốn hiểu về 

định lượng của bất công trong chế độ có lãnh đạo bất nhân tại Việt 

Nam hiện nay, không được quên phân tích vĩ mô! Theo nghiên cứu 

hiện nay thì Việt Nam hiện nay là đất nước «phá kỷ lục về dân oan», 
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không phải hàng trăm ngàn mà đã là hàng triệu trên ba miền của đất 

nước.  

Nếu chính quyền độc đảng hiện nay mà liêm chính thì hãy làm thống 

kê liêm sỉ về con số này, chính quyền chỉ cần lấy chỉ báo qua các đơn 

kiện, thì mọi việc sẽ rất rõ ràng. Tự do nghiên cứu, điều tra, khảo sát, 

điền dã… qua định lượng và định chất để biết thực chất của chuyện 

oan khiên này, là phạm trù của khoa học xã hội nhân văn nhưng không 

hề có trong một chế độ độc đảng toàn trị.  

Các người đã: 

Bẩn thỉu hóa tuệ giác Việt 
Tuệ giác của công bằng là dân oan họ đã thưa kiện mọi nơi, họ đã đi 

“cùng trời cuối đất” để “kêu oan”; mọi cơ quan có thẩm quyền đã 

thông đồng với nhau là không xử lý nổi oan của họ bằng công lý, mà 

nhắm mắt làm ngơ để họ tiếp tục sống trong “màn trời chiếu đất”, 

sáng chiều “đầu đường xó chợ”. Họ kêu gào rồi lang thang từ hành 

pháp tới tư pháp, họ thét gọi các lãnh đạo ĐCSVN phải cứu họ, 

nhưng“tứ bề im ngặt” nên họ phải tới quốc hội rồi trần truồng và gào 

thét công bằng giữa phố thị.  

Vì tại đây thì họ tin là có thể gặp để gọi được các đại biểu do họ bầu 

ra để bảo vệ họ mà! Nhưng buồn thay“nồi nào úp vung nấy”, họ chỉ 

gặp các đại biểu mà tuyệt dại đa số là đảng viên lấy “kịch trường” 

Quốc hội để diễn “hài kịch” là cúi đầu-cong lưng-bấm nút, để bật đèn 

xanh cho các âm mưu của bạo quyền lãnh đạo ở cấp bộ chính trị. 

Nhưng “kịch trường” Quốc hội của các “hài kịch” lại chính là “bi 

kịch” của Việt tộc, trong Quốc hội có một lực lượng đại biểu “hao 

tiền tốn của” cho thuế dân, lại âm mưu bằng thỏa hiệp âm binh với 

độc đảng: xảo nghiệp trong điếm trường! 

Hãy “kiểm chứng thực địa” là ra đường vào dịp Tết gần nơi bạn đang 

cư trú để nhìn-và-thấy có hàng trăm dân oan vẫn ra Hà Nội, dù biết 

các cơ quan lãnh đạo đã đóng cửa nghỉ Tết! Dân oan nằm lăn lóc trên 

đường Ngô Thì Nhậm, với khí trời lạnh mùa đông miền Bắc. Tại sao 

vậy? Tại vì họ không còn đất, còn nhà, họ mất hết, họ tới thủ đô để 

kêu oan, để đòi công lý, mà lãnh đạo chính quyền phải trả lại công lý 

cho họ, ĐCSVN đừng lẻo miệng là “đầy tớ của dân” nữa! Lãnh đạo 
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đừng lẻo lưỡi “phục vụ dân”, hãy thật sự phục vụ nhân dân, bằng 

cách chống bất công, chống bạo quyền, hãy bảo vệ dân bằng tuệ 

giác của công bằng.  

Trí tuệ của lãnh đạo bắt đầu bằng trực diện để trực quan: các cơ quan 

có những toà nhà đắt tiền, rộng lớn, cũng từ tiền thuế của dân mà ra; 

chính các cơ quan đó, từ địa điểm của các hội đoàn tới các địa danh 

của của chính quyền, thì tất cả cửa nẻo đóng im ỉm ngay cả ngày hành 

chính bình thường, nơi mà chung quanh dân oan đứng, ngồi, nằm la 

liệt, họ đang đi ăn xin công lý đấy! Họ trực diện với một chính 

quyền vô phép trước công pháp đấy!  

Hiện nay, dân chúng có kinh nghiệm với một chính quyền đi bắt cóc 

các nhà vận động dân chủ, tuyên bố xử họ công khai nhưng chặn công 

dân đi dự ngay trước cổng tòa, bỏ tù các nhà vận động dân chủ nhưng 

khi thả họ ra thì không có chứng thư giam giữ và phóng thích, cùng 

lúc chối leo lẻo trước quốc tế là Việt Nam: không có tù nhân lương 

tâm.  

Một chính quyền bắt cóc dân-xử đóng cửa tòa-nhốt bừa bãi-thả thô 

tục, đó là một chính quyền: xảo tri trong nhục lộ. Nietzsche, chỉ hai 

bài học: bài học thứ nhất: “Sự thật rất xấu, con người có một “nghệ 

thuật” gạt sự thật để sự thật đừng giết con người”, cụ thể có rất nhiều 

người sợ sự thật, vì khi họ đi tìm sự thực, khi gặp sự thực, rồi đào sâu 

sự thực thì họ sẽ phải đối mặt với bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham tiền như hoàn cảnh nước Việt hiện nay.  

Bài học thứ nhì: “Nếu bạn nhìn vực thẳm quá lâu, thì chính vực thẳm 

sẽ vào sâu trong bạn để nhìn bạn”, đây là hậu quả của câu thứ nhất, 

đối với những ai sống quá lâu trong vực thẳm, bị cầm tù trong vực 

thẳm mà không thấy vực thẳm đang vùi, đang lấp, đang chôn, trước 

tiên là con mắt của mình, sau đó là thể xác của chính mình. Vì, vực 

thẳm vừa sâu lại vừa hẹp, cái tối tăm của nó làm ta bị lòa mắt; nên bọn 

âm binh sống trong vực thẳm luôn có ý đồ làm cho Việt tộc lòa mắt vì 

tối; mà âm binh thì sống nhờ bóng tối nên âm binh thấy người, mà 

chưa chắc người thấy được âm binh! 
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Các người đã: 

Đày ải hóa thiện tính Việt 
Mang tâm trạng bi quan trước nhân tình thế thái, Baudelaire có hai 

tâm sự; hai tâm sự nhưng thật ra là hai bài học thật “khiếp hồn” cho 

kiếp người: bài học thứ nhất:” Đừng tìm trái tim tôi các dã thú đã ăn 

nó rồi!”, đây chính là câu chuyện “cận hồn, sát vía” của Việt tộc hiện 

nay. Vì Việt tộc đang sống với các con dã thú: khi dân chúng cúi đầu 

trước bạo quyền tạo ra bao bất công làm mọi người sẽ mất luôn cả 

nhân phẩm; khi nhân dân khoanh tay trước tà quyền tham quan sinh ra 

bao khốn cùng làm chúng ta mất luôn cả nhân tri, khi dân chúng quỳ 

gối trước ma quyền tham tiền tạo ra bao điều bất lương làm Việt tộc 

mất luôn cả nhân tính; tức là dân tộc ta đã bị dã thú ăn thịt rồi! Bài 

học thứ nhì: “Cuộc sống rồi sẽ dứt nhưng hối tiếc thì không”. Không 

nhắm mắt trước bất công của bạo quyền, không cong lưng trước cái 

bất chính của tà quyền, trước cái bất nhân của ma quyền để không hối 

tiếc trước khi rời cuộc sống này. 

Trong một xã hội Việt Nam hiện nay với hàng trăm triệu đồng bào 

sống trong vô cảm vì vô giác trước nỗi khổ của dân đen, trước nỗi oán 

của dân oan, triệu triệu người vô cảm này, sống say trong vô minh để 

chết mộng trong vô tri, từ ô nhiễm môi trường tới thực phẩm bị đầu 

độc; cả một dân tộc đang đánh mất định hướng lương tri, tìm tới mê 

tín dị đoan trong chuyện cầu vong, cầu hồn để rồi bị loạn tâm trong 

mê tín, mà còn gọi đó là tâm linh!  

Mỗi lần có những nỗi buồn lo ập đến trong tâm hồn, mang theo bao 

độc chất của tà quyền đang biến thành ám chất trong cõi lương tri, với 

loại câu hỏi như sau, làm hỗn loạn tư duy: Tại sao Việt tộc ra nông nổi 

này? Người Việt hiện nay chọn vô cảm làm phản xạ trước các nỗi khổ 

niềm đau với chính đồng bào mình. Tại sao Việt tộc lại đánh để mất 

đời sống tâm linh của nhân tâm như vậy? rồi gọi tên mê tín, dị đoan là 

tâm linh, biến cõi tín ngưỡng, từ chùa chiền tới lăng miếu, thành nơi 

buôn thần bán thánh có vụ lợi, để phục vụ cho tư lợi. Tại sao Việt tộc 

lại cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trước bạo quyền độc tài, trước tà 

quyền tham quan, trước ma quyền buôn người bán tình? Mà không 

vận dụng chiều sâu tâm linh của tổ tiên, để biến nó thành chiều cao 

cho chính nhân phẩm của mình; là đứng dậy, là thẳng lưng, là ngẩng 
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đầu, để gạt đi cái bạo, xóa đi cái tà, vất đi cái ma, để lấy lại cái người 

(vì cõi người). 

Các người đã: 

Nghiện ngập hóa tinh chất Việt 
Quốc hội lại bỏ phiếu (theo đa số) là chống lại chuyện soạn ra luật 

nghiêm túc có liêm sỉ để chặn chuyện nghiện ngập rượu bia, ma túy 

đang là một ung thư vĩ mô trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, 

quan hệ xã hội; một loại ung thư của “thói hư tật xấu” không những 

có lỗi mà còn có tội với dân tộc. Tại sao là tội? Đó chính là tội đầu 

độc cả một dân tộc vào chuyện nghiện ngập, để truy diệt sinh khí của 

đồng bào, để vùi dập sinh lực của bao thế hệ thanh niên, lẽ ra phải là 

nguyên khí của quốc gia, đây không phải là tội thì là gì? 

Chuyện sống còn của dân oan, là chuyện thuộc về phân phẩm của Việt 

tộc. Camus trả lời các câu hỏi lớn của nhân sinh bằng nhân tính, các 

câu hỏi lớn của nhân thế bằng nhân tri, các câu hỏi lớn của nhân loại 

bằng nhân phẩm, qua ba luận điểm: Lòng rộng lượng chân thành nhất 

của chúng ta đối với tương lai là dâng hiến tất cả ngay bây giờ cho 

hiện tại. Nếu kẻ chủ không sống được nếu không có kẻ hầu, thì một 

trong hai kẻ này ai là người thực sự có tự do?  

Luận điểm thứ nhất trong tình hình của Việt tộc hiện nay là chúng ta 

phải đấu tranh cho công bằng, tự do, bác ái qua đường đi nẻo về của 

nhân quyền, dân chủ  và đa nguyên. Luận điểm thứ nhì trong hiện 

trạng của xã hội Việt là kẻ chủ (ĐCSVN lãnh đạo bằng bạo quyền 

nhưng “hèn với giặc, ác với dân”) và người tớ (dân đen bị áp chế, 

dân oan bị áp bức) cả hai đều không có tự do, đây là bi kịch làm nên 

thảm kịch của đất nước hiện nay. Luận điểm thứ ba trong thực trạng 

của bi nạn bộ ba (nội xâm tiếp tay cho ngoại xâm): 

ĐCSVN lấy độc đảng để độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị trong bất 

tài và bất trị. Tham quan của ĐCSVN lấy tham quyền để tham ô, tham 

nhũng, đang làm suy kiệt tới dân tộc, môi trường, đạo lý… tới cùng 

cực. Tàu tặc cướp đất, biển, đảo song hành cùng Tàu họa gây ô nhiễm 

môi trường để diệt môi sinh, song đôi với Tàu hoạn qua thực phẩm 

bẩn đi cùng với hóa chất độc tạo nguồn cho ung thư vĩ mô trên số 
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phận của Việt tộc, làm nên Tàu nạn với bao công trình có quy mô từ 

cấp quốc gia tới cấp địa phương rơi vào tay Tàu tà. 

Các người đã: 

Ngu dân hóa lương tri Việt 
Trước thảm kịch này của đất nước, hãy tìm lại các nẻo đường của 

lương tri qua các trí thức của các nước được xem là có văn hóa cao, có 

văn minh rộng, có văn hiến đẹp, chỉ để nhìn lại cho rõ lương tri của 

mỗi chúng ta. Những tư tưởng gia như St Augustin, Plotin, 

Montaigne… hay các triết gia Kant, Pascal, Ricoeur… khi họ từ đi tìm 

con đường của lương tri thì họ có sẵn hai nhân lộ. Con đường thứ nhất 

bằng định hướng thần học, chóng chầy họ sẽ tìm tới thượng đế, đấng 

sinh thành của muôn loài và vạn vật; con đường thứ hai bằng định 

hướng của luân lý, đi tìm nhân tính bằng nhân phẩm. Nhưng dù đi 

trên hai đường khác nhau, nhưng họ thường tâm sự là họ đã gặp nhau 

trên: cái tôi tỉnh thức để tin yêu.  

Chính cái tôi tỉnh thức để tin yêu này là một định luận có nhiều định 

đề khác nhau, và khi được hội tụ lại thì các giá trị của lương tri hiện rõ 

trong cấu trúc của định luận này. Cái tôi tỉnh thức có hành trình của 

tỉnh táo để sáng suốt của thức, lấy kiến thức để lập tri thức, có ý thức 

để tạo nhận thức. Đây là định nghĩa thông minh về chữ hiền, làm nên 

hiền triết, dựng lên minh triết lấy hiền mà xoa dịu mọi điều hung, bạo, 

ác, dữ đang phùng mang trợn mắt giữa nhân thế. Từ đây, cái tôi của 

chủ nghĩa trung tâm được nuôi nấng bởi cái ích kỷ đã được trút rũ 

khỏi não trạng, để trưởng thành mà nhận ra cái tôi tỉnh thức, đã tỉnh 

thức trước thân phận con người, trong đó cái tôi vị kỷ thuở nào có số 

phận thật nhỏ bé của cát bụi (theo ca từ của Trịnh Công Sơn), cát bụi 

những biết thức để biết: «Tôi là ai mà yêu quá đời này?». 

Montaigne, tư tưởng gia thế kỷ thứ XVI, đứa con tin yêu của thể loại 

tùy bút khuyên chúng ta nếu muốn đi tìm lương tri, hãy ghé qua: chủ 

thể trong tự do, tại đây, bạn cứ đào thật sâu tâm hồn của mình để nhận 

ra các giá trị của lương tri, vì con đường tự do đang sâu lắng, đang 

hiện diện trong mỗi chúng ta. Như vậy, muốn đi tìm lương tri thì hãy 

tìm ra con đường đi tới cõi đó; muốn nhận ra các giá trị của lương tri 

thì phải để đầy đủ thời gian để đi tìm ra các giá trị ấy. Và, trên các nẻo 

đường này, ta đã có niềm tin vui sống để nuôi hy vọng sống vui, với 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1077 

 

tâm hồn rộng mở, chỉ cần thêm sự nhạy cảm với nỗi khổ niềm đau của 

nhân thế, với nỗi vui mang điềm phúc của nhân sinh, lấy sự cảm thông 

để cõng, bồng, bế, nâng cái nhạy cảm này.  

Con đường đi tìm cõi lương tri có kho tàng là các giá trị của lương 

tâm: Hãy làm hơn cái tôi đã có bằng cách vượt cái tôi đang có! Hãy 

tìm các lương tri mới, mà cũng chính là sự thông minh mới; một cái 

tôi mới để biến cái tôi nhỏ bé trở thành cái tôi mênh mang. Mà Plotin 

đặt tên cho nó là: một tâm hồn trọn vẹn biết ở trên cao! Nhưng không 

phải ở luôn trên cao, vì là tâm hồn rộng mở nên tâm hồn này lên 

xuống qua lại, để tiếp người, để nhận đời, để yêu cuộc sống hơn bằng 

cách bảo vệ lương tri việt.  

Các người đã: 

Ghẻ lạnh hóa tin yêu Việt 
Có một phương trình Tin yêu-Hướng thiện-Nhận thức-Tâm nguyện 

được cấu trúc gẫy gọn qua lời Kiều của sư phụ Nguyễn Du: Nhớ lời 

nguyện ước ba sinh/ Xa xôi ai có biết tình chăng ai? Hãy tìm ngay 

trong chiều sâu lương tri mình để mời các ẩn số lương tâm sau đây lên 

tiếp sức: Tin yêu vừa là niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào tình 

thương làm nên nỗi niềm sâu lắng, trầm kín trong nội tâm bạn, nó là 

người-bạn-sâu-bên-trong, nó thân thuộc trong thân quen trong tâm 

khảm của bạn, vì tin yêu này quá thân thương với bạn, nên bạn luôn 

tin vào nó. Hướng thiện được chế tác từ tin yêu làm nên quyền năng 

ngay trong không gian tâm linh của riêng bạn, nó yêu cầu bạn phải trả 

lời ba câu hỏi: Tôi là ai? Ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Tôi muốn 

làm gì và có thể làm gì để đưa cuộc đời theo hướng thiện? 

Nhận thức được chế tác từ hướng thiện của tin yêu này, làm nên từ ý 

thức về cuộc đời của bạn, nơi mà cuộc đời là không gian và thời gian 

luôn bị các biến cố xé tan nát, chính những sự cố này làm nên kinh 

nghiệm cho tâm thức phải luôn ở dạng tỉnh thức để nắm chính lương 

tri của mình ngay trong hiện tại, để bạn sáng suốt mà chuẩn bị cho 

tương lai. Tâm nguyện ngụ ngay trong tâm thức có chiều sâu của nội 

tâm ở dạng thức tỉnh nhất; sẽ tạo điều kiện để bạn khởi duyên, trợ lực 

bạn cho đời sống xã hội, trợ duyên bạn trong các quan hệ xã hội, trợ 
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tâm bạn trong sinh hoạt xã hội, tha nhân và bạn sẽ gần nhau hơn trong 

các giá trị của tin yêu bằng tâm nguyện.   

Các lãnh đạo của ĐCSVN đã xây dựng một chế độ sống bằng vô cảm 

(Ai chết mặc ai! Bây chết mặc bây!). Hãy trả lời với tà quyền lãnh đạo 

bằng một câu của Phạm Thiên Thư, mà Phạm Duy đã phổ nhạc: 

«Muôn loài như sương rơi. Xin làm hoa trắng đỡ…”. Hãy tới cõi 

lương tri của trí thức bằng chính tự do, bằng chính tâm hồn trong, linh 

hồn sáng của bạn, hãy đi trên con đường: nhân tính làm nên nhân 

tình; có nhân từ biết chở che cho nhân nghĩa. Từ đó mọi tuyên truyền 

ngu dân, mọi khẩu lịnh mỵ dân tự nhiên thành bọt bèo, rồi tự biến mất 

trong cõi sinh, cõi sống.  

Sương thì yếu yểu, rơi là tan, mà hoa cũng vậy, rất mong manh, vậy 

mà hoa biết hứng đỡ sương, lấy chính thân mong manh của mình để 

hứng đỡ cái chóng chày, cái đang phôi pha giữa sự sống. Đây là một 

bài học quý về lương tri, nếu đang yếu lả, đang mong manh, vẫn có 

thể giúp, có thể cứu những ai yếu hơn mình, mong manh hơn mình. 

Lương tri thật cụ thể, vì nó không bỏ quên ai, dù kẻ cứu cũng đầy các 

khó khăn, ngập các thử thách, tràn các thăng trầm, nhưng phải giúp-

cứu-nâng-đỡ kẻ yếu «trước đã», đây là chuyện mà các lãnh đạo của 

ĐCSVN không hiểu! 

Các người đã: 

Vô vị hóa minh triết Việt 
Câu chuyện lương tri trí thức có thể ghé qua các công trình nghiên cứu 

của triết gia Jerphagnon khi ông nghiên cứu toàn bộ hệ thống tư tưởng 

Âu châu để hiểu tại sao các minh sư triết học ngày càng đi sâu vào 

minh triết để hiểu các giá trị tâm linh. Nơi đây, minh triết là minh lộ 

để con người tới được các chân trời tâm linh, tại các chân trời này con 

người sẽ thấy các kinh nghiệm của nhân phẩm, luôn song hành cùng 

các trải nghiệm của nhân văn. Tại tụ điểm của lương tri này, con 

người sẽ nhận ra rồi nhận rõ các giá trị của cuộc sống, để hiểu tại sao 

lại có chuyện trễ, tại sao lại có chuyện chậm?  

Platon khi được Jerphagnon soi rọi qua cấu trúc triết học của chính 

Platon, luôn đi tìm để phân tích quan hệ giữa con người, linh hồn và 

thượng đế; nơi mà mỗi con người sống trong cuộc đời như đi trên một 
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con đường, và trên con đường đó con người gặp-nhận-hiểu-thấu nhân 

vị của linh hồn, nhân sinh qua thượng đế, mỗi lần gặp-nhận-hiểu-thấu 

như vậy con người luôn tự đặt cho mình câu hỏi tại sao ta gặp-nhận-

hiểu-thấu trễ như vậy, chậm như vậy?   

Augustin là trường hợp mà Jerphagnon ở lại thật lâu trong nghiên cứu 

của mình, trước hết St Augustin có tất cả các thành công trong xã hội, 

bằng tinh hoa của học thuật dựa trên tinh anh có trong sự thông minh 

của ông; nhưng năm 33 tuổi Augustin đã bỏ tất cả để đi tìm thượng đế, 

vì nếu nhận ra thượng đế thì sẽ hiểu linh hồn là gì? Cũng với sự thông 

minh xuất chúng của mình, Augustin không rơi vào chuyện mê tín, dị 

đoan, hoang tưởng, mà ông tổ chức một cuộc đối thoại với thượng đế 

với tấm lòng kính cẩn tuyệt đối. Nhưng khi ta đọc kỹ tác phẩm Xưng 

tội (Confessions) của ông, người ta nhận ra ông mượn chuyện xưng tội 

là để vinh danh nhân phẩm của nhân loại. Như vậy, chuyện ông tổ 

chức một cuộc đối thoại với thượng đế có thể chỉ là một cái cớ chăng? 

Cớ để ông biến đối thoại thành độc thoại, ông độc thoại với thượng đế 

để đốí thoại với đời, với người, với chính thân phận của mình.  

Pascal là trường hợp mà Jerphagnon thấy được cái ý thức của con 

người luôn khiêm tốn để tỉnh táo, luôn khiêm cẩn để sáng suốt, để 

nhận ra tâm trạng trễ, tâm cảnh chậm khi con người đứng trước các 

chân lý của khoa học, các sự thật của nhân sinh, các lẽ phải của đạo 

đức. Pascal luôn tìm định nghĩa để giữ định đề, giữ định đề để không 

lạc đề khi phân tích và giải thích mọi giá trị, từ toán học tới triết học, 

từ ngôn ngữ tới nhân sinh. Và khi vào để phân tích và giải thích các 

giá trị tâm linh, con người sẽ có định hướng qua định nghĩa của ngữ 

vựng rồi từ đó mà đi tìm ngữ pháp rồi ngữ văn cho các chiều hướng 

của tâm linh. 

Một cuộc đối thoại luôn muốn tìm con đường tâm linh để đi lên, lên 

cao, cao mãi để được ngang tầm với nhân vị là chuyện không hề có 

trong tư duy của các lãnh đạo ĐCSVN hiện nay. Như vậy sự thông 

minh làm nên nhân tri có thể hiểu được và thấu được sự thông minh 

của nhân quyền; làm nên các giá trị của lương tri, tự chúng là những 

con đường cao tốc, cho phép dân tộc đi nhanh để gặp các giá trị thiêng 

liêng không hề có trong chính sách của các lãnh đạo ĐCSVN tự trước 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1080 

 

đến nay, nên họ mới bị Việt tộc tặng cho biệt danh: “vô sản vì vô 

học”. 

Các người đã: 

Vô thức hóa thông minh Việt 
Thấy được cái ý thức của con người luôn khiêm tốn để tỉnh táo, luôn 

khiêm cẩn để sáng suốt, để nhận ra tâm trạng trễ, tâm cảnh chậm khi 

con người đứng trước các chân lý của khoa học, các sự thật của nhân 

sinh, các lẽ phải của đạo đức. Tìm định nghĩa để giữ định đề, giữ định 

đề để không lạc đề khi phân tích và giải thích mọi giá trị, từ toán học 

tới triết học, từ ngôn ngữ tới nhân sinh. Và khi vào để phân tích và 

giải thích các giá trị tâm linh, con người sẽ có định hướng qua định 

nghĩa của ngữ vựng rồi từ đó mà đi tìm ngữ pháp rồi ngữ văn cho các 

chiều hướng của sự thông minh có mặt trong đời sống của tri thức. 

Loại thứ nhất là thông minh tức khắc đó là sự thông hiểu tính lập đi 

lập lại của các hiện tượng trong không gian và thời gian để hiểu cách 

vận hành của chúng, rồi từ đó đặt cứu cánh hợp lý và phương tiện hợp 

thời để đạt kết quả. Loại thứ hai: thông minh xét nghiệm biết xem xét 

tính lập đi lập lại của các hiện tượng trong không gian và thời gian để 

khảo nghiệm thực chất của các hiện tượng này. Và khi lương tri xuất 

hiện trước hai loại thông minh này, nó sẽ vận dụng nhân sinh quan 

của nhân tâm, phối hợp cùng thế giới quan của nhân từ, để chế tác ra 

một vũ trụ quan của nhân lý, trong đó kẻ tự cho mình là thông minh 

phải lấy nhân tính cao nhất của mình để cùng tha nhân bảo vệ nhân 

phẩm, nâng cao nhân vị cho nhân sinh.  

Trên thượng nguồn của mọi chính sách của ĐSCVN không có sự 

thông minh để quyết định và sự thông thái vì cẩn trọng khi nhận ra sự 

lập đi lập lại của các hiện tượng trong không gian và thời gian, cả hai 

sẽ hiểu nguyên nhân của các sự kiện, cũng như quy luật của các sự cố, 

để tránh sai lầm trong hành động. Chính sự thông minh trợ lực cho đời 

sống tâm linh để tìm hiểu chiều sâu của sự kiện bằng nhân tri để cảm 

nhận sự cố bằng sự rung cảm của nhân tâm. Dưới hạ nguồn, sự thông 

minh biết nhận ra nguyên nhân của sự thất bại, còn thông thái thì tổng 

hợp các nguyên nhân của sự thất bại để tránh thảm bại, rồi đi tìm con 
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đường đi khác để tới thành công, mà không kinh qua quá khích và cực 

đoan.  

Còn lương tri thì lùi ra để đứng xa trong tỉnh táo, mà phân tích thất 

bại, để sau đó lương tâm sẽ trở lại đứng gần, sát, cận kề sự thất bại để 

tìm ra sự cảm thông với kẻ thất bại. Từ đó tìm cách đưa ra một ánh 

sáng mới, để chỉ cách thoát nạn cho kẻ thất bại, được ra khỏi đường 

hầm của sự bại trận, để tìm con một con đường khác, bại ít thắng 

nhiều, vì mang các sắc xuất thành công rõ nét. Chuyện lương tri trí 

thức không dùng các con tính số học mang tính toán của toán học, mà 

bằng sự cảm nhận đa chiều về nhân thế, qua sự đa dạng của nhân gian. 

Các người đã: 

Giả mạo hóa lẽ phải Việt 
Trong lương tri giáo dục, khi thế hệ đi trước có trách nhiệm phải trao truyền ít 

nhất ba giá trị giáo dục cốt lõi cho các thế hệ đi sau là sự trao truyền 

sự thật của lịch sử, mà sự thật làm xuất hiện chân lý với sử liệu, sử 

chứng, không ai chối cãi được, song hành cùng các tang chứng, làm 

nên chứng tích luôn có mặt trong kỷ niệm, trong ký ức, tạo ra chất 

sống cho sử học.  

Chính sự thật làm nên chân lý giúp nhân sinh thấy ra lẽ phải. Chính lẽ 

phải giúp ta nhận diện ra các giá trị của đạo đức cùng lúc trên hai 

nhân lộ, con đường đầu tiên giúp nhân sinh nhận ra đạo lý của các 

chuyện hay, đẹp, tốt, lành có mặt trong nhân đạo.  

Con đường tiếp theo là khi có đạo lý rồi thì nhân sinh sẽ tìm ra luân lý 

khám phá ra bổn phận với xã hội, trách nhiệm với đồng loại. Từ đây, 

ranh giới giữa đạo lý và luân lý sẽ bị xóa dần đi, để tạo nên sự hòa hợp 

mới, làm nên các giá trị của lương tri.Hãy lập nên một phương trình 

mới cho nhân tâm biết bảo vệ nhân phẩm: (sự thật+chân lý = lẽ phải) 

+ (đạo lý+luân lý = đạo đức) = các giá trị tâm linh. 

Khi phương trình này hình thành thì ta được trao nhận một định nghĩa 

mới về: tự do, một định nghĩa đẹp vì đây là cùng có tự do với tha 

nhân, với đồng bào, với đồng loại, để cùng hưởng chung với mọi 

người, mọi loài. Ngược hẳn với loại định nghĩa thấp hèn về tự do qua 

cái ích kỷ chỉ cho một người, một phái, một đảng có trong não trạng 
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của bạo quyền lãnh đạo, đã thành tà quyền hãm hại dân tộc, rồi sẽ 

thành ma quyền buôn dân, bán nước. 

 Sự vận hành toàn bộ của các giá trị của lương tri đi từ cái tôi tới tha 

nhân, tâm linh là trao không để cùng hưởng chung, mà không hề đòi 

trả ân, trả oán, từ đây chúng ta có được một định nghĩa về các giá trị 

tâm linh, qua các chỉ báo rành mạch trong sinh hoạt xã hội, trong đời 

sống xã hội, trong quan hệ xã hội, vì tâm linh không thể tự định nghĩa, 

mà phải dựa trên sự phối hợp giữa: luân lý, đạo lý, đạo đức luôn đi đôi 

kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức; và công bằng, công lý có từ 

công tâm, công đức luôn chung lứa với lương tâm, lương thiện, lương 

tri. 

Có kinh nghiệm của Mục sư L. King và thiền sư Thích Nhất Hạnh; chỉ 

vì tôi chỉ nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về chuyện «con 

người» thôi bạn ạ! Mục sư L.King (đứa con tin yêu của lòng tin bất 

bạo động để chống kỳ thị) phân tích trong thời buổi hiện đại của khoa 

học, cái người (humain) trong cái thánh (sainneté) phải có mặt để bảo 

vệ các giá trị tâm linh, giúp con người luôn cẩn trọng ngay trên chính 

mạng sống của mình, khi ông giải thích rằng con người dùng khoa học 

để chế ra các hỏa tiễn được điều khiển tự động, nhưng chính con 

người thi đang lầm đường lạc lối trong mê lộ của sự giết chóc lẫn 

nhau, thì các hỏa tiễn điều khiển tự động này là sự tự sát của con 

người, chớ không phải là một tiến bộ văn minh gì cả!  

Khi đấu tranh chống chiến tranh vì hòa bình, vì muốn bảo vệ con 

người và sự sống, trong lần chuẩn bị cho một cuộc biểu tình ngoài 

đướng phố tại Mỹ, mục sư L.King có hỏi thiền sư Thích Nhất Hạnh là 

nên chọn khẩu hiệu nào để làm biểu tưởng hòa bình cho cuộc xuống 

đường này?  

Thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyên mục sư L.King nên chọn một ca từ 

của Phạm Duy, nói lên ý lực của con người từ chối diệt con người: 

«Tôi từ chối giết người! Vì giết hết người rồi tôi sẽ sống với ai?», 

không có một chứng từ lịch sử nào để minh chứng là các lãnh tụ thủa 

trước và các lãnh đạo thủa này của ĐCSVN biết, nghe, đọc, hiểu, 

nghiệm được câu này!  

Các người đã: 
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Hình sự hóa công lý Việt 
Khi tổng kết các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về tội phạm 

học qua trường hợp của Việt Nam, từ khi dân tộc và đất nước này phải 

gánh chịu bạo quyền của ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam, từ1930 

tới nay. Dân chúng đã biết loại não trạng quyền lực-quyền lợi không 

sao tách được nhân sinh quan, thế giới quan của ĐCSVN để có thể 

khách quan hóa từ sự kiện tới sự cố, theo đúng yêu cầu của khoa 

học
40

, cụ thể là đưa chứng từ vào dữ kiện để sự thật làm sáng lên chân 

lý.  

Sự chân thành trong mạch lạc, với chân thật của luận chứng, để chúng 

ta hiểu nhau hơn, trên tinh thần của học thuật là tôn trọng lẫn nhau, để 

sự thật được song hành cùng chân lý, sẽ giúp nhận ra lẽ phải. Quy 

trình sự thật-chân lý-lẽ phải được kết tụ thành một tổng thể, mà không 

ai có thể tách ra được, để vo tròn bóp méo, để đánh tráo, rồi bào chửa, 

sau đó là «chạy tội» cho tội phạm đã gây ra tội ác; khi mà các nghiên 

cứu, khảo sát, điều tra, điền dã của tội phạm học đã được thực hiện tới 

nơi tới chốn rồi thì chuyện «chạy tội» cho ĐCSVN xem như vô ích!  

Dù là một chuyên ngành mới mẻ của khoa học xã hội và nhân văn, 

nhưng các lãnh đạo không thể tham ô, các quan chức không thể tham 

nhũng trên các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã của tội phạm 

học. Khi chuyên ngành sinh sau đẻ muộn này ra đời thì công việc 

thường nhật của nó là: lột trần tội ác! lột mặt nạ tội phạm! Nên nó 

không sợ bất cứ bạo quyền nào ám hại nó, không lo bất cứ tà quyền 

nào mua chuộc nó, không để bất cứ ma quyền nào bán đứng nó. 

ĐCSVN tạo ra mê thức qua tuyên truyền một chiều của một chế độ 

độc tài-toàn trị, biến mộng tưởng thành kiến thức chủ quan.  

Mà mộng tưởng là nguồn của mê thức, dắt con người vào mê lộ để bị 

lạc bẫy trong tà lộ, nơi mà thủ phạm và nạn nhân đã vào tử lộ, từ đó 

vô tình hay vô tâm: tội phạm đã gây ra tội ác, mà tội phạm học phải 

vạch mặt chỉ tên, vì đây là nghiệp vụ học của tội phạm học. 

Quy trình sự kiện-chứng từ-xác chứng
41

 làm gốc, rễ, cội, nguồn cho 

tội phạm học, khi sự kiện đã thành sự cố với các hậu quả hại người-
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giết người-chết người, nơi mà chứng tích đưa đường dẫn lối cho 

chứng từ, thì xác chứng của nghiên cứu sẽ định hình cho minh chứng 

để sự thật được đưa ra ánh sáng, để chân lý được quang minh chính 

đại từ tòa án của lương tâm tới tòa án của công pháp.  

Có ba quy trình: sự kiện-sự cố; chứng tích-chứng từ; xác chứng-minh 

chứng, vu cáo mà không có phân tích sự kiện-sự cố; vu khống mà 

không có giải thích chứng tích-chứng từ; vu họa mà không có giải 

luận xác chứng-minh chứng là chuyện thói quen làm nên khuyết tật, 

để khuyết tật làm nên khuyết não ngay trong tư duy của các lảnh đạo 

của ĐCSVN. Đó là phản xạ từ bao năm, của những các quan chức của 

ĐCSVN: khi nạn nhân của họ phân tích sự kiện-sự cố, thì bị họ vu cáo 

là «các lực lượng thù địch»; khi nạn nhân của họ giải thích chứng 

tích-chứng từ, thì bị họ vu khống là «phản động chống cách mạng»; 

khi nạn nhân của họ giải luận qua xác chứng-minh chứng thì bị họ vu 

họa là «bôi nhọ lãnh đạo của Đảng». Các thói quen vu cáo, vu khống, 

vu họa cho người khác, cho bất cứ ai không đồng ý với ĐCSVN.  

Đó là câu chuyện của tội ác trong Cải cách ruộng đất (1954-1958): 

chỉ cần vài chữ tố cáo không chứng từ là tòa án nhân dân quyết tội 

(không có) lên đầu những ai bị vu cáo là «địa chủ»; để ngay tức khắc 

sau đó là đám đông quần chúng (bị giật dây) vu khống cho các nạn 

nhân là «bóc lột» nông dân; rồi dẫn tới (cũng tức khắc) chuyện tử họa 

của các nạn nhân này là bị bắn giết ngay tại chỗ.  

Tổ tiên Việt không quên nghiêm cẩn dạy con cháu: sai một ly đi một 

dặm. Nhưng đối với đám tuyên giáo (tà nghiệp trong xảo lộ) vu cáo 

mà không dám đối thoại để hiểu thế nào là sự thật; với lũ lãnh đạo độc 

tài nhưng bất tài (gian kiếp trong tà lộ) vu khống mà không dám trực 

diện để thấu thế nào là chân lý; với bọn bút nô, ký nô (ma nghiệp 

trong điếm lộ) vu họa mà không dám đối luận để thấm thế nào là lẽ 

phải. Đây chính là ma nghiệp của ĐCSVN 

Các người đã: 

Cuồng quyền hóa chính trị Việt 
Sự có mặt vô cùng quý giá của dân chủ qua đa nguyên (đa tài, đa trí, 

làm ra đa hiệu, đa năng để đa lực) dựa trên nhân quyền (nhân tri, 

nhân trí trợ lực cho nhân lý, nhân tính làm nên nhân bản, nhân văn, 
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để nhân vị có chỗ đứng, nhân đạo có đường đi mà tới gặp và nhận 

nhân phẩm)
42

. Vì « cá nằm trên thớt » mà cá muốn sống còn hay sống 

sót thì phải nhận tủi nhục mà tủi thân chịu nhục dưới một chế độ của 

hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị) làm nên cái độc hại 

chống tri thức.  

Khi đã chấp nhận cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước cái ác đã làm nên 

cái tội; ngược lại đường đi nước bước qua các quá trình giải luận của 

tội phạm học là: vén cái ác để vạch cái tội. Khi mất nhân cách vì 

không dám phê bình qua phân tích và giải thích các tội ác của bạo 

quyền độc đảng, các tội phạm của tà quyền độc trị, các tội lỗi của ma 

quyền độc tài, thật sự là khi ta «nhắm mắt làm ngơ» thì ta đã đồng lõa, 

là đồng phạm với các tập đoàn tội phạm này rồi!   

Một tập đoàn tội phạm luôn biến quyền lực thành bạo quyền độc đảng, 

tà quyền độc trị, ma quyền độc tài để vơ vét qua hệ tham (tham quyền 

để tham ô, rồi tham nhũng, chỉ vì tham tiền) nên quyền lợi của chúng 

thật ra chỉ là tư lợi, vì chúng buôn thần bán thánh qua chiêu bài cách 

mạng xã hội chủ nghĩa.  

Cụ thể là khi còn đi học chúng đã biết buôn bằng bán cấp để sau đó là 

mua chức bán quyền, chúng mang dã tâm buôn đất bán người (biến 

dân lành thành dân oan), nên trong bọn chúng dã có kẻ bước qua buôn 

dân bán nước, đối với chúng chỉ là vài bước, có khi dễ như trở bàn 

tay, vì những kẻ này đã chuyển qua phương Tây tiền của vơ vét được 

của dân tộc, chúng đã có nhà, có thẻ xanh, thẻ cư trú tại Tây Âu và 

Bắc Mỹ, để chớp nhoáng cao bay xa chạy, khi bọn Tàu tặc tới xâm 

lược đất nước của chúng ta, biến Việt tộc thành lao nô cho chúng.  

Tội nghiệp thay khi thấy người tài lại để bọn độc tài nhưng bất tài 

«chăm lo» chuyện bảo vệ dân tộc, phát triển đất nước điều khiển, thao 

túng, giật dây, «xỏ tai, kéo mũi», để chung quy là ngụy biện các thảm 

họa trên một dân tộc mà đa số cằng ngày càng túng thiếu, mà tuyên 

truyền ngày ngày ra rả là «thành quả cách mạng». Rồi chung cuộc là 

ngụy tạo các thảm nạn trên một đất nước thành «định hướng xã hội 

chũ nghĩa». Mà thực tế là dân tộc Việt hiện nay cứ bỏ đất nước ra đi 

dù ra ngoài chỉ để làm lao nô, nô tỳ, nô bộc cho các quốc gia láng 
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giềng vì họ đã quá nhờm tởm bạo quyền, tà quyền, ma quyền ngày 

ngày dẫm lên lưng, đạp trên vai, nhấn lên đầu của họ bao bất công và 

tội ác không sao chấp nhận được.  

Đất nước Việt hiện nay cạn kiệt tài nguyên tới vì bọn mafia lãnh đạo, 

với bao ô nhiễm môi trường, môi sinh bị truy diệt
43

. Độc hóa từ thiên 

nhiên tới thực phẩm, với âm mưu của ngoại xâm Tầu tặc thông đồng 

với nội xâm tham nhũng mà thế giới có đầy đủ dữ kiện, trong khi dân 

tộc vẫn bị bộ máy tuyên truyền độc đảng bưng bít, che giấu, đây là 

một tội ác mà tội phạm học không thể nào bỏ qua được. Khi bọn bạo 

quyền độc đảng, tà quyền độc trị, ma quyền độc tài, có vài đứa khi đi 

chơi tại phương Tây, chúng vỗ bụng tục tỉu trước Việt Kiều, rồi cười 

đểu mà nói là với số tiền của dân tộc mà chúng vơ vét được, thì chúng 

và con cái, cháu chắt của chúng: «ăn năm đời, mười đời không hết!». 

Đám đầu nậu tham nhũng này chính là những tội phạm đã gây ra 

những tội ác, nên tội phạm học phải có mặt để tổng kết bằng vạch mặt 

chỉ tên (lột mũ bạo quyền, lột mặt nạ tà quyền, lột trần ma quyền) 

bằng các tiêu chí của: hệ liêm (liêm chính, liêm khiết, liêm sỉ); hệ 

chính (chính tri, chính kiến, chính lý); hệ đạo (đạo lý, đạo đức, đạo 

hạnh). 

Đám lãnh đạo của ĐCSVN không hề trích câu của tổ tiên Việt đã để 

lại cho con cháu Việt :«Sống lâu mới biết lòng người có nhân»
44

 mà 

nhân đây là nhân tính làm nên nhân cách để được song hành cùng 

nhân từ, nhân nghĩa, nhân tâm, làm nên nhân vị có nhân lý, nhân bản, 

nhân văn, vì biết đi vào nhân đạo để tạo dựng nên nhân phẩm! 

Các người đã: 

Thô bỉ hóa tư duy Việt 
Phê bình làm nên phê phán trong quy trình đào tạo bình thường của 

các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, ai cùng 

học được: 

Xã hội luận phê bình (Sociocritique), định hình môi trường sống của 

công trình nghiên cứu trong một vũ trụ xã hội, nơi mà khảo sát, điều 
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tra, điền dã, nghiên cứu là một quá trình phê bình xã hội, mang tính 

chất xã hội hoá riêng của nó và mỗi quá trình xã hội hoá luôn nằm 

trong một môi trường ý thức hệ nào đó (độc đảng hay đa nguyên, độc 

tài hay đa tài, toàn trị hay đa trị…). Bản thân người nghiên cứu và 

người đọc cũng không thoát khỏi môi trường ý thức này, nên công 

trình nghiên cứu luôn có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với môi 

trường xã hội và các ý thức hệ trong xã hội đó. Chính xã hội luận phê 

bình có cơ sở nghiên cứu khách quan đã mang lại những tiến bộ lớn 

trong học thuật và ngay trong các xã hội có dân chủ đa nguyên, khi 

chính các công trình nghiên cứu đã lột mặt nạ của mê thức giả danh 

kiến thức để làm chuyện «đánh lận con đen» mà định hướng dư luận. 

Nên các chế độ độc đảng toàn trị hiện nay, như Việt Nam thường vu 

oan, vu cáo, vu khống, vu họa để chống phương pháp này, vì khi xã 

hội luận phê bình được thực hiện tơi nơi tới chốn thì bộ máy tuyên 

truyền sẽ bị vô hiệu hóa, và đám tuyên giáo sẽ bị lột mặt nạ! 

Dân tộc luận phê bình (Ethnocritique), nơi mà dân tộc tính được đánh 

giá qua cá tính của dân tộc đó qua sinh hoạt văn hóa, qua quan hệ xã 

hội, qua đời sống tâm linh… Dân tộc luận phê bình có thể bắt đầu 

bằng nghiên cứu các văn bản từ lịch sử tới văn học, để đi sâu vào các 

điều tra thực địa, nơi mà phê bình tới từ phân tích và giải thích sẽ làm 

rõ sức thông minh và lực sáng tạo qua các cộng đồng quốc gia, qua 

các tập thể xã hội, qua các cá nhân có cá tính được định nghĩa như các 

chủ thể của sáng tạo.  

Nói gần nói xa, không qua nói thật là dân tộc luận phê bình còn đi xa 

hơn thế nữa để vào sâu từng dân tộc tính qua các giai đoạn lịch sử, cụ 

thể là thủa xưa Việt tộc là một dũng tộc đã thắng bọn Tàu tặc khoảng 

20 lần bằng chính lòng dũng cảm của ý chí bất khuất quyết tâm giữ 

nước; cũng đã là một minh tộc biết thắng Tàu tặc bằng chính sự thông 

minh của mình: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo bằng thủy 

chiến; Nguyễn Trãi bằng sự phối hợp giữa kháng chiến, ngoại giao và 

tâm lý chiến; Quang Trung bằng tri thức luận quân sự về quản lý 

không gian và thời gian… 

 Vậy mà dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay, thì chí khí của dũng 

tộc, sáng tạo của minh tộc, xem như bị tiêu tán hóa cùng trước thực 

chất đớn nhục của ĐCSVN là: hèn với giặc, ác với dân! Đẩy Việt tộc 

từ dũng tộc, minh tộc sang «hèn tộc», «nhục tộc», đây là một tội ác 
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ngay trên dân tộc tính, là tội đồ trước tiền đồ của tổ tiên, mà cũng là 

một tội ác trước các thế hệ mai hậu của Việt tộc. 

Địa dư luận phê bình (Géocritique) là phương pháp phân tích đặt ưu 

tiên cho nghiên cứu về tính đặc thù của một không gian địa lý trong 

phân tích và giải thích. Địa dư luận phê bình chống lại các quy phạm 

sơ cứng về không gian, thí dụ cụ thể là tháng Bảy năm 2019 này bọn 

Tàu tặc đã vào lãnh hải của Việt Nam tại bãi Tư Chính, với thái độ 

xâm lược mà chính phủ độc đảng Việt Nam đã giấu nhẹm dân chúng, 

hơn 700 trăm tờ báo bồi bút cho ĐCSVN đã «im hơi lắng tiếng», để 

chính các báo đài ngoại quốc thông báo mà dân chúng biết được qua 

truyền thông quốc tế.  

Địa dư luận phê bình cho thấy rất rõ trong năm 2019 này là dân Hồng 

Kông, dân Đài Loan không sợ Trung Quốc, trước đó Philippines còn 

kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về «đường lưỡi bò» của Tàu tặc 

trên biển Đông, tại sao chỉ có ĐCSVN là sợ Trung Quốc? Địa dư luận 

phê bình cho xuất hiện phương pháp giải luận chỉnh lý là ĐCSVN 

sống còn nhờ ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, phương pháp này 

cho xuất hiện luôn phương pháp diễn luận toàn lý là lãnh đạo ĐCSVN 

từ mật ước Thành Đô, 1991, chỉ có não trạng cứu đảng, chớ không hề 

đặt ưu tiên cứu nước lên hàng đầu, tại đây có những lãnh đạo ĐCSVN 

đã mở ra con đường bán nước
45

, và đã chuẩn bị não bộ để chấp nhận 

chuyện mất nước. 

Định dạng luận (Formalisme) một phương pháp phân tích và giải 

thích dựa trên hình thức, mà hình thức ở đây chính là nội dung của nội 

dung! Nơi mà lời nói là nhân cách (học ăn học nói, học gói học mở). 

Nơi mà nhân dạng làm nên nhân vị (cái tai cái tóc là vóc con người) 

nơi mà tầm vóc vừa là nội công, vừa là bản lĩnh của chủ thể, chính 

tầm vóc nói lên trình độ tri thức và mức độ tư duy của chủ thể
 46

.  

Ba lãnh đạo cấp bộ, cấp cục, cấp ngành của bạn, mỗi người một cách, 

làm cả một dân tộc xấu hổ đến «độn thổ»: một tên thứ trưởng Bộ Văn 

hóa đương nhiệm trao bằng giáo sư cho một ca sĩ chưa bao giờ đặt 

chân tới đại học để làm luận án tiến sĩ nhạc học, rồi sau đó phong một 

chức mới «nữ hoàng tâm linh» cho một bà hát hầu đồng. Một bà giám 

                                                     
45Lê Hữu Khóa, KIẾP LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa. 
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đốc cục của Bộ Văn hóa, được quần chúng đặt tên là bà «tiến sĩ lon», 

vì bà ra lịnh cấm Coca Cola dùng chữ lon trong quảng cáo (mở lon 

Việt Nam), vì qua cảm nhận của bà «tiến sĩ lon» này, thì bà thấy 

«quan ngại» chữ lon trong «mộng tưởng» của bà có thể bị thêm dấu, 

thêm mũ để hiểu sang một chữ khác mang nghĩa của một chữ tục có 

thể xúc phạm tới phụ nữ…  

Một bà đại biểu của hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chính Minh, lại 

là trưởng ban Đô thị trong hội đồng này, cũng là giám đốc ban Nhân 

học của đại học cũng tại thành phố này, bà được quần chúng đặt tên là 

bà «tiến sĩ lu», vì bà đề nghị mỗi nhà nên có một cái lu để chống lại 

chuyện ngập lụt trong thành phố hơn 10 triệu dân này vào các mùa 

mưa. Não trạng của bà «tiến sĩ lu», làm cả nước «hoảng hồn» đến 

«điếng hồn» về trình độ não nạn của bà. Và trong cơn vừa bực tức 

quần chúng, lại vừa hờn căm mạng xã hội, bà đề nghị luôn là nên 

dùng «luật an ninh mạng» để trừng phạt những ai «dám giễu cợt» trên 

đề nghị mỗi nhà một cái lu của bà. Chưa xong bà còn biến cái ngu 

thành cái ác khi bà đề nghị là «tống cổ» dân định cư, theo bà là trái 

phép ra khỏi thành phố mang tên «Bác Hồ»! Đây là một hành vi kỳ thị 

rất bất chính và hoàn toàn ngược lại với nghiệp vụ học của người trí 

thức. 

Định dạng luận cũng như xã hội luận phê bình, dân tộc luận phê bình, 

địa dư luận phê bình không hề lý thuyết và rất cụ thể, vì đa năng nên 

đa hiệu để phân tích nhân diện, nhân dạng, nhân cách của các lãnh 

đạo bất tài vô tướng, có quyền lực qua quan hệ-tiền tệ-hậu duệ để truy 

diệt trí tuệ. Trong khi quần chúng giễu cợt-cười trêu: «thứ trưởng văn 

hóa của nữ hoàng tâm linh», «tiến sĩ lon», «tiến sĩ lu»… (gian nghiệp 

trong điếm lộ), ĐCSVN có các lãnh đạo, các cấp trên của bạn với não 

trạng lon lu gây bao não loạn rồi não nạn cho dân lành; «chạy tội» 

cho bọn não sạn này không khác gì chính ta đang thanh trừng thông 

minh của ta, thì không khác gì chính ta đang truy diệt trí tuệ của ta! 

Các người đã: 

Bạo quyền hóa đời sống Việt 
Một chế độ độc đảng-toàn trị biết là nó không sao «bao thầu» tất cả 

mọi quan hệ xã hội, biết là nó không sao «cáng đáng» nổi tất cả mọi 

đời sống xã hội, biết là nó không sao «xiết cổ» nổi tất cả mọi sinh hoạt 
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xã hội, nên nó phải «vơ đũa cả nắm»! Ngạn ngữ «vơ đũa cả nắm» đã 

thành định nghĩa để vạch mặt chỉ tên chế độ độc đảng-toàn trị của 

ĐCSVN hiện nay đang vùi dập số phận của Việt tộc xuống bùn nhơ. 

Để lột mặt nạ chế độ độc đảng-toàn trị của ĐCSVN, vận dụng như 

các chỉ báo để nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã, và các chỉ báo 

này rất dễ hiểu qua bốn hệ sau: hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, 

độc trị, độc tôn); hệ toàn (toàn trị, toàn bộ, toàn thể, toàn khối); hệ 

kiểm (kiểm duyệt, kiểm soát, kiểm tra, kiểm định); hệ thanh (thanh tra, 

thanh lọc, thanh trừng, thanh toán). 

Các chỉ báo này giúp ta phân loại các thế hệ lãnh đạo của ĐCSVN ra 

từng thành phần trong từng giai đoạn khi họ đi từ tội phạm này sang 

tội phạm khác, từ tội ác này sang tội ác khác, qua phương pháp phân 

loại hóa (catégorisation) của xã hội học
47

; và khi tổng kết về các chế 

độ độc đảng-toàn trị trên thế giới, câu nói của tổ tiên ta rất đúng: cá 

mè một lứa! Hãy trở lại cấu trúc của phương pháp này đã dựa trên 

nhiều phương pháp khác của KHXHNV, để thấy lỗi, đẻ nhận ra tội 

của nền giáo dục đại học hiện nay do độc đảng quản lý với thực trạng 

học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả; Hãy tận dụng các phương pháp cần 

biết khi tiếp cận với nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã thực địa
48

 

về các thảm họa mà Việt tộc đang nhận lảnh: 

Chức năng luận (Fonctionnalisme) là phương pháp tương đối phổ 

thông trong KHXHNV đề nghị nghiên cứu về tổ chức qua chuyên 

môn của chức năng, để khảo sát các quyết định trong hành chính, từ 

đó tổ chức sự vận hành của cơ chế, cùng lúc nghiên cứu luôn các 

khủng hoảng có thể xẩy ra không những trong cơ chế mà còn lan tỏa 

ra xã hội. Chức năng luận chuẩn đoán những khủng hoảng qua định 

nghĩa để định vị chức năng, tại đây lý luận mọi tổ chức là một tập hợp 

của các chức năng khác nhau được xếp theo hàng dọc rồi hàng ngang, 

để giới hạn các tự do của cá nhân, và cá nhân chỉ được đánh giá qua 

chức năng. 

 Chức năng luận chỉ thấy mỗi cá nhân là một con số, không có cá tính, 

chỉ có chức năng, chỉ là một phần tử trong một tập hợp chính là guồng 

máy, mà từ sáng kiến tới sáng tạo cá nhân không được tôn vinh, từ đó 
                                                     
47 Lê Hữu Khóa, TRI LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa 

 
48 Lê Hữu Khóa, PHƯƠNG PHAP LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa 
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nó duy lý hoá một cách máy móc mọi quan hệ xã hội, mọi sinh hoạt 

xã hội, mọi đời sống xã hội. Nó lý luận cạn tàu ráo máng là mọi chức 

năng, mọi phần tử đều có thể thay thế được, như người ta thay thế cầu 

chì, bóng đèn là điện cứ phát điện, nên khi áp dụng vào nhân sinh, thì 

nó càng ráo máng cạn tầu hơn, vì nó luôn có ý đồ vắt chanh bỏ vỏ! 

 Đây là cách đối nhân xử thế giữa những người cộng sản, mà lãnh đạo 

của ĐCSVN rất nhẫn tâm trong vô cảm khi họ thành trừng nhau. Tất 

cả các đảng cộng sản trên thế giới này điều bị vướng vào tội ác này, 

không những thanh trừng nhau mà họ còn tàn sát dân lành, họ diệt 

chủng luôn chính dân tộc họ, đó là trường hợp của bọn diệt chủng 

Khmer đỏ. Nên khi định lượng về các cuộc thảm sát do các lãnh đạo 

các đảng cộng sản trên thế giới, từ khi có chế độ độc đảng-toàn trị tại 

Liên Xô 1917, thì con số nạn nhận đã vượt lên hơn một trăm triệu 

người, gấp nhiều lần tội ác của bọn Đức quốc xã trong đệ nhị thế 

chiến. 

 Chức năng luận thật là con dao hai lưỡi, khi nó được dùng để tổ chức 

các nhà máy trong giai đoạn xây dựng công nghệ cơ khí và sản xuất 

xe hơi, thì nó làm ra bao của cải cho các nước phương Tây, nhất là 

Mỹ; nhưng khi nó bị các lãnh đạo các đảng cộng sản trên thế giới vo 

tròn bóp méo nó, thì hậu quả của nó thật tán tận lương tâm! 

Cấu trúc luận (structuralisme), tìm cách đi ngược lại với chức năng 

luận, nếu chức năng luận lý luận là mọi chức năng, mọi phần tử, mọi 

bộ phận đều có thể thay thế được, hư thì vất đi, thế bằng cái mới thì 

nguồn máy sẽ hoạt động trở lại; đây là bản chất máy móc trong quan 

hệ giữa phần tử và tổng thể. Cấu trúc luận thì lý luận ngược lại là 

quan hệ xã hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội là những tổng thể 

sống như cơ thể của con người, phần tử này tùy thuộc phân tử kia, bộ 

phận này lệ thuộc vào bộ phận kia, nên chức năng này được định 

nghĩa và định vị bởi chức năng kia, làm nên quan hệ sống còn của 

nguồn máy, của tổ chức, của cơ chế. Cụ thể là khi tim ngừng đập, thì 

các nội tạng khác sẽ ngừng theo, và thân thể sẽ chết, chính tính lệ 

thuộc lẫn nhau này làm nên quan hệ tùy thuộc nơi mà một tổ chức là 

tập hợp những phần tử, phần tử này sống nhờ phần tử kia.  

Quan hệ sinh tử này được ứng dụng trong dân tộc học mà tên gọi hiện 

nay là nhân học để giải thích quan hệ huyết thống tự gia tộc tới thống 
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tộc, theo hàng dọc tự tổ tiên tới con cái, cháu chắt, làm nên quan hệ 

sống còn trong trật tự gia đình. Cấu trúc luận không ngừng ở dân tộc 

học, xã hội học… mà còn đi sâu vào ngôn ngữ học, khi nó giải thích 

trong một câu luôn luôn có: chủ từ, động từ, túc từ, chỉ cần một trong 

ba phần tử này mất đi, thì ngôn ngữ sẽ không sử dụng được, sẽ đưa 

đối thoại, trao đổi, truyền thông đi vào ngõ cụt, tức là không ai hiểu ai 

hết!  

Cấu trúc luận xếp cá nhân vào trật tự sống còn của tập thể, nên nó tổ 

chức luôn nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của cá nhân. Tại 

đây, cấu trúc luận đã bị các đảng cộng sản lạm dụng để lập ra một cơ 

chế xã hội toàn trị, nơi mà độc tài qua độc đảng nắm toàn bộ bộ máy 

tuyên truyền để đánh lận con đen về các sự thật của nhân sinh, các 

chân lý của nhân tính, các lẽ phải của nhân tâm, để chế tác ra các quái 

thai chống nhân lý và nhân tri: «dân chủ thì phải tập trung»; «dân làm 

chủ nhưng đảng lãnh đạo»; «đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng do 

nhà nước quản lý và đảng chỉ đạo»
49

.  

Đây không phải là cấu trúc luận khoa học mà là kiến trúc luận lưu 

manh! Nơi mà duy vật hiểu theo nghĩa tồi tệ nhất để trở thành tội lỗi 

nhất, kiến trúc lưu manh với lý luận côn đồ xuất đầu lộ diện để truy 

diệt duy lý theo nghĩa nhân lý nhất; và duy tâm theo nghĩa nhân tâm 

nhất
50

. 

Văn hoá luận (culturalisme), nơi mà văn hoá là kiến thức của cộng 

đồng, tri thức của tập thể, tại đây văn hoá luận phân tích và giải thích 

văn hóa như một hệ thống trật tự để tổ chức các phong tục tập quán, 

thói quen… như văn hóa đã tổ chức các kinh nghiệm, các kiến thức, 

các vốn liếng của tổ tiên để làm nên đạo lý cho cộng đồng và ý thức 

cho tập thể. Văn hoá luận tôn trọng để tôn vinh truyền thống, từ thờ 

cúng tới lễ hội… nơi mà các giá trị văn hoá chính là các giá trị tâm 

linh với ý nghĩa của đạo lý, với nội dung của luân lý.  

Chính văn hóa xếp đặt các hành vi của cá nhân được lập lại theo 

truyền thống, nó xếp đặt luôn các lề thói về cưới hỏi, kinh tế, trao 

đổi… Văn hoá luận còn đi xa hơn nữa khi nó tổ chức các sinh hoạt ưu 

tiên: ngôn ngữ trong truyền thông, tư tưởng trong xã hội, ý thức trong 

                                                     
49 Lê Hữu Khóa, ANTHROPOLOGIE DU VIETNAM, tome 4, Editions les Indes Savantes. Paris. 
50 Lê Hữu Khóa, ANTHROPOLOGIE DU VIETNAM, tome 5, Editions les Indes Savantes. Paris. 
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hành động, nên văn hoá vừa có mặt trong quản lý xã hội, vừa có mặt 

trong môi trường giáo dục của một cộng đồng; của một dân tộc. Chính 

văn hoá làm nên cho ý thức tập thể; văn hoá biết biến cái tối đa của 

kiến thức thành cái tối đa của ý thức, để tạo nên sự đồng cảm giữa các 

thành viên có chung một văn hóa.  

Khi các đảng cộng sản muốn cướp chính quyền, để sau đó áp đặt độc 

đảng qua độc trị, độc tài, độc quyền, độc tôn, thì các lãnh đạo cộng 

sản luôn tìm cách tấn công văn hóa, truy diệt truyền thống của đạo lý 

hay, đẹp, tốt, lành của một dân tộc, giúp dân tộc đó sống có bổn phận 

với giống nòi, và sống có trách nhiệm với đất nước.  

Mao đã giật dây dân tộc của hắn để làm Cách mạng văn hóa, chính là 

để hủy diệt văn hóa truyền thống. Và tên tội đồ này đã thí mạng bao 

triệu nạn nhân trong cuộc thảm sát này, mà nó không hề là một cuộc 

cách mạng văn hóa, mà thực chất là hủy diệt truyền thống văn hóa. 

Rồi ĐCSVN nối gót theo ĐCSTQ để làm Cải cách ruộng đất, vừa để 

thảm sát hàng trăm ngàn sinh linh bị vu cáo rồi vu khống là các thành 

phần địa chủ. Đây không hề là một cải cách mà là cuộc truy cùng diệt 

tận quan hệ làng nước trong quan hệ láng giềng cao đẹp trong văn hóa 

truyền thống Việt: bán bà con xa, mua láng giềng gần. 

Các người đã: 

Ma quyền hóa sinh hoạt Việt 
Chủ động luận (dynamisme), đề nghị nghiên cứu thật sâu vào tính đa 

nguyên tạo ra đa tài, đa lực, đa trí, đa hiệu, đa năng, không những 

làm nền cho dân chủ, mà cũng là nội lực của tập thể, của cộng đồng, 

của dân tộc để hiểu tính chủ động thường trực trước mọi đổi thay xã 

hội, biến hóa thời cuộc, tiến bộ khoa học kỹ thuật… Chủ động luận đề 

nghị xem cạnh tranh trong thương mại, kinh tế là hằng số của nhân 

sinh, có cạnh tranh mới có tiến bộ; cùng lúc chấp nhận tranh đua trong 

khoa học kỹ thuật như là một thực thể thường nhật của nhân sinh, vì 

có tranh đua mới có hiện đại hóa. Chủ động luận luôn đặt ra các câu 

hỏi để đánh giá lại các quyết đoán được rà soát lại bởi quá trình đề 

nghị-đối thoại-quyết định-hành động.  

Đây chính là sung lực của đa nguyên, làm nên quá trình đối thoại-đối 

trọng-đối lực-đối kháng bằng phản biện để phản luận, làm hùng lực 
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cho dân chủ đưa xã hội thăng tiến, đưa dân tộc thăng hoa. Chính hai 

quá trình này: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động trong đa 

nguyên để khơi dậy đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu, tạo sinh 

lực cho đối thoại-đối trọng-đối lực-đối kháng, từ đó lấy cái đúng 

thuyết phục được cái sai, vì cái đa luôn khôn ngoan hơn cái độc, và 

khi dân chủ cô lập được độc tài, khi đa nguyên vô hiệu hóa được độc 

đảng, thì cái độc hại của độc trị sẽ không vận dụng được cái ác để gây 

ra tội ác. Không nên trông chờ hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, 

độc trị, độc tôn) chấp nhận chia lợi, chia quyền, cụ thể là chung-chia 

với hệ đa (đa nguyên, đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu). Vì 

chung để chia, thì hệ độc sẽ mất hệ đặc (đặc quyền, đặc lợi, đặc ân)
51

 

của nó! 

Chỉnh lý luận (rationalisme), bắt đầu bằng đề nghị tìm hiểu để giải 

thích tính duy lý khi con người đặt quyền lợi của mình trên quyền lợi 

của người khác, cụ thể là cá nhân chỉ thấy tư lợi của mình, nếu duy lý 

như vậy thì tự lợi của người này có thể gây nên thiệt hại cho người 

kia, thfi đây chỉ là loại ích kỷ thô thiển. Nên từ đây, chỉnh lý luận phân 

tích các thỏa thuận giữa các duy lý khác nhau, đang xung đột nhau để 

tìm ra tính hợp lý được tập thể, cộng đồng, xã hội công nhận, từ đó 

định nghĩa lại quyền lợi của cá nhân, vẫn giữ tư lợi nhưng phải biết là 

tư lợi không được gây hậu quả xấu tới tha nhân.  

Khi có được thỏa hiệp về quyền lợi cá nhân làm nên tư lợi cho mọi cá 

thể, thì tính toàn lý sẽ xuất hiện để bảo đảm tự do cá nhân được có mặt 

và được tăng tư lợi trong cuộc sống; mà không quên công bằng xã hội 

giữa các cá nhân, các tập thể, nơi mà công bằng luôn có chỗ dựa là 

công lý
52

. Và, chính tự do cá nhân và công bằng xã hội cho phép bác 

ái ra đời trong đoàn kết và tương trợ, qua các cơ chế xã hội có mặt tự 

do cạnh tranh, nhưng cũng có mặt các hội đoàn từ thiện, các chủ thể 

thiện nguyện, các tổ chức nhân đạo…  

Nên phương trình tự do-công bằng-bác ái tưởng là mâu thuẫn nhau, 

nhưng thực sự hỗ trợ cho nhau trong quan hệ hỗ tương chung-chia để 

chung-sống. Khi duy lý đã được điều chế bởi quá trình chỉnh lý-hợp 

lý-toàn lý thì duy lý sẽ rộng mở và sẽ rời duy lợi vì tư lợi để nhập nội 

                                                     
51 Lê Hữu Khóa, OAN LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa. 
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52 Lê Hữu Khóa, DÂN LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa. 
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vào quy trình chung để chia và chia để chung với tha nhân, với đồng 

loại, trên nguyên tắc của cộng hòa vì công ích xã hội qua phương trình 

tự do-công bằng-bác ái của dân chủ.  

Đây là chuyện mà một chế độ độc tài-toàn trị không bao giờ làm được, 

vì tự do dẫn tới đa nguyên, công bằng dẫn tới dân chủ, và bác ái dẫn 

tới nhân quyền, một quá trình của nhân trí phục vụ nhân vị, nhân tri 

phục vụ nhân tính, nhân lý phục vụ nhân tâm. Một chế độ độc tài-toàn 

trị không bao giờ muốn có tự do-công bằng-bác ái để phải công nhận 

đa nguyên-dân chủ-nhân quyền. Vì vậy các chế độ độc đảng-toàn trị 

luôn luôn đi về hướng: bất nhân! 

Cá nhân luận (individualisme), không phải là cá nhân chủ nghĩa sẽ 

dẫn tới ích kỷ chủ nghĩa, mà cá nhân luận đưa ra định đề là mỗi cá 

nhân là một đơn vị tính toán của thống kê, là đối tượng của điều tra, 

khảo sát, nghiên cứu về một sắc tộc trong dân tộc học, về một xã hội 

trong xã hội học, về một đơn vị lao động trong kinh tế học…
53

 Nên cá 

nhân là căn bản của mọi phân tích, nguyên tắc của mọi giải thích, và 

Weber đã cho ra đời cá nhân phương pháp luận (individualisme 

méthodologique) để đi sâu vào các dữ kiện xã hội, trong đó có các 

nguyên tắc tổ chức của tập thể, của cộng đồng, và sâu hơn nữa là các 

giá trị luân lý được đại diện bởi chính các cá nhân, thay mặt cho thân 

tộc, thống tộc, dân tộc của mình.  

Cá nhân luận là nơi nhận diện các trách nhiệm cá nhân trong chọn lựa 

cũng như trong quyết định trước khi hành động. Chính Tocqueville đã 

thấy được cá nhân luận là tiền đề của xã hội dân chủ, vì nó biết chống 

lại các thái độ độc tài, các hành vi độc đoán, các hành động độc tôn. 

Cách hành xử cả vú lấp miệng em không có chỗ đứng, ghế ngồi trong 

cá nhân luận, cho nên các chế độ độc đảng-toàn trị đứng ngồi không 

yên rồi mất ăn mất ngủ với cá nhân luận. Vì nó biết cổ súy tính đa 

nguyên của các cá nhân, vì nó biết cổ vũ tính sáng tạo qua sáng kiến 

trong phương pháp giải quyết của cá nhân luận để chống lại các quy 

luật độc trị được độc tài phổ biến qua tuyên truyền.  

Cá nhân luận còn đi xa hơn khi nó phân tích quá trình thành lập các 

phong trào xã hội, tới từ các công đoàn tôn vinh dân chủ, các nghiệp 
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đoàn tôn trọng nhân quyền để tạo ra các so sánh lực lượng mới, làm 

tiền đề cho cải cách thực sự đưa dân tộc thăng hoa. Cá nhân luận định 

nghĩa cá nhân không chỉ là một cá thể mà là một chủ thể có sáng kiến 

để có sáng tạo làm nên lực đẩy, dàn phóng cho chuyện thay đời đổi 

kiếp theo hướng tích cực. Cá nhân luận làm ra chủ thể có ý thức, 

không bao giờ vô cảm trước bổn phận với dân tộc, không bao giờ vô 

tâm trước trách nhiệm với đất nước. Cá nhân luận xây dựng chủ thể 

có lương tâm với với đồng bào, sống lương thiện với xã hội, luôn giữ 

lương tri với tiền đồ dân tộc.  

Và trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, các chủ thể chính thống lại 

là  các tù nhân lương tâm, đang trong vòng lao lý, vì quả cảm đấu 

tranh cho nhân quyền và dân chủ, họ đang bị hành hạ, đày đọa bởi bạo 

quyền. Chính các tù nhân lương tâm này đã và đang đại diện cho hệ 

lương (lương tâm, lương thiện, lương tri) cho Việt tộc! Cá nhân luận 

là một trong những gốc, rễ, cội, nguồn để thay, để tháo, để gỡ, để xóa 

độc đảng-toàn trị đang sâu dân mọt nước qua hệ tham (tham quan, 

tham ô, tham quyền, tham quan, tham tiền), đang bòn rút của cải dân 

tộc, đang tiêu hủy tài nguyên đất nước. 

Tri thức luận (cognitivisme), rời bỏ để dứt khoát với mọi phương pháp 

dựa trên siêu hình học (linh hồn, thiên đàng, địa ngục…) để lập lại quá 

trình xây dựng ý thức chỉ bằng kiến thức thí nghiệm được, tri thức 

kiểm chứng được. Tri thức luận thẳng thắn chấm dứt với mê tín, dị 

đoan, và đã chọn khoa học não bộ và khoa học thần kinh làm tiền đề 

và thượng nguồn để khám phá quá trình xây dựng tri thức của con 

người biết chế tác ra niềm tin dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, có 

đạo đức của chân, hiện, mỹ, có luân lý của bổn phận và trách nhiệm 

của mọi cá thể muốn sống đúng và sống chung cùng một xã hội với 

tha nhân.  

Hai trường phái chính của não bộ học vừa đối lập nhau, vừa bổ sung 

cho nhau trong qua trình giãi thích các sinh hoạt của não bộ: trường 

phái duy vật mang định đề chỉ có bộ óc là nơi quyết định tất cả mọi 

việc; và trường phái môi trường thì tạo định luận qua bối cảnh của 

môi trường xã hội sẽ tác động trực tiếp lên năng lực của não bộ, cụ thể 

là não bộ thay đổi và chuyển hóa theo môi trường. Trong nghiên cứu 

về tâm lý học tri thức thì Jame nhận định vai trò của bộ óc là để bảo 

đảm thăng bằng bền vững cho cá nhân; và Watson đã đi sâu thêm khi 
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giải thích bộ óc mang sung lực tổ chức hoá mọi hành động của cá 

nhân.  

Trong các công trình về não bộ học thì Churchland đưa ra các phân 

tích về bộ óc là nơi có khả năng diễn luận kinh nghiệm của cuộc sống, 

từ đó biến thành ý thức để xây dựng ra các hành động cho tương lai, lý 

luận này được tiếp nối bởi các công trình của Edelman nhận định bộ 

óc như một hệ thống biết tự tổ chức, nơi mà ý thức làm tiền đề tạo 

dựng lên các cơ sở lý giãi để phân loại và so sánh các sự kiện.  

Chính não bộ học
54

 thăng tiến liên tục với những khám phá mới về các 

khu vực sinh hoạt của nảo đã cũng cố vai trò giải luận của tri thức 

luận, hiện có chỗ đứng trung tâm trong hầu hết các chuyên ngành của 

KHXHNV. Trong tình hình của xã hội Việt Nam dưới bạo quyền độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền thì tri thức luận là 

nguồn nước ngầm sẽ trở thành sóng thần trong tương lai để giúp mọi 

công dân của Việt tộc thay đổi não trạng sau bao năm làm nạn nhân 

của bộ máy tuyên truyền ngu dân trong mê lộ của dối trá, gian manh, 

lừa đảo
55

. 

 Tri thức luận đủ nội lực để xóa đi nguồn máy độc tài nhưng bất tài 

trong việc bảo vệ đất nước, đủ sung lực để loại bỏ bộ máy độc trị 

nhưng không biết quản trị để đưa dân tộc vào tiến bộ và văn minh. Tri 

thức luận biết phối hợp với tất cả các nghành KHXHNV để giúp dân 

chủ trong đa nguyên lột mặt nạ bọn tổ chức học giả-thi giả-điểm giả-

bằng giả, cùng lúc lột trần quá trình mua điểm-bán bằng trong tà lộ 

của mua chức chức-bán quyền, để vạch mặt chỉ tên bọn sâu dân mọt 

nước đang lẩn lút như âm binh trong ma lộ của buôn dân-bán nước 

cho Tàu tặc. Vì tri thức luận biết quản lý sự thật-chân lý-lẽ phải bằng 

hệ thức, nơi mà kiến thức là sung lực của tri thức, ý thức là hùng lực 

của nhận thức. 

Các người đã: 

Tàu nạn hóa dân tộc Việt 
Ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp là một tổng thể hoàn chính để định 

nghĩa một thực tế, từ đó lập nên định đề để định luận qua hệ luận: có 
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lý luận để tìm ra đường đi nước bước, có lập luận biết xây dựng từ 

nền lên mái; có giải luận để hiểu đâu là hằng số, đâu là biến số của tội 

ác, để thấu luôn đâu làm hàm số, đâu là ẩn số của tội phạm; có diễn 

luận theo cấp bậc: đâu là lỗi, đâu là tội, bằng phương pháp luận của 

khoa học xã hội của thực địa (dân tộc học, sử học, nhân học…)
56

 và 

của khoa học nhân văn của văn bản (ngôn ngữ học, triết học, văn 

học…), nên định nghĩa dọn đường cho định đề, chọn chỗ cho định 

luận: 

Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển, rồi còn bắn giết, sát hại 

ngư dân Việt trước một ĐCSVN nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ 

gối trước Tầu tặc, từ ngày quy hàng ĐCSTQ qua mật ước Thành Đô, 

từ đó cho tới nay Tầu tặc đã nắm dao đằng chuôi để ĐCSVN phải 

đứng trước mũi dao để ngày ngày phải: hèn với giặc-ác với dân. 

 Tàu nạn, đang hằng ngày đe dọa Việt tộc với ô nhiễm môi trường, nơi 

mà môi sinh bị truy diệt bởi chính các tập đoàn mang công nghiệp bẩn 

của Tàu sang đất Việt, từ các nhà máy luyện thép tới các nhà máy điện 

than, đang tạo ra các làng ung thư. Với cả Tây nguyên bị khai thác vô 

tội vạ, bầy nhầy nhiễm ô. Mà ta không được quên thực phẩm bẩn với 

hóa chất độc tới từ Tầu tạo ra ung thư cấp quốc gia mà các cơ quan y 

khoa quốc tế đã xếp Việt Nam là một quốc gia đang trong vòng tử nạn 

của ung thư hóa, một chuyện chưa bao giờ có tại Việt Nam, và không 

thể tưởng tượng được trong tư duy bình thường của các công dân các 

quốc gia văn minh. 

Tàu hoạn, không những thông đồng với bọn phản dân hại nước, mà 

Việt tộc gọi chúng là: nội xâm! Cả ngoại xâm Tàu hoạn và nội xâm 

(tham quyền để tham tiền, tham quan để tham nhũng), đã và đang biến 

dân Việt thành lao nô, nô tỳ thấp kém nhất cho chúng sỉ nhục ngay 

trên đất Tàu, bị hành hạ như loại nô lệ giữa thế kỷ XXI này. Chưa hết, 

chúng còn tổ chức bắt cóc người Việt từ trẻ con tới phụ nữ để mổ mà 

cướp nội tạng của đồng bào ta, cái hoạn của Tầu là cái hèn của 

ĐCSVN làm nên cái nhục cho Việt tộc.  
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Tàu họa, đúng là họa: họa mất nước, họa nô lệ, họa diệt vong… tất cả 

từ Tầu, dưới bóng đêm của âm binh buôn dân bán nước của bạo 

quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền lẩn lút trong 

gian nghiệp của điếm lộ. Bắt đầu là Tầu trúng thầu qua tham nhũng để 

tham quan vơ vét trước, sau đó chính dân tộc lãnh mọi hậu nạn, với 

các công trình đội vốn, rồi dân Việt còng lưng để trả thuế, lẫn nợ công 

đã ngập đầu, ngập mặt. Một dân tộc nheo nhóc trong mê lộ, với một 

tập đoàn lãnh đạo mà thực chất là một tập đoàn tội phạm đã có nhà, có 

của, có thẻ xanh, có thẻ cư trú tại phương Tây. 

Mô thức giải luận về Tàu nạn-Tàu tặc-Tàu hoạn-Tàu họa, lập ra để 

dẫn đến mô hình lập luận thế nào là Tàu tà nơi mà cái xấu, tồi, tục, dở 

của Tàu tà sẽ được thực hiện qua cái thâm, độc, ác, hiểm của Tàu tặc 

sẽ xóa, loại, diệt, hủy mọi đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của Việt tộc! 

Các người đã: 

Mạt vận hóa chính sự Việt 
Đây không chỉ là ngữ pháp, mà là mô thức giải luận cũng để tới được 

mô hình lập luận về đám bạo quyền lãnh đạo, về lũ tà quyền tham 

quan, về bọn ma quyền tham tiền, khi tôi lập nhân dạng qua xã hội 

học để nhận ra nhân diện của chúng qua tâm lý học, rồi phân tích 

nhân cách của các lảnh đạo ĐCSVN qua chính trị học; với các chỉ báo 

sau đây: họ tự kiêu dù họ biết họ tồi hơn thiên hạ. Họ tự mãn dù họ 

biết họ xấu hơn bá tánh. Họ tự phụ dù họ biết họ thấp hơn quốc tế. 

Họ tự đại dù họ biết họ dở hơn tha nhân. Họ tự kiêu nhưng họ không 

tự tin, vì họ không có nội công trong lý của trí.  

Họ tự mãn nhưng họ không tự chủ, vì họ không có bản lĩnh trong trí 

của tuệ. Họ tự phụ nhưng họ không tự trọng, vì họ không có tầm vóc 

trong tuệ của giác. Họ tự đại nhưng họ đầy tự ty, vì họ không có hùng 

lực trong đạo của lý. Họ dùng độc đảng của họ để họ ăn hiếp dân tộc 

họ, nhưng họ lại cúi đầu trước bạo quyền Tàu tặc Họ dùng độc tài của 

họ để họ hiếp đáp dân tộc họ, nhưng họ lại cong lưng trước tà quyền 

Tàu hoạn. Họ dùng độc quyền của họ để họ trấn áp dân tộc họ nhưng 

họ lại quỳ gối trước ma quyền Tàu họa. Nên mô thức giải luận của mô 

hình lập luận đốn mạt nghiệp-mạt vận kiếp rất hợp với “chân dung 

quyền lực” của các lãnh đạo ĐCSVN! 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1100 

 

Theo chân phản xạ của bạo quyền độc trị, của phản ứng tà quyền độc 

tôn, theo ứng xử của ma quyền độc tài, mà trong triết học đạo đức 

người ta đã gọi là liên minh giữa âm binh luôn tham quyền-lạm quyền-

lộng quyền cho tới chết. Đốn mạt vận tới khốn nạn kiếp là bọn bút nô, 

ký nô, báo nô của các người vu khống để vu cáo với ngữ pháp thô 

thiển cùng ngữ văn thô bỉ về các công trình nghiên cứu, khảo sát, điều 

tra, điền dã rất liêm chính về số phận Việt tộc đang bên bờ vực thẳm 

dưới chế độ độc đảng có nọc độc hại của nội xâm, đang lập lờ mở cửa 

cho ngoại xâm Tàu tặc xâm chiếm rồi xâm lược đất nước Việt.  

ĐCSVN nuôi dưỡng bọn bút nô, ký nô, báo nô khi ngậm máu phun 

người thì chúng lại giấu tên, chúng không dám đối diện với chứng từ 

của khoa học vì chúng không bao giờ dám đối luận với chứng cớ để 

lập luận, giải luận với chứng tích để có diễn luận khách quan. Một chế 

độ độc đảng lấy tiền thuế của dân để nuôi bọn bút nô, ký nô, báo nô 

cùng một lực lượng ngàn ngàn dư luận viên lẩn lút như ma trơi, ma 

xó, ma bùn để làm công việc chó cắn trộm.  

Nạn nhân của cuộc thanh trừng chống Nhân Văn giai phẩm, Trần 

Dần
57

 biết rất rõ bọn này, Trần Dần đặt tên cho chúng là bọn chuyên 

nghề: chém sau lưng! và khi cơ chế của ĐCSVN sinh đẻ ra loài nửa 

dơi, nửa chuột này thì bạo quyền đã nhập nội với tà quyền thành ma 

quyền rồi! Khi được thông báo về lực lượng âm binh này, thì chính 

các chuyên gia quốc tế tư vấn cho các quốc gia có văn minh của dân 

chủ, có văn hiến của nhân quyền, họ đã thấy Việt tộc đang sa cơ vào: 

tà lộ của ma quyền
58

.
 

Các người đã: 

Gian trá hóa niềm tin Việt 
Gần mực thì đen nên gần âm binh thì bị lây ám khí, những đứa con tin 

yêu của học thuật, những đứa con yêu dấu của nghệ thuật thành, 

những người “dị ứng” với ĐCSVN, lợm giọng mỗi lần ĐCSVN lấy 

công an, lấy giám hiệu, lấy đảng bộ ra dọa nạt những người trí thức 

đang giảng dạy tại các đại học. ĐCSVN không biết đây là thất bại 

nhân tâm đã dắt tới thảm bại nhân đức từ khi ĐCSVN áp đặt chế độ 

công an trị lên nhân kiếp của Việt tộc gần một thế kỷ qua.  
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Muốn hiểu sự thất bại về nhân tâm, sự thảm bại về nhân đức, thì các 

người chỉ cần suy nghiệm chỉ một câu của triết gia Ricoeur: “Một chế 

độ tốt có cơ chế tốt làm nên đời sống tốt vì biết dựa vào quan hệ tốt”. 

Chỉ một chữ tốt mà nó bao trùm từ sinh hoạt xã hội tới quan hệ xã hội 

làm nên đời sống xã hội
59

.Trong số kiếp của các lãnh đạo của ĐCSVN 

chưa bao giờ họ suy nghiệm để suy ngẫm, suy tư đàng hoàng để tư 

duy tử tế về chữ tốt này. Vì nếu các người có tâm nguyện đạo lý về 

chữ tốt này, thì các người đâu có bị nhân dân hiện nay đặt biệt hiệu là: 

mưu hèn kế bẩn. Các lãnh đạo của ĐCSVN không đi tìm đâu xa, cũng 

không cần học ngoại ngữ, các người chỉ cần lấy môt ca từ của nhạc sĩ 

Phạm Đình Chương trong ca khúc Ly Rượu Mừng: sáng cuộc đời 

lành! ra mà tâm niệm để tâm huyết, rồi biến ý nguyện sáng lành này 

thành ý lực sáng tốt, từ đó các người sẽ thấy nhân sinh quan của các 

người tốt hơn, sẽ nhận ra thế giới quan của các người lành hơn. 

Ăn ở có nhân để có hậu là đạo lý cốt lõi của tổ tiên Việt, vận dụng bao 

đời để giáo dục rồi giáo dưỡng Việt tộc. Không bao giờ có chữ nhân 

trong sinh hoạt đảng, vì chữ nhân
60

 này không bao giờ có trong chính 

sách, trong nghị quyết của ĐCSVN, thì đừng mong nó có trong nhật 

thứ của ĐCSVN, vì nó hoàn toàn vắng bóng trong ngữ pháp từ khi các 

người lập đảng. Vì lịch sử của ĐCSVN được viết bởi ngữ pháp gian 

trá, ngữ văn gian manh, ngữ vựng gian xảo mà kẻ bị lừa chính là dân 

tộc Việt! Cả một giống nòi đã là nạn nhân từ khi ĐCSVN nắm chính 

quyền, và gần một trăm triệu nạn nhân hiện nay vẫn phải gánh chịu, 

các người chính là thủ phạm đã biến nhân kiếp của Việt tộc thành 

nhục kiếp! 

Vô trương bất tín, không thấy không tin nên thấy rồi mới tin, nơi mà 

kinh nghiệm và trải nghiệm chỉ là một: trả giá bằng kinh nghiệm cá 

nhân để nhận rõ thật hư, để hiểu rõ vàng thau. Những nạn nhân vì bị 

các người lừa thủa Mặt trận Việt Minh, những nạn nhân buổi giao thời 

1975, khi các người tuyên truyền là du học sinh miền Nam nên về quê 

hương vì đã có hòa bình, thống nhất rồi nên về phục vụ, để xây dựng 

lại quê hương dưới sự chỉ đạo của ĐCSVN. Những nạn nhân là du học 

sinh sau thế chiến thứ hai như Trần Đức Thảo, Trần Đại Nghĩa, 

Nguyễn Khắc Viện… đã cả tin Hồ Chí Minh, họ đã về nước theo lời 
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gọi gian trá, lời hứa gian manh, lời nguyện gian xảo của các người. Họ 

trở về và họ đã thí mạng!
61

 

Các người đã: 

Gian lận hóa nỗi niềm Việt 
Thức khuya mới biết đêm dài, chữ có-nhân-để-có-hậu của tổ tiên Việt 

luôn đối trọng để đối kháng với cái bất nhân-nên-vô hậu có trong 

hành xử gian trá, hành tác gian manh, hành động gian xảo của 

ĐCSVN. Muốn thấu hiểu tâm địa rất độc địa của các lảnh đạo 

ĐCSVN trong phản xạ truy diệt các nhân sĩ yêu nước không theo 

ĐCSVN, thì khẩu lệnh kiểu sát nhân của Tố Hữu có ngay: “giết, giết, 

giết...” rồi “nhắm thẳng đầu thù mà bắn” ... thì tâm địa sát khí dày 

đặc độc khí tuyên truyền sát nhân biến dã tâm thành ác luận của 

ĐCSVN.  

Nhưng Việt tộc luôn tin vào nhân phẩm làm nên nhân vị, để nhân từ 

tạo nên nhân cách, con người có thể sống lành, sống tốt mà không coi 

ai là đối thủ của ai, không coi ai là đối phương của ai, Việt tộc không 

biến tha nhân thành kẻ thù, rồi thành tử thù để phải giết nhau giữa 

nhân sinh. Như ĐCSVN đã dựng lên kịch bản 1954-1975, với thảm 

cảnh huynh đệ tương tàn, với hàng triệu triệu con dân Việt, phải bôi 

mặt để giết nhau trong cuộc nội chiến Bắc-Nam!
62

 “Tôi từ chối giết 

người, vì giết người rồi, tôi sống với ai?”, đó là một ca từ của của 

nhạc sĩ Phạm Duy, mà các người có thể ngồi thật yên, thở thật sâu với 

nhân vị thiền định để suy nghĩ về nhân cách đã trống nhân tâm, về 

nhân cách đã vắng nhân tính khi ĐCSVN chỉ biết dùng bạo lực với 

đồng bào của mình.  

Vụ Thủ Thiêm đã hàng chục năm với hơn hàng chục ngàn đồng bào, 

một sớm một chiều từ dân lành thành dân oan trong bi cảnh đầu 

đường xó chợ; vụ vườn rau Lộc Hưng với hàng trăm gia đình trong 

họa cảnh màn trời chiếu đất; cả hai vụ đều chưa dứt nước mắt thì các 

người mang hàng ngàn công an ngày 09 tháng giêng 2020, tới sát hại 

một đồng chí lão thành của các người: cụ Lê Đình Kình, một người 
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còn nhân vị trước công lý, vì biết giữ nhân cách để đấu tranh vì công 

bằng.  

Còn các lảnh đạo của ĐCSVN thì nhân tâm đã mất nên nhân vị chẳng 

còn, nhân đức vắng biệt nên nhân cách đã bỏ đi biền biệt, vĩnh viễn đi 

mất tăm, mất tích, khi ĐCSVN đã mổ bụng, phanh thây cụ Lê Đình 

Kình. Ý đồ của ĐCSVN là đe dọa dân lành đang đấu tranh đòi công 

bằng, gào công lý, các người tự vỗ ngực là bạo quyền sát thủ, là tà 

quyền sát nhân, mà không quên sử dụng ma quyền côn đồ, lưu manh, 

xã hội đen để ngày ngày truy hiếp dân lành, dân den, dân oan. 

Khẩu phật tâm xà là dư âm của loài lòng lang dạ sói khi ông Chủ tịch 

nước kiêm Tổng bí thư chúc tết đồng bào, luân lý bị đánh tráo, đạo lý 

bị đánh sụp, đạo đức bị mổ bụng phanh thây, khi phải nghe ông này 

nói: “chưa bao giờ dân ta được như ngày hôm nay”, “chưa bao giờ 

dân tin đảng như bây giờ”... Lạ quá, sao lại có một dân tộc tin vào 

những kẻ sát nhân, cướp đất giết người?
63

 Thiển nghĩ các lãnh đạo của 

ĐCSVN nên để vài phút ra mà thấy để thấu Việt tộc đang ở tâm trạng 

nào đây khi trao thân gởi mạng kiểu cá nằm trên thớt cho một tập 

đoàn tội phạm độc đảng luôn có hành tác trộm, cắp, cướp, giật của 

bạo quyền với lòng tham không đáy. 

Suy bụng ta ra bụng người, là giáo lý Việt của tổ tiên Việt để lại cho 

con cháu không thể nào vận dụng vào tâm khảm làm nên tâm địa của 

các lãnh đạo của ĐCSVN, vì muốn biết người biết ta, thì ngay trên 

thượng nguồn phải có nhân từ để bảo đảm cho nhân vị, phải có nhân 

bản để bảo trì cho nhân cách. Mà chữ nhân, từ nhân tâm tới nhân 

nghĩa đã vắng bóng hoàn toàn trong tâm trạng làm nên tâm tư của các 

người, thì làm sao các người có thể đoán đúng, dò trúng tâm tình của 

dân tộc để đưa Việt tộc vào tiến bộ của văn minh có dân chủ làm nên 

văn hiến cho nhân quyền.  

Có một tư tưởng gia của thế kỷ XX có thể giúp các người suy nghĩ để 

suy luận thêm về nhân vị và nhân cách của các người, đó là Levinas, 

khi ông đúc kết đạo đức học bằng triết luân lý: “Nỗi lo của ta tới từ 

khuôn mặt của tha nhân”. Nếu các lãnh đạo của ĐCSVN thấy để thấu 

được nỗi-lo-lẫn-nỗi-buồn hiện nay trên các khuôn mặt của đồng bào, 

của Việt tộc hiện nay đang bị đày đọa trong địa ngục do chính 
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ĐCSVN lập ra bằng bạo quyền công an trị, bằng tà quyền tham quan 

trị, bằng ma quyền tham tiền trị thì các lãnh đạo của ĐCSVN đã đi 

được bước đầu tiên trên nhân lộ để tìm ra nhân vị lẫn nhân cách của 

các người
64

.  

Có thực mới vực được đạo, mà thực đối với các lãnh đạo của ĐCSVN 

là thực phẩm cũng như tiền bạc phải ăn càng nhiều càng tốt, còn đối 

với trí thức chân chính thì thực phải là sự thực làm nên sự thật có rễ 

của chân lý để lẽ phải được đâm lộc kết chồi. Nhưng bi kịch của Việt 

tộc trong tay cuồng quyền của các lãnh đạo của ĐCSVN đã gian trá 

hóa sinh hoạt xã hội, đã gian manh hóa quan hệ xã hội, đã gian xảo 

hóa đời sống xã hội, mọi cái thực trong cái thật đã bị giả hóa. Học 

giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để chuyện mua bằng bán cấp và chuyện 

mua chức bán quyền là loại ung thư đôi có trong bi hài kịch của xã hội 

ngày nay, có bằng cao học mà lái xe ôm, có bằng tiến sĩ mà trốn 

chuyên môn
65

.  

Các người đã: 

Vô cảm hóa nội tâm Việt 
Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi, đó là câu chuyện ân nghĩa đồng 

bào đã làm nên ánh sáng để lành mạnh hóa cuộc đời, đây là một câu 

chuyện vừa chân thật lại vừa thông minh trong lương tri chính trị, vì 

nó nghịch chiều với câu chuyện của các người là: hứa cuội, hứa hão, 

hứa điêu, hứa ngoa, hứa láo với dân tộc bằng một ý thức hệ ngoại lai 

về một thiên đường cộng sản. Để khi dân tộc khám phá ra lực lượng 

cộng sản chỉ là một tập đoàn tội phạm của bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền, tất cả chỉ là một tạp-hợp âm 

binh luôn tránh né cái lành, vì luôn lo sợ cái sáng: ánh sáng của sự 

thật, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của lẽ phải.  

Lột mặt nạ bọn buôn dân bán nước, là thượng nguồn của mọi hành 

trình trong ý thức dân tộc, mà con dân Việt hiện nay phải vận hành để 

trở thành chủ thể, để chủ quyết trong chủ động, để bảo vệ Việt tộc, nơi 

mà mọi con dân Việt đều có chung một giòng sinh mệnh với giống nòi 
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Việt, đồng mệnh 
66

 trước hai họa nạn: nội xâm cuồng quyền vì dại 

tiền, ngoại xâm quỷ quyền vì tham đất, tham biển. 

Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta, chân lý 

nhân sinh để nhận diện ra sự phản bội mà cũng là trí khôn Việt tộc để 

nhận ra sự phản trắc của một lực lượng chính trị, mượn xương máu 

đồng bào để cướp chính quyền rồi lộng quyền-lạm quyền-tham quyền, 

để bội phản chống giống nòi, để bội bạc với tổ tiên. Mỗi chọn lựa 

nhân vị có cái giá của nó, mỗi chọn lọc nhân cách có cái hy sinh của 

nó. Đúng! chỉ có sự hy sinh biết rửa bẩn thành trong, đục ngầu thành 

thanh khiết, một sự hy sinh tự trong sạch hóa, vừa biết đường đi nẻo 

về của đạo lý Việt, vừa biết đi tới, chảy tiếp trong giòng luân lưu của 

lương tri Việt tộc trong suốt, vượt thắng đục nội xâm, vượt thoát bẩn 

ngoại xâm
67

. 

Và ngay trên thượng nguồn, khi nội xâm đang vơ vét tiền bạc của dân 

tộc, đang nạo vét tài nguyên của đất nước, thì mọi con dân Việt có 

lương tri phải tự biết đặt cho mình các câu hỏi sau đây: Cuộc sống 

hiện nay của Việt tộc mà chúng ta đang sống đây có phải là cuộc sống 

thật hay không? Sự thật ở đâu khi chế độ độc đảng có độc quyền bưng 

bít, đánh tráo sự thật? Chân lý ở đâu khi chế độ độc trị đang quản trị 

dân tộc bằng tuyên truyền mang trá? Lẽ phải ở đâu khi cả xã hội Việt 

đang sống bằng sự giả dối nơi mà mọi giá trị đạo lý đều bị truy diệt?  

Khi chính chế độ độc đảng trong độc hại đang xóa, tẩy, hủy, diệt mọi 

khái niệm đồng bào trong đồng cam cộng khổ, trong đồng hội đồng 

thuyền để giờ đây mỗi con dân Việt chỉ là một cá thể ích kỷ trong đơn 

lẻ, không hề đồng tình, đồng tâm, đồng lực để thăng hoa cuộc sống 

bằng sự thật-chân lý-lẽ phải! Đây chính là sự thảm bại lớn nhất của 

ĐCSVN, mà cũng là một trong những cái tội to nhất của ĐCSVN. 

Nhìn xa trông rộng để được làm người, tôi xin kể một câu chuyện cho 

các người nghe, vì tôi biết chắc chắn là các người không biết câu 

chuyện này, mà tôi là nhân chứng mắt thấy tai nghe. Đó là câu chuyện 

trong giới trí thức, trong tầng lớp học thuật của phương Tây, lấy lý 

luận của kiến thức để xây lập luận cho tri thức, từ đó đi tìm giải luận 

để hiểu sự thật, nắm bắt được diễn luận để mở đường cho lẽ phải nhập 
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nội vào nhân sinh. Đó là thời điểm lịch sử sau 1975, khi ĐCSVN tự 

vỗ ngực để tự xướng tên là: “Đảng lãnh đạo mọi thắng lợi của dân 

tộc”, “Đảng đã đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, “Đảng đã làm nên một 

cuộc cách mạng thần thánh”…; thì cùng lúc đó các tư tưởng gia, các 

lý thuyết gia, các chuyên gia quốc tế hầu hết đều nhận ra là chủ nghĩa 

cộng sản là một thảm họa không sao lường được cho nhân loại!  

Nói có sách, mách có chứng theo cách phân tích của tổ tiên Việt là khi 

đàn anh các người đang lãnh đạo ĐCSVN đang tự vỗ ngực để tự 

xướng danh, thì các người thầy của tôi tại phương Tây đã làm trọn vẹn 

vai trò tri thức của họ
68

. Chính họ đã chứng minh được không những 

bằng hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) dựa vào hệ chứng 

(chứng nhân, chứng tích, chứng từ, chứng thư) là duy vật biện chứng 

sản sinh ra duy vật sử quan là một luận thuyết thô sơ để mị dân, thô 

bạo để ngu dân, thô tục để ru dân, thô lậu để lừa dân. 

Nên nó đã sát nhân từ khi Lenin hành tác trong chuyên chính vô sản; 

từ khi Staline hành động trong thanh trừng để thanh toán hàng triệu 

người; từ khi Mao đã tổ chức cuộc thảm sát bằng Cách mạng văn hóa, 

mà các lãnh đạo ĐCSVN đã lập lại bản sao qua Cải cách ruộng đất. 

Một thời mà thi sĩ Tô Thùy Yên đã mô hình hóa được bằng thi ca của 

ông: “Thịt rơi xương rụng trùng trùng. Một thời thế đổ với cùng xác 

thân”… Thời của hành quyết để vinh danh thảm sát, thời của máu đã 

mở đường cho nước mắt, thời của cái ác tự xưng tên xướng danh là 

cách mạng. 

Tại Âu châu ngay sau 1975, không những hai đối thủ «không đội trời 

chung» trong học thuật là Aron và Sartre đã lý cùng mâm, luận cùng 

chiếu để tìm mọi cách vớt thuyền nhân Việt Nam đang vật vờ trong 

đầu sóng ngọn gió, cùng lúc tính mạng của họ luôn bị đe dọa bởi bọn 

hải tặc biển Đông, chỉ vì các thuyền nhân Việt này chỉ muốn trốn khỏi 

địa ngục trần gian của các người.  

Mà trước đó nữa hàng chục năm trước 1975, đã còn có bà Carrère 

d'Encausse, thông báo rất sớm bằng những công trình nghiên cứu của 

bà là hệ thống cộng sản Đông Âu chắc chắn sẽ sụp đổ, vì Liên Xô chỉ 
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là một chế độ bất nhân đang xây lâu đài trên cát, suy nghiệm đã thành 

sự thật với sự sụp đổ toàn diện của hệ thống cộng sản Đông Âu từ 

1990. 

Các người đã: 

Dại chợ hóa ngoại giao Việt 
Khôn nhà dại chợ kiểu gà què ăn quẩn cối xay, loại chó cậy gần nhà, 

để khi ra gặp hợp tác quốc tế thì cúi đầu; khi gặp chất vấn quốc tế thì 

khoanh tay; khi gặp đối đáp quốc tế thì khom lưng mà niểng cho qua 

chuyện. Ma xó bị ngợp dưới mặt trời. Các chuyên gia quốc tế tư vấn 

cho các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân 

quyền, họ không lầm khi họ nhận ra nhân diện của các lãnh đạo 

ĐSCVN không có ánh sáng của nhân vị, khi nhân dạng của các lãnh 

đạo này không có hào quang của nhân cách. Chỉ vì các chuyên gia 

quốc tế này không thấy nhân tri và nhân trí trong nhân bản và nhân 

văn của các lãnh đạo ĐCSVN, họ không thấy nhân lý và nhân tính, họ 

không nhận ra nhân tâm và nhân từ của các lãnh đạo ĐSCVN. Họ 

không thấy thông minh Việt: “Người khôn chưa đắn đã đo. Chưa ra 

tới biển đã dò nông sâu” trong nhân diện lẫn nhận dạng của các lãnh 

đạo ĐSCVN. 

Tàu tặc đang chiếm biển, đảo của Việt tộc; Tàu họa đang gây nhiễm ô 

từ không khí bằng các nhà máy nhiệt điện than cho tới Formosa đã 

hủy diệt cả một vùng biển miền Trung; Tàu nạn đang buôn người, 

buôn nội tạng, buôn ma túy; Tàu hoạn với thực phẩm bẩn, hóa chất 

độc, tất cả tạo nên một chướng khí trong âm địa mà Tàu tà đang trùm 

phủ lên nhân kiếp Việt. Giờ thiêng của Việt tộc, ngày linh của đất 

nước Việt đã tới, con dân Việt phải quyết đoán trong quyết tâm, để 

quyết liệt bằng quyết luận là không lùi, để không bị rơi bẫy của Tàu 

tà.  

Và trước mắt và ngay trên đất nước mình, con dân Việt phải đối diện 

với bạo quyền để đối trọng với tà quyền, đối luận với nội xâm để đối 

kháng chống ngoại xâm, như chống lại những cái bất nhân, phi nhân, 

xảo nhân đang có mặt ngay trong chế độ độc hại của ĐCSVN. 

Faucault yêu cầu mọi người phải thấy trong quyền lực chính trị không 

chỉ có trong cơ chế của nó, mà phải nhận ra cái lộng quyền của nó 

trong sinh hoạt xã hội, cái lạm quyền của nó trong quan hệ xã hội, cái 
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tham quyền của nó trong đời sống xã hội. Các lãnh đạo của ĐCSVN 

có cả ba: lộng quyền, lạm quyền, tham quyền. 

Khôn nhờ dại chịu lại là một bất công khác đang đổ trên đầu, trên vai, 

trên lưng Việt tộc, khi lãnh đạo ĐCSVN khờ trước quốc tế nhưng ác 

trước quốc nội, dại với người ngoài nhưng độc với đồng bào, theo 

biểu tượng thấp tồi mà dân Việt đã đặt tên để gọi kiếp cho các lãnh 

đạo của ĐCSVN: hèn với giặc, ác với dân! Đây là thảm kịch đôi của 

Việt tộc đã bị một độc đảng cường quyền chặn dân chủ, dẹp nhân 

quyền, mà chính trong nội bộ của các lãnh đạo của ĐCSVN cũng 

không bao giờ có tài, loại minh vương mà các đời Lý, Trần đã có.  

Không có luôn minh chủ của đời Ngô, đời Đinh; càng không có minh 

quân với tầm vóc của Trần Hưng Đạo, với vai vóc của Quang 

Trung… Còn minh sư kiểu Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình 

Khiêm, Ngô Thời Nhiệm
69

… đang có mặt trong giới trí thức Việt hiện 

nay, thì ngày ngày bị các người trù, dập, truy, diệt.  

Vì trong thâm tâm của các lãnh đạo của ĐCSVN rất lo là nhân trí của 

minh sư sẽ dẹp âm tri của các lãnh đạo của ĐCSVN; đã mất ăn mất 

ngủ vì trong tâm địa của các lãnh đạo của ĐCSVN mang một nỗi sợ là 

nhân lý của minh sư sẽ xóa đi âm dạng của các lãnh đạo của ĐCSVN. 

Khi văn sĩ Malraux đóng vai minh sư đã khuyên minh quân De Gaules 

trước cao trào kỳ thị chống người ngoại quốc tới quá nhiều nước Pháp, 

chỉ bằng một câu của chân tâm mang đầy hùng lực của minh trí trước 

bọn đầu cơ chính trị lấy mỵ dân để nuôi kỳ thị, khi Malraux tuyên bố: 

“Bổn phận của nước Pháp là phải tiếp nhận và nuôi dưỡng các nhân 

tài của thế giới”. Minh quân tỉnh táo biết chọn minh sư sáng suốt, như 

biết chọn lựa nhân vị lãnh đạo của mình, như biết chọn lọc nhân cách 

chính trị của mình; các lãnh đạo của ĐCSVN có trình độ trí thức để có 

mức độ tri thức này không? 

Đại ngục điện tiền, với quỷ dữ giữa trần gian đang bẩn thỉu hóa trần 

thế để ô nhục hóa Việt tộc bằng bạo quyền công an trị, bằng tà quyền 

tham quan trị, bằng ma quyền tham tiền trị khi các người biến thanh 

niên Việt thành lao nô, các phụ nữ Việt thành nô tỳ cho các nước láng 

giềng trong kiếp nô lệ với điều kiện lao động bại nhân vị, thảm nhân 

cách! Biến đồng bào thành lao nô để thu ngoại tệ cùng lúc để tổ chức 
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các đường dây buôn người, bòn rút tận xương tủy tiền bạc của đồng 

bào là một ý đồ ma luôn song hành cùng với mưu đồ quỷ là diệt nhân 

tài, giết hiền tài. Tránh tri thức vì sợ bị lột mặt nạ là các người bất tài! 

Tránh trí thức vì sợ bị vạch mặt chỉ tên là các người ôm độc trị nhưng 

không biết quản trị!  

Chẳng cần cháy nhà mới lòi mặt chuột, vì Việt tộc hiểu Việt sử hơn ai 

hết: bọn cướp ngày là quan, tà quan trong điếm quyền, ngụp lặn trong 

tham quan để tham ô, đuối ngộp trong tham nhũng vì tham tiền
70

. 

Triết gia Deleuze tỉnh táo nên sáng suốt nhận ra: “Bọn độc tài không 

sợ phản luân lý, chúng chỉ sợ phong trào xã hội”. Các lãnh đạo của 

ĐCSVN có thấy các phong trào đấu tranh cho công lý vì công bằng xã 

hội đang lớn mạnh! Các lãnh đạo của ĐCSVN có thấy các phong trào 

phấn đấu tranh cho dân chủ vì tiến bộ nhân sinh đang lớn lên! Các 

lãnh đạo của ĐCSVN có thấy các phong trào đối kháng vì văn minh 

nhân quyền đang lớn rộng! 

Phản dân hại nước là tà lộ của tà quyền, chóng chầy sẽ sa vào ma lộ 

của buôn dân bán nước cho Tàu tặc. Trong lúc chờ đợi đa nguyên 

trong đa đảng để Việt tộc có đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu
71

… mà 

thăng hoa cùng nhân loại, thì chính các phong trào của xã hội dân sự 

sẽ tạo ra sung lực để tẩy, xóa, khử, trừ đi tà quyền đang tham quyền, 

ma quyền đang tham tiền. Âm binh nội xâm đã sa vào tà lộ của loài 

cõng rắn cắn gà nhà, nhưng thật xót xa là bọn âm binh này sẽ đẩy 

Việt tôc vào tử lộ!  

Mà muốn làm người thì các lãnh đạo của ĐCSVN phải tẩy, xóa, bứng, 

nhổ mọi tạp chất của nội xâm (tham quyền, tham quan, tham ô, tham 

nhũng, tham tiền) đây là loài ký sinh trùng làm ô nhiễm nội chất, làm 

ô tạp nội lực, làm ô uế nội công của Việt tộc. Muốn làm người thì hãy 

tái tạo lại nội công cho Việt tộc mà trước mắt là dựng lên một tòa án 

dân tộc, đầy đủ lương tâm dày dạn trí tuệ, lấy lương tri để dẫn dắt tuệ 

giác biết luận-tội-án để xử tội ác. 

Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo là bài 

học cao quý của minh sư Nguyễn Trãi, hoàn toàn vắng bóng trong các 

nghị quyết của các người, hoàn toàn biệt tăm trong các chính sách của 
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các lãnh đạo của ĐCSVN. Mọi bạo quyền hung tàn đang đe dọa nhân 

nghĩa đồng bào, chúng sẽ bị tẩy, xóa, khử, trừ bởi nhân trí của đồng 

bào; vì cường bạo, hung tàn sẽ không có chỗ đứng, ghế ngồi trong 

luân lý Việt tộc.  

Việt tộc đang chờn vờn bên bờ vực thẳm mà thủ phạm là bạo quyền 

độc đảng phản dân hại nước, là tà quyền tham nhũng buôn dân bán 

nước, là ma quyền tham tiền buôn tông bán tổ. Liên minh âm binh này 

luồn lách trong bóng tối để vơ vét tiền bạc của đồng bào, bòn rút tài 

nguyên của đất nước nhưng sẵn sàng biệt tăm biệt tích khi đất nước bị 

Tàu tặc xâm lược, khi đồng bào phải chịu số phận bị đồng hóa của 

Tàu tà. Hai chữ đồng bào
72

 hoàn toàn ngược chiều với đồng bạo, đồng 

tà, đồng ma để bị đồng bẩn, vì đồng bào đã thấy rồi bạo quyền, tà 

quyền, ma quyền khi thành cuồng quyền đang đồng liệt, đồng bại, 

đồng quỵ ngay trong nhân vị Việt của chúng! 

Các người đã: 

Ma bùn hóa nhân cách Việt 
Ăn cháo đá bát, là hình ảnh của tổ tiên Việt dặn dò con cháu Việt hãy 

thật trọng trước loại người vong ân bội nghĩa, đó cũng là nội dung của 

lịch sử của ĐCSVN, đưa dân tộc lên tuyến đầu chết thay các người, để 

các lãnh đạo của ĐCSVN có cơ hội mà cướp chính quyền. Rồi khi các 

người nắm được chính quyền trong tay thì các người tha hồ quật lên 

và vất đi cả một hệ thống đạo lý Việt mà không hề có một tài năng gì 

để thay thế bằng một hệ thống đạo lý mới. Việt tộc mỗi lần mường 

tượng tới chân dung các lãnh đạo của ĐCSVN, người ta chỉ thấy toàn 

vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần như vô tâm linh, vô đạo giáo, vô 

nhân tâm.  

Đây là một thất bại vô cùng lớn về nhân dạng của người cộng sản, mà 

nhân diện của người cộng sản trên đất Việt thì còn thảm hại hơn. 

Thảm hại xây bằng thảm bại, từ chính sách này qua chính sách kia, đất 

nước mang tiếng là hòa bình, là thống nhất mà gần nửa thế kỷ qua từ 

1975 tới bây giờ, các lãnh đạo của ĐCSVN không có một công trình 

gì để viết vào Việt sử cận đại. Từ Cải cách ruộng đất sắt máu tới hệ 

thống về trại cải tạo bất nhân, từ chính sách kinh tế mới mang con bỏ 
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chợ 
73

tới tất cả các chính sách tiếp theo từ đối ngoại với Tàu tà tới 

quốc phòng sụp quỵ trước Tàu tặc, từ quản lý sản xuất lụi sụi tới xuất 

khẩu lao động hằng triệu con dân đi làm lao nô, nô tỳ cho láng 

giềng…  

Thảm bại hàng loại làm nên thảm trạng của Việt tộc hiện nay
74

, mà 

các chuyên gia quốc tế đã phải nói lên: “Việt Nam là quốc gia không 

chịu phát triển”, đó là họ lịch sự; chớ trong các buổi họp giữa các 

chuyên gia thì sự thật vẫn là sự thật, họ thành thật phân tích để giải 

thích thẳng thắn là: “Việt Nam không thể phát triển, với độc đảng toàn 

trị trong độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng không hề biết quản 

trị”.
75

 

Trông mặt bắt hình dong, nơi mà nhân diện nói lên nhân cách, nhìn 

mặt đoán lòng, nên mỗi lần chính trị học muốn tìm hiểu về bản chất 

cũng như bản lĩnh của một chính quyền, của một chính phủ thì họ sẽ 

dựa vào các chỉ báo trong điều tra thực địa của xã hội học chính trị. 

Mà chính ngay trong xã hội học chính trị từ thượng nguồn của điền 

dã, điều tra, khảo sát cho tới hạ nguồn của phân tích, giải thích, bình 

luận các kết quả của nghiên cứu thực địa, thì các chuyên gia luôn dựa 

vào các biệt hiệu, các biệt danh mà dân chúng “trao tặng” cho một 

chính quyền, cho một chính phủ
76

. 

 Điều này, thật rõ trong thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay trước 

một chính quyền độc tài nhưng bất tài, trước một chính phủ độc trị 

nhưng không biết quản trị, mà nhân dân đã miệt thị qua các biệt hiệu, 

các biệt danh: “hèn với giặc, ác với dân”; “mưu hèn kế bẩn”; “sâu 

dân mọt nước”; “phản dân hại nước”; “buôn dân bán nước”, còn 

nhiều biệt hiệu, biệt danh khác nữa, và trong đại dịch coronavirus tới 

từ đất nước của Tàu tặc, nhân dân lại trao tặng thêm cho các người 

một biệt dạng mới: dacosavirus, mà họ viết tắt đảng cộng sản của các 

người ra: dacosa và xem nó như một đại dịch còn nguy hiểm hơn 

coronavirus nhiều. Biệt danh của dịch phận! 

Đi với ma mặc áo giấy, khi bạo quyền độc đảng, tà quyền độc tài, ma 

quyền độc quyền làm nên tập hợp âm binh, biến dạng trong dị dạng 
                                                     
73

 BỤI LUẬN (l’argumentation à propos de la «poussière de la vie »). Anthropol-Asie. Paris 
74

 KHỔ LUẬN (l’argumentation contre la souffrance). Anthropol-Asie. Paris 
75

 SINH LUẬN (l’argumentation anthropologique de l’écologie). Anthropol-Asie. Paris 
76

 TUỆLUẬN (l’argumentation de l’esprit). Anthropol-Asie. Paris 

http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj


 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1112 

 

của quỷ quyền độc tôn, nơi mà quỷ quyền vô thần vì vô luân biết tổ 

chức chuyện buôn thần bán thánh để trục lợi cho thật đầy túi tham. 

Các lãnh đạo của ĐCSVN sau khi giết bản chất thật của Phật giáo, đã 

thay thế vào đó một ma đạo không dính dáng gì với Phật học luôn có 

chỗ dựa là Phật tâm, các lãnh đạo của ĐCSVN đã ùn ùn đưa bọn công 

an sư quốc doanh, mà Phật tử chân chính gọi là ma tăng. Bọn ma tăng 

này là loại âm binh mặc áo thầy tu, nên tôi rất cẩn trọng mà không 

trích ngạn ngữ: “Đi với Phật mặc áo cà sa” trong tình hình hiện nay, 

chúng cũng là loại quỷ nhập cửa chùa với lòng tham không đáy, là 

phải vơ vét cho đầy túi như các lãnh đạo của ĐCSVN, cũng là loại cào 

nạo cho tới cùng để bốc hốt cho tới tận.  

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một luân lý cao thượng của tổ tiên 

Việt chỉ làm trò cười cho các lãnh đạo của ĐCSVN. Đó là câu chuyện 

sát nhân mà các lãnh đạo của ĐCSVN là sát thủ, vì các lãnh đạo của 

ĐCSVN đã giết thực thể đồng bào, nơi mà mọi con dân Việt có đồng 

mẹ, đồng cha, đồng thai, đồng tổ, đồng tông, đồng tích… nơi mà 

tương thân và tương trợ chỉ là một trong đồng lòng, đồng tâm, đồng 

quyết, đồng hành… để giữ đất, giữ nước, giữ tiền đồ của tổ tiên, giữ 

tương lai cho mai hậu
77

. Các lãnh đạo của ĐCSVN đã tráo trá vào đó 

diện tà, ma tướng, quỷ dạng của các người là: đồng phạm, đồng lõa, 

đồng mưu, để đồng hội với các người trong đồng tội.  

Các lãnh đạo của ĐCSVN diệt nhân tài là nguyên khí của quốc gia và 

chỉ thâu nhận đồng phạm để đồng thuyền với các người trong hệ tham 

(tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền). Các lãnh 

đạo của ĐCSVN khử nhân tính đồng bào của bầu ơi thương lấy bí 

cùng và chỉ tiếp nhận đồng lõa để làm đồng bọn cùng các lãnh đạo 

của ĐCSVN trong hệ bất (bất tín, bất lương, bất nhân) mà chia chác 

với nhau sau khi vơ vét tiền bạc của đồng bào, nạo vét tài nguyên của 

đất nước.  

Các lãnh đạo của ĐCSVN triệt nhân lý yêu nước thương nòi của Việt 

tộc và chỉ thâu phục bọn đồng sàn như đồng chí để đồng mưu với các 

lãnh đạo của ĐCSVN bằng hệ gian (gian dối, gian trá, gian xảo, gian 

manh) từ phản dân hại nước tới buôn dân bán nước cho Tàu tặc. Lấy 

xảo diện thay nhân diện, lấy gian dạng thay nhân dạng, đã tạo nên 
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đường đi nước bước của các lãnh đạo của ĐCSVN trong tà lộ của ma 

kiếp.  

Các người đã: 

Thui chột hóa vận mệnh Việt 
Ma bùn độn thổ, nếu độn thổ để trốn nhân lý, để lánh nhân tính, để 

lách nhân tri, thì đâu thể làm người được, như vậy đi tìm nhân vị làm 

gì, vì nhân cách đã mất từ khi chấp nhận kiếp sống luồn thấp hơn đất. 

Khi nói tới Mật nghị Thành Đô năm 1990, năm của sự phản trắc, khi 

các lãnh tụ ĐCSVN của các lãnh đạo của ĐCSVN đã chọn Tàu tặc 

làm cha khi chọn chúng làm hậu phương để đỡ lưng vớt kiếp cho 

ĐCSVN
78

. Nên chúng mới xem các lãnh đạo của ĐCSVN thấp hơn 

gót giầy của chúng, vì các lãnh đạo của ĐCSVN đã chấp nhận thấp 

hơn đất rồi, từ đó chúng tự cho phép đứng trên lưng, trên vai, trên đầu 

các lãnh đạo của ĐCSVN. 

Vì các lãnh đạo của ĐCSVN đã nhận phận làm «cúi đầu ở đợ» cho 

Tàu tặc. Bây giờ chuyện độn thổ đã biến các lãnh đạo của ĐCSVN 

thành ma bùn, chỉ vì các lãnh đạo của ĐCSVN không dám công khai 

tuyên bố nội dung của mật nghị này trước công chúng, mà các lãnh 

đạo của ĐCSVN đã ký với chúng, một sự phản trắc tổ tiên, dân tộc tới 

tận gốc, rễ, cội, nguồn sâu xa nhất trong giáo lý Việt tộc. Bây giờ, 

năm năm, tháng tháng, ngày ngày, Việt tộc khám phá ra các người 

khoanh tay khi Tàu tặc chiếm đất, đảo, biển; các lãnh đạo của ĐCSVN 

nhắm mắt, cúi đầu để dẫn độ tội phạm Tàu họa giết người, buôn ma 

túy, buôn nội tạng… mà không dám xử chúng tới nơi tới chốn trên đất 

Việt khi chúng đã giết hại đồng bào mình.  

Rồi tháng 2 năm 2020, bây giờ các lãnh đạo của ĐCSVN đang quỳ 

gối nên không dám đóng cửa biên giới như các quốc gia láng giềng 

với Tàu tặc trước đại dịch coronavirus. Dân Việt ngỡ ngàng trong 

chóng mặt bởi hờn căm khi biết các người đã ký bao hiệp định ma bùn 

của loài độn thổ để nhận giặc làm cha. Từ đây hãy gọi mọi hiệp định 

ma bùn của các người là: «hiếp định» như các «hiếp định dẫn độ», 

«hiếp định không được đơn phương đóng cửa biên giới»… Còn bao 

nhiêu «hiếp định» mà các lãnh đạo của ĐCSVN đã và đang giấu trong 

bùn, không cho Việt tộc biết? 
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Vắng mợ chợ vẫn đông, Việt kiều
79

 gần nửa thế kỷ nay, biết rất rõ ý 

đồ trong mưu thâm kế độc của các lãnh đạo của ĐCSVN là bế môn tỏa 

cảng không cho hiền tài Việt kiều đóng góp để xây dựng lại đất nước, 

vì các người mang đầy mặc cảm của loại độc tài nhưng bất tài, độc trị 

nhưng không biết quản trị, các lãnh đạo của ĐCSVN tránh phải chạm 

trán với Việt kiều như lách sự thật của trí tuệ khoa học, như chui luồn 

trước tuệ giác của tiến bộ, với văn minh của dân chủ, với văn hiến của 

nhân quyền. Các lãnh đạo của ĐCSVN biết là Việt kiều liêm chính thì 

không thể nào đồng lõa với các người trong tham ô; các lãnh đạo của 

ĐCSVN biết là Việt kiều lương thiện thì không bao giờ là đồng phạm 

cùng các lãnh đạo của ĐCSVN trong tham nhũng; các lãnh đạo của 

ĐCSVN biết là Việt kiều có lương tri thì không thể nào đồng mưu với 

các lãnh đạo của ĐCSVN trong tham quyền cố vị.  

Bế quan tỏa cảng chống Việt kiều, các lãnh đạo của ĐCSVN đã ngăn 

sông cấm chợ để gạt ra mọi trí thức Việt kiều yêu nước muốn văn 

minh dân chủ, muốn văn hiến nhân quyền phải có mặt trên đất nước 

Việt
80

. Chỉ mong có được một ngày trước muôn dân, trước Việt tộc, 

bằng trực luận qua trực tuyến để đối diện mà đối thoại với các lãnh 

đạo của ĐCSVN bằng lý luận từ chứng từ, bằng lập luận từ chứng 

nhân, bằng giải luận từ chứng tích
81

, để đồng bào trong ngoài nước 

biết: Ai yêu nước hơn ai? Ai là con cháu Lạc Hồng? Ai là bọn ma bùn 

buôn dân bán nước?  

Các các lãnh đạo của ĐCSVN vu khống rồi vu cáo những công dân 

yêu nước là: «Những lực lượng thù địch», tôi xin thẳng thắn đề nghị 

với các lãnh đạo của ĐCSVN hãy trực luận bằng trực tuyến cấp quốc 

gia để xem: Ai mới chính là lực lượng thù địch phản Việt tộc? So ra 

mới biết ngắn dài, nếu các người không có can đảm thực hiện cuộc 

trực luận này, thì các lãnh đạo của ĐCSVN chưa rời bùn nhơ để nhận 

nhân kiếp! 

Lỡ tàu, lỡ đời, lỡ kiếp, đó là nỗi đau xót của đồng bào Việt kiều đang 

sống tại hải ngoại khi phải thấy một dân tộc, một văn hóa, một ngôn 

ngữ như Hàn quốc… nhưng Nam Hàn có mọi tiến bộ từ khoa học, kỹ 

thuật tới nghệ thuật, văn hóa; có văn minh của dân chủ, rồi có văn 
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hiến của nhân quyền, hoàn toàn ngược lại với Bắc Hàn - Bắc Hàn 

Triều Tiên là một quái thai từ não trạng lãnh đạo tới tâm thần tập thể 

cấp quốc gia, trong một chế độ độc đảng ngầm du đảng, độc trị ngậm 

nọc độc của đói, khổ, bịnh, tật.  

Nên ngày ngày, đêm đêm xót xa cho số phận Việt tộc đã lỡ tàu, lỡ đời, 

lỡ kiếp do tội của các lãnh đạo của ĐCSVN đã cướp đi thông minh 

Việt, sáng tạo Việt mà ta biết rất rõ bằng luận chứng của khoa học xã 

hội và nhân văn
82

 là: Việt tộc không hề thua kém về trí tuệ
83

, không hề 

thấp tồi về lý trí, và phải được thành công trong khoa học kỹ thuật; 

thành tựu trong kinh tế, thương mại; thành đạt trong nghệ thuật, văn 

hóa như Nam Hàn, như Đài Loan, như Nhật Bản, như Singapour… 

Tội của các lãnh đạo của ĐCSVN là tội đôi đã giết thông minh Việt
84

, 

đã triệt sáng tạo Việt, giờ lại còn biến con dân Việt thành lao nô, nô tỳ 

cho Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, Singapour… 

Các người đã: 

Mạ lị hóa chân lý Việt 
Nói gần nói xa không qua nói thật giữa người Việt với nhau là các 

lãnh đạo của ĐCSVN không có kiến thức lý thuyết gì về chủ nghĩa 

cộng sản! Vì nếu có kiến thức thì các lãnh đạo của ĐCSVN đã đối 

luận trong đối thoại với trí thức Nam Trung Bắc của Việt tộc để hiểu 

sự thật của nhân sinh tới nơi tới chốn. Chỉ cần sau 1975 là chân tướng 

tham quyền đã làm lộ chân dung lạm quyền của các lãnh đạo của 

ĐCSVN, nơi mà tham quyền cố vị đã sản sinh ra loại đảng viên tham 

quan để tham ô, tham nhũng vì tham tiền, còn đâu lý tưởng cộng sản 

tự vỗ ngực để xứng danh là cách mạng thủa nào.  

Đến đầu thế kỷ XXI này, thì Việt tộc đã nhận ra chân tướng độc 

quyền, chân dung độc trị của các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ là một tập 

đoàn tội phạm. Các lãnh đạo của ĐCSVN đặt ĐCSVN đạp lên trên 

hiến pháp, lên trên luật pháp, lên cả trên giáo lý Việt của một dân tộc 

gọi nhau là đồng bào: đồng bào thai vì đồng mẹ, đồng cha nên đồng 

nòi, đồng giống, đồng tông, đồng tích…   
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Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy! Ngày ngày, các lãnh đạo của ĐCSVN 

sinh hoạt bằng tà hệ của quan hệ-hậu duệ-tiền tệ, để ngày ngày truy 

hủy trí tuệ Việt, giết thông minh Việt để chôn luôn sáng tạo Việt, tối 

cần cho nhân trí tiến bộ, cho nhân tri văn minh. Các lãnh đạo của 

ĐCSVN thích vơ vét tiền của dân lành, nạo vét tài nguyên đất nước, 

để xây biệt phủ, dựng biệt dinh với thẻ xanh, quốc tịch ngoại cùng 

vàng bạc đã có sẵn trong túi, chỉ chờ Tàu tặc chiếm quê hương, đất 

nước của Việt tộc, là các người cao bay xa chạy qua phương Tây. Coi 

chừng! Các lãnh đạo của ĐCSVN nên cẩn trọng, vì phương Tây của 

văn minh dân chủ, của văn hiến nhân quyền, họ không chấp nhận sống 

chung với bạo quyền, tà quyền, ma quyền đâu! Phương Tây có 

phương pháp luận đuổi tà hiệu quả lắm; phương Tây có khoa học luận 

truy ma hiệu quá lắm!  

Ngày 12 tháng 2 năm 2020 các lãnh đạo của ĐCSVN hí hửng với 

Hiệp định tự do thương mại với Liên Minh Âu Châu, vì các người 

xem Liên Minh Âu Châu là công cụ để xuất khẩu, để nhập khẩu, một 

loại dụng cụ cho các người vơ vét thêm nhiều vố nữa. Xin nói rõ với 

của các lãnh đạo của ĐCSVN là họ lầm to! Đừng nhìn Liên Hiệp Âu 

Châu như một công cụ thương mại, đừng xem Âu châu như dụng cụ 

xuất nhập khẩu của các người, mà hãy thấy để thấu, để hiểu thật sâu 

về sự tương tác giữa Tòa án công lý Liên Minh Âu Châu (La cour de 

justice de l'Union Européenne) và Tòa án Âu Châu vì nhân quyền (la 

Cour Européenne des Droits de l'Homme) nơi mà các giá trị của văn 

minh dân chủ, của văn hiến nhân quyền luôn được vinh danh, được 

thăng hoa. Vì Âu châu là một châu lục có truyền thống dân chủ lâu 

đời nhất, có lịch sử nhân quyền sâu đậm nhất. Họ sẽ không để yên cho 

các lãnh đạo của ĐCSVN đày đọa tiếp lao động Việt, không để yên 

cho các lãnh đạo của ĐCSVN vùi dập tiếp dân tộc Việt lâu nữa đâu! 

Các lãnh đạo của ĐCSVN hoàn toàn chịu trách nhiệm về vận mệnh 

của giống nòi Việt, cơ đồ của tổ tiên Việt, trước họa nội xâm tham 

nhũng song lứa cùng đôi với họa ngoại xâm Tàu tặc. Vì muốn làm 

người phải có nhân làm lõi, làm rễ, làm cội, làm gốc, làm nguồn, chỉ 

cần các người suy nghĩ theo mô thức gẫy gọn của tư tưởng gia 

Rousseau: «Con người ơi hãy giữ nhân tính!»
85

. Mà nhân tính thì 

ngược lại với bản năng đói ăn khát uống của những kẻ chưa trưởng 
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thành vì chưa có nhân tính, qua giáo dục của nhân tri, qua giáo lý của 

nhân trí, nên chưa thể là: người. 

 Nhưng nghịch lý là chính chế độ độc đảng nó độc hại trong độc tài 

của các lãnh đạo của ĐCSVN đã cho sản sinh ra loại người giật ăn 

cướp uống, đó là đồng bọn mà các người gọi là đồng chí, tranh tham ô 

để giành tham nhũng. Ăn ở bất nhân nên sống chết vô hậu, loại này thì 

không sao có nhân được, nên các lãnh đạo của ĐCSVN sẽ không 

thành người theo nghĩa nhân vị biết dựa vào nhân tính, nhân tâm, 

nhân nghĩa, nhân từ, nhân đạo
86

; các lãnh đạo của ĐCSVN sẽ không 

có nhân cách vì chúng trống nhân lý, nhân tri, nhân trí, nhân bản, 

nhân văn.  

Các người đã: 

Bần cùng hóa sự thật việt 
Sự thật mất lòng, với tất cả các chỉ báo hiện nay từ các kết quả nghiên 

cứu, từ chính trị học tới sử học, từ nhân học tới xã hội học… cho phép 

dự đoán một điều là các lãnh đạo của ĐCSVN không đủ tâm vì chẳng 

đủ tầm để làm được ba chuyện sau đây của một chính quyền có nội 

công, một chính đảng có bản lĩnh: 

Chính thức hóa bằng chính sách quốc gia về hòa hợp hòa giải dân 

tộc, đưa thảm nạn của huynh đệ tương tàn trong quá khứ của cuộc nội 

chiến 1954-1975 về tận suối giải oan, để thực hiện cho bằng được 

giáo lý tổ tiên Việt: người trong một nước phải thương nhau cùng. 

Xóa đau thương cũ để cùng nhìn về tương lai mới bằng ngữ vựng hòa 

giải để hóa giải oan kiếp nội chiến, để hứa là sẽ không đưa một ý thức 

hệ ngoại lai nào nữa vào đất nước Việt để Việt tộc phải chịu cảnh gà 

nhà bôi mặt đá nhau… giết nhau.  

Hợp thức hóa bằng chính sách xóa để xây ngay lại hiện tại với ngữ 

văn hòa hợp để cùng nhau hợp tác với một trọng tài chỉnh lý trong 

liêm chính là: tam quyền phân lập, có văn hóa của đa nguyên để tạo 

dựng văn minh của dân chủ, để dựng văn hiến của nhân quyền. Hãy 

nhận ra công bằng trong tiến bộ, với công lý diệt được nội xâm, có 

công pháp loại được ngoại xâm, bằng công tâm của con dân Việt, chớ 
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không bằng thái độ và hành xử của một độc đảng chỉ muốn độc tài 

trong độc quyền, độc tôn trong độc trị.  

Thích ứng hóa bằng thông minh nội bộ ngay trong ĐCSVN của các 

người để quản lý tương lai gần là tìm cho ra được những nhân vật 

gánh vác được vận nước kiểu minh quân, minh chủ, minh chúa đã có 

nhiều lần qua các đời Lý, Trần, Lê… bằng chính ngữ pháp lương thiện 

của chính quyền trong liêm chính của chính phủ, trong khi chờ đợi 

tương lai lớn của dân chủ, tương lai cao của đa nguyên. 

Nếu các lãnh đạo của ĐCSVN không hiểu hoặc hiểu mà không muốn 

thực hiên, thì ngày tàn của quý vị đang tới, sẽ tới với các trận giông 

của xã hội dân sự nối theo là những trận bão của nhân quyền, dân chủ, 

đa nguyên, sẽ tạo ra những thay đổi triệt để mà trong đó các lãnh đạo 

của ĐCSVN không có ghế ngồi lẫn chỗ đứng trong lòng dân tộc! Rồi 

thì chỉ lo, chỉ buồn là Việt tộc lại phải nhận chịu thêm bạo lực của bạo 

quyền độc đảng, bạo hành của cuồng quyền công an trị, bạo động của 

nội chiến huynh đệ tương  

 

Các lãnh đạo của ĐCSVN càng tham quyền thì nhân dân càng lo, càng 

buồn, mà lo và buồn có lý do của nó, vì Việt tộc thấy rõ và hiểu thấu 

là tại các quốc gia có được văn minh của dân chủ, văn hiến của nhân 

quyền, họ có các lãnh đạo chính trị với thông minh tỉnh táo để có sáng 

tạo sáng suốt. Họ luôn tìm ra được các quyết sách không có máu đổ 

đầu rơi, luôn giải quyết mọi việc theo chiều hướng ít đau khổ nhất 

cho nhân dân của họ, họ không khôn nhà dại chợ như các lãnh đạo của 

ĐCSVN, ngược lại họ ngoan nhà khôn chợ.  

Cụ thể là các quốc gia có được văn minh của dân chủ, văn hiến của 

nhân quyền có sự thông minh của tôn trọng lẫn nhau trong đối thoại 

nên họ mới có được đa nguyên; họ có sự sáng tạo luôn sáng suốt trong 

đối luận nên họ mới có được dân chủ. Nếu các lãnh đạo của ĐCSVN 

không lập được dân chủ trong đa nguyên, không trao được tự do và 

công bằng tới Việt tộc, thì không sao các lãnh đạo của ĐCSVN tặng 

được một giá trị nhân sinh cao quý nhất tới Việt tộc, đó là: nhân 

quyền! Một nhân quyền tốt trong một nhân Việt đẹp.  
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Một lời-một ý-một nghĩa, các lãnh đạo của ĐCSVN có muốn nhận ánh 

sáng của chân lý
87

, hào quang của sự thật, mặt trời của lẽ phải? Câu 

trả lời thật giản đơn khi nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan chỉ 

là một: muốn làm người phải có nhân!  

Các người đã: 

Cuồng quyền hóa quan hệ Việt 
Tâm trạng làm nên tâm lý của một người phải thốt lên là mình bị: mất 

hồn! tức là người đó đang bị hốt hoảng tới thất thần, mất sắc, nhạt 

diện… ngạc nhiên tới cùng cực, sửng sốt tột độ. Chỉ không đầy nửa 

thế kỷ, từ sau 1975 ngày hết chiến tranh mà cũng là ngày số phận dân 

tộc nằm trong tay của ít nhất ba loại quyền lực bất nhân thất đức của 

bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền 

trị. Không mất hồn sao được khi thấy: 

*Bạo quyền công an trị biến những đồng bào yêu nước, trọng dân chủ, 

quý nhân quyền thành những tù nhân lương tâm, với những nhà tù đầy 

những đứa con tin yêu của Việt tộc. 

*Tà quyền tham nhũng trị liên minh với xã hội đen, tức là bọn côn đồ, 

du đảng, lưu manh cùng đến cưỡng chế để cướp đất của dân lành, một 

sớm một chiều biến họ thành dân oan. 

*Ma quyền tham tiền trị của bọn sân sau, dùng ô dù của bạo quyền và 

tham quyền chống lưng cho chúng để trộm, cắp, cướp, giật đất đai của 

dân để làm giầu, vô loài với tên gọi là trọc phú, sống trong biệt thự, 

biệt dinh, biệt phủ, đã đẩy dân oan vào thảm cảnh màn trời chiếu đất, 

với thảm trạng đầu đường xó chợ. 

Chưa hết, bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền 

tham tiền trị sống và đối xử với nhau trong quan hệ giết người cướp 

của, trong phản xạ của thanh toán để thành trừng lẫn nhau, để thêm 

vào lý lịch âm binh của chúng hai tâm loạn sau: 

*Cực quyền, một loại quyền lực của cực đoan, cực đoán làm nên độc 

đoán, một loại quyền lực tuyệt đối, chúng gọi nhau là đồng chí nhưng 

đối xử với nhau như tử thù trong không gian lãnh đạo của ĐCSVN. 
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Chúng đạo đức giả với nhau bằng khẩu Phật tâm xà khi gặp nhau, 

nhưng sống với nhau thâm ý không đội trời chung với nhau. 

*Cuồng quyền, một loại quyền lực của các hành tác tự cuồng giận tới 

cuồng điên sẵn sàng giết đồng bào, đồng loại, kể cả đồng chí lương 

thiện của chúng như vụ hành quyết xã Đồng Tâm, thôn Hoài để hành 

sát cụ Lê Đình Kình là đồng chí với hơn nửa thế kỷ tuổi đảng của 

chúng. 

Hiện trạng bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng quyền nó 

đã phản lại giáo lý của tổ tiên Việt: người trong một nước phải thương 

nhau cùng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, máu chảy tới đâu ruột đau 

tới đó, thương người như thể thương thân… để ăn ở có hậu của giáo 

lý đường mòn nhân nghĩa chẳng mòn.  

 Các lãnh đạo của ĐCSVN phản lại luôn tiến bộ của nhân sinh có văn 

minh của dân chủ, văn hiến của nhân quyền, mà các quốc gia láng 

giềng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour đã thực hiện được, 

mà Tây Âu và Bắc Mỹ đã được hưởng từ nhiều thế kỷ qua. Cứ liên kết 

hai hệ: hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sỉ) song hành cùng hệ 

công (công bằng, công lý, công tâm) sẽ nhận rõ chân dung diện mạo 

âm binh các lãnh đạo của ĐCSVN. 

Các người đã: 

Nô lệ hóa thanh niên Việt 
Một Việt tộc mất vía sau khi bị mất hồn; khi mất hồn thì coi như bị 

mất sắc, mất diện, còn mất vía là mất đi nội lực của hồn, sung lực của 

tâm, tức là mất đi từ nội công bên trong, tới bản lĩnh bên ngoài, khi ta 

phải thấy: 

*Xuất khẩu lao động Việt hằng triệu qua các quốc gia láng giềng, trai 

thì làm lao nô, gái thì làm nô tỳ, phải vùi dập nhân phẩm của chính 

mình để nhận kiếp nô lệ xứ người. Lúc bị sỉ nhục, lúc bị tra tấn, lúc bị 

trục xuất, lúc bị cướp nội tạng, có ngày đi mà không biết ngày về lại 

nơi chôn nhau cắt rốn của mình. 

*Cờ gian bạc lận do chính các tướng công an tổ chức ngay trong sào 

huyệt của Bộ Công an, được hối lộ hàng nghìn nghìn tỷ đồng, để khi 

trước tòa thì khóc lóc rồi thố lộ là: đầu mình bé nhưng tham vọng (vì 
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tiền) thì lớn. Nhân cách các tướng công an này nhỏ hơn hạt bụi đường, 

không đánh giặc để bảo vệ biên cương, bờ cõi của đất nước mà chỉ 

biết vơ vét trong lén lút qua bài bạc. 

*Lãnh đạo tham nhũng là các bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông, sau khi đã nhận các chức vụ về tuyên truyền để ngu dân hóa 

đồng bào bằng giáo ngữ đạo đức giả của tuyên huấn. Bọn này nhận 

hối lộ hàng triệu mỹ kim, nhưng có đứa lại đổ lên đầu chính con gái 

của mình là đang giữ tiền tham ô cho mình. Tư cách bộ trưởng sao mà 

đốn mạt như vậy, quá thấp so với người phải ăn xin ngoài đường còn 

có liêm sỉ của kẻ phải đi xin, chớ không bao giờ chấp nhận kiếp ăn 

cắp. 

Khi chúng ta đi sâu vào điền dã, khảo sát, điều tra, nghiên cứu ngay 

trong tâm địa của các lãnh đạo ĐCSVN: 

*Xuất khẩu lao động thì chúng còn vơ vét được qua các đường dây mà 

chính chúng tổ chức, chớ chuyện trọng hiền tài, quý nguyên khí quốc 

gia thì chúng rất sợ. Chỉ vì chúng mất ăn mất ngủ trước nhân tri của 

tuổi trẻ, trước nhân trí của sinh viên. Chúng tìm mọi cách để khử, trừ, 

tiêu, diệt hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhân thức, tỉnh 

thức) của thanh niên, của sinh viên. Vì hệ thức đã đe dọa và sẽ tẩy xóa 

đi hệ bất (bất tín, bất tài, bất nhân) của chúng. 

*Cờ gian bạc lận thì chúng còn tiếp tục lừa đảo để vơ vét trong bất 

chính, chớ liêm chính để có liêm sỉ thì không hề có trong bản chất 

cướp ngày là quan của chúng. Hệ liêm (liêm chính, liêm khiết, liêm sỉ) 

không có chỗ đứng ghế ngồi trong nhân cách của chúng, trong hệ 

tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) của 

chúng. 

*Lãnh đạo tham nhũng sẵn sàng biến dân lành thành dân đen rồi dân 

oan, chúng sống trong biệt thự, biệt dinh, biệt phủ với thẻ xanh, quốc 

tịch ngoại, và chúng đã giấu của cải trộm, cắp, cướp, giật được ở nước 

ngoài rồi, chỉ chờ khi Tàu tặc bắt đầu xâm lược để đồng hóa Việt tộc 

là chúng cao bay xa chạy qua phương Tây, bằng con đường tà nghiệp 

trong điếm lộ của chúng. 

Chủ tâm với ý đồ của bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, 

cuồng quyền là khử, trừ, hủy, diệt: 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1122 

 

*Cần lao Việt, đã có trong lao động biết hiệu quả của thức khuya dậy 

sớm, hiểu hiệu năng của một nắng hai sương, thấu được kết quả của 

ăn bữa sáng lo bữa tối, để nhận ra an cư lạc nghiệp trên nền của trong 

ấm ngoài êm. 

*Thông minh Việt đã có trong bản lĩnh giữ nước Việt, có trong nội 

công lập quốc Việt, thắng bất cứ bạo quốc ngoại xâm nào có thâm ý 

chiếm đoạt đất Việt, đồng hóa Việt tộc. 

*Sáng tạo Việt đã có trong thành công tại học đường, thành tài trong 

nghệ nghiệp, thành đạt trong kinh tế, thành tựu trong xã hội khi có 

được điều kiện hay, đẹp, tốt, lành để thành người.  

Chuyện này thấy rất rõ trong cuộc sống của Việt kiều tại phương Tây, 

khi có điều kiện như mọi người, thì sẽ thành danh không thua ai. 

Không kiêu căng tự phụ hơn người để rơi vào họa vô minh của khinh 

người; cũng không mặc cảm tự ti để sa với nạn vô tri của nhục kiếp, 

luôn sáng suốt để bảo vệ nhân phẩm, nên phải luôn tỉnh táo để bảo vệ 

nhân quyền cho mình, cho đồng bào mình.  

Khi liên kết hai hệ: hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái) 

song lứa cùng hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) để thay đổi 

nhân kiếp Việt hiện nay. Nhưng trước hết phải gạt bỏ đi môt hệ thống 

toàn trị độc đảng của quan giàu nước yếu, làm ra hệ lụy của nước 

nghèo dân khổ, để lập lại quy trình bình thường của nhân lý có nhân 

tri theo hướng thăng hoa của nước giàu dân mạnh. 

Các người đã: 

Vô nhân hóa nhân vị Việt 
Tại sao mình phải làm thợ, làm công cho các quốc gia láng giềng, mà 

chính mình biết là họ không hơn mình về: thể lực trong lao động giỏi, 

trí lực trong học tập tốt, tâm lực trong sáng tạo hay. Không mất thần 

sao được khi đọc bằng tiếng Việt các bảng hiệu tại các nơi buôn bán là 

tại các quốc gia láng giềng: cấm trộm; từ bao giờ người Việt bị các 

nước láng giềng xem là kẻ cắp? Trong ánh nhìn của công dân các 

nước láng giềng thì phụ nữ Việt bị xem thường vì bị nghi ngờ là gái 

điếm; từ bao giờ phụ nữ Việt trong các quốc gia này lại bị khinh rẻ 

như vậy? Khi chúng ta biết rành rõ là phụ nữ Việt không thua kém từ 

tài tới đức bất cứ phụ nữ nào trong thế giới này. 
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Khi các nhân công Việt sinh sống và lao động tại các nước láng giềng, 

thì công dân các nước láng giềng thì họ nhìn như các loại người làm 

chui sống lậu; từ bao giờ người Việt bị các nước láng giềng xem là kẻ 

buôn gian sống lậu? Chỉ vì mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình 

không còn là đất sống! Hiện nay, con dân Việt phải đánh đổi cả mạng 

sống của mình, để mất mạng trong thùng xe đông lạnh, với danh hiệu 

«thùng nhân»! Vậy mà, con dân Việt vẫn ngày ngày tiếp tục trốn chạy 

bạo quyền độc đảng, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền bằng 

cách thu thân dồn kiếp trong các hành lý du lịch: nhân kiếp Việt là đây 

sao?  

Mọi công dân Việt trong nước hiện nay đang sống dưới một chế độ 

toàn trị độc đảng mà ĐCSVN đang ngồi xổm lên Hiến pháp, với một 

tổng bí thư đảng biết chiếm luôn chức chủ tịch nước để tuyên bố một 

điều vi hiến nhất là điều lệ của ĐCSVN cao hơn Hiến pháp; đó là hình 

ảnh của Mã Giám Sinh đểu cáng trong thô lậu: «Ghế trên ngồi tót sổ 

sàng». ĐCSVN ngồi trên đầu Tư pháp, từ tòa án tới thẩm phán, chỉ là 

công cụ một cách thô thiển chỉ để phục vụ tư lợi của ĐCSVN, làm 

công cụ ở vị thế thấp hèn buộc cáo trạng hàng chục năm lao lý với các 

công dân yêu nước đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền.  

Cùng lúc thì xử nhẹ, xử giảm, xử tha cho các đồng chí của họ là những 

tội phạm đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, chính là tiền thuế của 

dân, với những luận điệu lập lờ đánh lận con đen phản công lý, của 

loại Sở Khanh, tà ngôn trong gian ngữ: «Nói lời rồi lại nuốt lời như 

chơi». ĐCSVN ngồi trên lưng Lập pháp, ngay tại Quốc hội với đại đa 

số đại biểu là đảng viên có mặt để nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ 

gối, bỏ phiếu để biển lận thay cho ĐCSVN, với thói âm binh của mua 

chức bán quyền.  

Dùng tiền để mua ghế đại biểu, cùng lúc đã có quốc tịch ngoại, không 

ngần ngại khi làm sân sau, khi làm ô dù, khi chống lưng cho bạo 

quyền công an trị lập luật an ninh mạng, khi thì phục vụ tà quyền lập 

ra luật đặc khu để bán nước. Đây là hành tác của tú bà: «Đưa người 

cửa trước, đón người cửa sau». 

Việt tộc phải giữ cho bằng được hai hệ: hệ liêm (liêm chính, liêm 

khiết, liêm sỉ) sánh đôi cùng hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương 

tri) để xây dựng lại con người Việt bằng đạo đức Việt an cư lạc 
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nghiệp bằng giáo lý ăn hiền ở lành. Đừng trông chờ vào các lãnh đạo 

của ĐCSVN, không biết ăn ở có hậu cho mai hậu thì làm sao các lãnh 

đạo của ĐCSVN biết ăn hiền ở lành. 

Các người đã: 

Tham nhũng hóa sinh hoạt Việt 
Sự hiểu biết về dân tộc, về xã hội, về đất nước đang bị ngự trị bởi vô 

tri đã làm nên hậu nạn là vô minh, vắng tri nên lãng trí là điều sẽ đến, 

mà rỗng trí thì trống tâm. Hãy hình tượng hóa biểu hiện của mất tri, 

tức là bụi đời ngay trong tri lực, nên sẽ trở thành oan hồn ngay trong 

tư duy của mình. Mất tri vì một chế độ toàn trị nhưng vô tri, độc tài 

trong bất nhân thất đức đã cướp đi mọi sự hiểu biết của mình, mà quá 

trình mất tri hiển hiện hằng ngày trước mắt ta:  

*Buôn bằng bán cấp, với học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, cả một hệ 

thống lãnh đạo bằng giả từ thứ trưởng tới bộ trưởng, mua học vị, để 

buôn học hàm nhưng không hề có học lực. Tráo trở nhận bằng cấp của 

học thuật nhưng chưa bao giờ học thật, luồn lách trong học đường 

bằng chui rúc trong học gian, nhận bằng cao học nhưng không biết 

giáo khoa, giáo trình, giáo án chuyên ngành cao học của mình là gì? 

Nhận bằng tiến sĩ nhưng không biết chuyên môn của mình có nền tảng 

trên chuyên khoa gì, nên luôn tránh hội thảo, lách hội luận, chuồn hội 

nghị, không hề trực diện với sách đèn, mà chỉ biết chui nhủi bằng mua 

gian bán lận. 

*Buôn chức bán quyền, bằng liên minh âm binh của quan hệ-tiền tệ-

hậu duệ luôn tìm mọi cách để truy, hủy, diệt, khử trí tuệ. Luôn có 

phản ứng luật rừng trước lý trí của khoa học, luôn có phản xạ lách luật 

trước đạo lý của công bằng, lấy bôi trơn thay cho đối nhân đàng 

hoàng, lấy lót tay thay cho xử thế tử tế. Trơ trẽn nên trâng tráo, tà 

quyền trong lơ láo để gian tráo trong quan hệ giữa người với người, 

chưa hề học tôn sư trọng đạo để được học làm người, nên dễ dàng tráo 

trở trong lừa thầy phản bạn. 

*Buôn thần bán thánh, với sư công an, sư quốc doanh, sư đảng viên, 

không có Phật học làm nên Phật lực, nên trọn kiếp chỉ là ma tăng, 

mượn cửa chùa để làm điều phạm pháp. Quỷ dữ vờn chánh điện, để 

vơ vét bằng mê tín dị đoan, nhởn nhơ trong tà đạo để múa may trong 
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oan gia trái chủ; không xứng đáng làm phật tử, mà giả hiệu hòa 

thượng, giả danh đại đức. Không dám đối thoại với kẻ chân tu về Phật 

đức, không dám đối luận với cư sĩ về Phật luận, giả xuất gia để hiện 

hình là mục súc trong quỷ giới. Khi bị hỏi về tu tâm, tu đức hay tu tuệ 

thì bọn ma tăng trả lời là tu tham, tu sân, tu si… 

Ba loại âm binh này đã lập nên liên minh tà trị của chúng để củng cố 

và duy trì: hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn); hệ 

tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền); hệ bất 

(bất tín, bất trung, bất tài, bất lương, bất nhân). Từ buôn bằng bán 

cấp tới buôn chức bán quyền chỉ một bước, nên từ buôn thần bán 

thánh tới buôn dân bán nước cũng chỉ một bước, tất cả bọn này là cá 

mè một lứa, vì chúng có cùng một bản chất là phản dân hại nước, có 

cùng một nội chất của sâu dân mọt nước.  

Việt tộc phải liên kết hai hệ: hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhân thức, tỉnh thức) song đôi cùng hệ luận (lý luận, lập luận, 

giải luận, diễn luận, trao luận) để nhận rõ chân ma diện tà rồi vạch 

mặt chỉ tên giống vô loài mạt vận này để đưa chúng ra khỏi nhân sinh 

Việt. 

Các người đã: 

Thất đức hóa nhân lý Việt 
Khi tổ chúc xã hội theo kiểu độc đảng toàn trị bị thất đức ngay trong 

đạo đức làm người ngay trong quan hệ xã hội, sinh hoạt xã hội và đời 

sống xã hội, thì nhân lý và nhân tính sẽ bị đe dọa. Đạo đức này không 

trên trời rơi xuống, không tự dưới đất trồi lên, nó xuất hiện với văn 

minh của dân chủ, với văn hiến của nhân quyền, đó là quyền được 

chọn lựa đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cùng lúc nhận ra luân lý sống có 

bổn phận với đồng bào, với đồng loại, có trách nhiệm với đất nước, 

với quê hương. Nên đạo đức tới từ một sự chọn lựa ngay thượng 

nguồn, chọn lựa để có quyết định chế tác ra thỏa ước của mỗi người 

đồng ý sống chung, lao động chung để có tương lai chung. Chính thỏa 

ước này giờ đã thành công ước xã hội (Rousseau) đã cho xuất hiện 

nhận định về nhân quyền là quyền tự do công nhận (Montesquieu) rồi 

ký nhận quyền làm người (Voltaire) ngay trong quan hệ xã hội.  
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Nhưng hiện nay trong xã hội Việt thì ngược lại, dân tộc bị cai trị bởi 

một chế độ toàn trị độc đảng áp đặt độc quyền trị qua đàn áp của công 

an trị, ĐCSVN không được dân tộc bầu ra. Độc đảng này không đủ 

liêm chính để có liêm sỉ mà tổ chức tự do đầu phiếu trên nguyên tác 

đa nguyên của dân chủ. Mà thảm trạng hiện nay là cả một dân tộc phải 

sống chung để nhận chịu một số phận không do mình chọn lựa, không 

do mình quyết định; mà do kẻ mạnh, kẻ chủ, kẻ ác quyết định thay 

mình thì đây là chuyện bất nhân thất đức mà thầy tạm gọi là mất đức. 

Hệ lụy mất đức xảy ra hằng ngày trước mắt chúng ta: 

*Quan chức đảng viên của ĐCSVN biển thủ hàng nghìn tỷ thì chỉ tù 

vài năm, còn kẻ đói ăn cắp một con chó trong làng thì bị dân làng 

đánh đập dã man tới chết, đây có phải là chuyện mất đức không? (Mèo 

tha miếng mỡ xôn xao/ Hổ tha con lợn bảo nào thấy chi). 

*Quan chức đảng viên của ĐCSVN biển lận hàng nghìn tỷ thì chỉ bị 

kỷ luật đảng, mà pháp luật không được ngó ngàng tới, trong khi một 

hai thanh niên vì đói phải trộm thức ăn ngoài chợ, thì tòa án xử nhiều 

năm tù, đây có phải là chuyện mất đức không? (Mèo tha miếng mỡ thì 

la/ Cọp tha con lợn cả nhà im hơi). 

*Quan chức đảng viên của ĐCSVN biển lận hàng nghìn tỷ thì chỉ dời 

vị tráo nhiệm, đổi từ chỗ này qua chỗ khác, còn một thầy giáo dạy cho 

học sinh một bài hát yêu nước, thương nòi thì bị tòa án nhận lệnh của 

lãnh đạo mà xử hơn mười năm tù, đây có phải là chuyện mất đức 

không? (Hùm tha con lợn không sao/ Mèo tha miếng thịt, rễu vào rễu 

ra). 

Một chế độ đẩy xã hội bị rơi vào nhân biệt: sự phân biệt giữa người 

với người, giữa đồng bào với nhau, vì lãnh đạo của chế độ độc đảng 

đã đi trên tà lộ chống nhân quyền! Vì nhân quyền luôn là nền để tạo 

nên sự công bằng giữa các cá nhân. Công bằng này không chấp nhận 

sự khác biệt để làm ra sự tách biệt, để dân tộc phải gánh chịu: sự phân 

biệt, kẻ giàu ở trên người nghèo ở dưới; sự phân loại, kẻ gian giàu bóc 

lột người lành nghèo; sự phân hóa, kẻ gian mạnh tha hóa người nghèo 

yếu; sự phân cực, kẻ gian mạnh đàn áp người nghèo yếu. 

Khi chính trị học, xã hội học và triết học cùng nhau phân tích về bất 

công tạo ra bất bình đẳng, thì luật học đã có mặt cùng công pháp quốc 
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tế được Liên Hiệp Quốc bảo trợ nơi đây nhân quyền là: quyền được 

làm người mà không là nạn nhân, cũng không là thủ phạm của bất cứ 

bất công nào, của bất cứ bất nhân thất đức nào.  

Quyền được làm người với nội chất của nhân phẩm, khi công lý biết 

giới hạn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu, vì giá trị của nhân quyền là vô 

giá, nó cao, sâu, xa, rộng hơn phạm trù bình thường -nếu không nói là 

tầm thường- của ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… Quyền được làm người 

chính là sức mạnh của hoài bão vì nhân lý, nhân tri, nhân trí, của hoài 

vọng vì nhân bản, nhân văn, nhân vị, tạo ra được tính thuyết phục làm 

nên sự đồng cảm, đồng lòng để cùng nhau bảo vệ giá trị của nhân 

phẩm. 

Trước bất công hiện nay trong xã hội Việt, dưới bạo quyền công an 

trị, dưới tà quyền tham nhũng trị, dưới ma quyền tham tiền trị, thì Việt 

tộc phải bảo vệ hai hành tác đạo đức: Hành tác có! Của hội nhập bằng 

trí thức để có một lý tưởng chung là bảo vệ nhân phẩm, đây là câu 

chuyện rất rõ nét trong triết học khai sáng của Monstesquieu, 

Rousseau, Voltaire…  

Quyền được làm người được thực hiện trong đòi hỏi công bằng, trong 

đấu tranh vì tự do, một nhân quyền có chân trời của công lý, khi con 

người biết trả lời là: có mặt vì có công lý! Cùng lúc với Hành tác 

không! Là quyền được làm người khi nhân sinh đứng trước bất công, 

thì con người biết trả lời ngược lại là: không! Vì bất công không chấp 

nhận được! Vì nó bất nhân thất đức! Nên sẽ bất tuân trước bạo quyền, 

cụ thể là sẽ bất chấp mọi tà quyền để mạnh mẽ trả lời: Không! Không 

chấp nhận bất công! 

Các người đã: 

Vô giác hóa nhân quyền Việt 
Lý trí tỉnh táo làm nên trí tuệ sáng suốt, cả hai hợp lực để làm nên tuệ 

giác, sự giác ngộ của nhân tri, có cảnh giác của nhân trí về quyền làm 

người trong tự do, công bằng, bác ái. Liên minh của lý trí-trí tuệ-tuệ 

giác, không hề mơ hồ cũng không hề trừu tượng, cả hai có sức mạnh 

giúp ta nhận ra hai chuyện ngay trong đời sống. Hiểu được thì giải 

thích được, giải thích được thì xem như đã hiểu rồi, nơi mà hiểu biết 

và giải thích không phải là hai hành tác khác nhau, mà chỉ là một, một 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1128 

 

không gian và không có biên giới nên không cần trung gian để nối 

nhịp cầu giữa hiểu biết và giải thích. Hiểu được ngay thì giải thích 

được ngay, ngay trong quyền làm người của mình, tức là quyền được 

sống yên mà không là nạn nhân hay thủ phạm phản nhân quyền. 

Chính quyền làm người này đưa chúng ta tới quyền mưu cầu hạnh 

phúc, mà không một bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, 

cuồng quyền nào được quyền tước đoạt. 

Quyền được làm người song lứa với luật bảo vệ người chính là chủ 

lực của tuệ giác. Khi nhận ra được hai mệnh đề trong cùng một mệnh 

đề chung tên là nhân quyền. Thì nhân quyền vừa là cơ hội đối thoại 

giữa các dân tộc khác nhau, giữa các văn hóa và văn minh khác nhau 

có thể đối luận được với nhau qua quyền được làm người, luật bảo vệ 

người. Vừa là cơ hội tiến bộ của mọi dân tộc khác nhau, của mọi văn 

hóa và văn minh dù khác nhau, nhưng biết lấy nhân vị, nhân bản, 

nhân văn làm nội lực cho nhân quyền. Đây là hình ảnh của con người 

đi về phía cao của ánh sáng; đủ sức bước tới, bước lên, có tay trái cầm 

đèn soi đường, có tay phải cầm cán cân của công lý.  

Câu chuyện nhân quyền là tự truyện về mức độ làm nên trình độ, khi 

ta có bác ái với lòng trắc ẩn chia ngọt sẻ bùi với tha nhân, chia sẻ 

niềm đau nỗi khổ với đồng bào, với đồng loại thì chữ nhân của nhân 

loại sẽ có được tầm vóc cao, kích thước rộng, nội công mạnh, bản lĩnh 

lớn hơn hẳn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… Vì kẻ chỉ biết ích kỷ, vị kỷ, 

tư lợi, tư hữu thì có thể làm người nhưng chưa chắc đã được thành 

nhân. Vì nhân đây có gốc rễ, cội, nguồn của nhân tâm, nhân từ, nhân 

đạo, nhân nghĩa, nhân bản làm nên sung lực trong lý luận rồi hùng 

lực ngay trong đấu vì nhân quyền. Tại đây, nhân quyết là không gian 

tri thức trong đó có chủ quyết để chủ động đấu tranh vì công bằng mà 

chống bất công, nên nhân quyền vừa là hành động của hiện tại, vừa là 

hoài bão của tương lai, vừa là quy trình đấu tranh hằng ngày, vừa là 

chân trời trước mắt. 

Nếu ngoài đường trên phố, con người Việt đã bị tha hóa bởi bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng quyền vô luân làm nên 

con người Việt vô cảm vì vô minh của ai chết mặc ai, vô giác vì vô tri 

của bây chết mặc bây, tức là đã bị mất tuệ. Thì cũng chính xã hội Việt 

ngày nay, vẫn còn không nhiều ngoài đường trên phố, nhưng không ít 
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qua các cá nhân thiện nguyện của thương người như thể thương thân, 

hội đoàn nhân đạo của máu chảy tới đâu ruột đau tới đó.  

Hãy đặt nhân phẩm của các bạn vào ngã tư của tu duy, và vận dụng 

hai quyền lực làm nên nội chất của nhân quyền: hoài bão đi tìm công 

bằng để lập nên công lý, song hành cùng sự chối từ bất công, để gạt 

bỏ đi hệ vô (vô cảm, vô tri, vô minh, vô giác) chỉ vì hệ này rất vô luân 

vì bất nhân? Hãy đi xa hơn nữa để nhận ra chân dung diện mạo của 

nhân quyền có trong năng lượng đôi làm nên năng lực đôi: biết trả lời 

có mặt vì công lý, vì đã biết trả lời không trước bất công trong nhân 

kiếp. Hãy sẵn sàng trả lời có! Để đấu tranh vì công lý, và luôn sẵn 

sàng trả lời không! Để tranh đấu chống bất công.  

 

Các người đã: 

Tàn tệ hóa đất nước Việt 
Sau khi có kiến thức, tri thức, ý thức và nhận thức, thì phải tỉnh thức 

trước họa Tàu tà, trong đó có sự vận hành của quỷ dữ liên kết với âm 

binh qua Tàu tặc đã chiếm biển, đảo của Việt tộc. Với Tàu họa của 

nhiễm ô từ bốc xít Tây Nguyên tới Formosa đã diệt ngư trường của 

miền Trung mà không quên các nhà máy nhiệt điện than đang thiêu 

diệt ngay trong buồng phổi, ngay trong nội tạng của mỗi người Việt. 

Cùng Tàu nạn của thực phẩm bẩn với hóa chất độc, song hành cùng 

Tàu hoạn với buôn người cùng buôn ma túy, giết người trên đất Việt 

rồi bắt người Việt để cướp nội tạng... Đây là ngoại xâm hiện nay đang 

trước mặt, trước mắt các bạn, đã và đang được nội xâm mở cửa để có 

mặt trên mọi  

vùng miền của đất nước, trong hang cùng ngõ hẻm của mọi thành phố 

Việt.  

Hãy nhận ra chân dung ngoại xâm của Tàu tà (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu 

nạn, Tàu hoạn) nếu các bạn không nhận ra hình tướng của nội xâm 

của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) của 

ĐCSVN đã nhận giặc làm bạn vàng, đang cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối 

trước Tàu tà với hội nghị Thành Đô, với hàng loạt ký kết giữa 

ĐCSVN với Tàu tà mà cho đến nay không được công bố, vẫn bị giấu 

kín. Dân Việt chỉ biết qua luật dẫn độ là phải đưa trả lại Tàu tà chớ 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1130 

 

không được xử các tội phạm Tàu gian bằng luật pháp Việt; rồi tới cơn 

đại dịch Vũ Hán đầu năm 2020 này là không được đóng cửa khẩu biên 

giới nếu Tàu tà không cho phép…  

Hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) sẽ 

tiếp tục vơ vét tiền thuế của đồng bào, nạo vét tài nguyên thiên nhiên 

của đất nước, với hành tác cướp ngày là quan cùng thâm trạng lòng 

tham không đáy của chúng. Chính chúng sẽ bòn rút tới cạn kiệt mọi 

sinh lực của đồng bào, mọi nguyên khí của quốc gia, để khi đất nước 

lâm nguy, đồng bào lâm nạn là chúng cao bay xa chạy qua phương 

Tây, với quốc tịch ngoại, thẻ xanh cùng vàng bạc trộm, cắp, cướp, giật 

được của dân lành, dân đen, dân oan. 

 

Đừng sai định đề về ngoại xâm để đừng sai lẫn định luận về nội xâm, 

để không bị sai định nghĩa: Việt tộc là sắc tộc như thế nào? Thưa các 

bạn, Việt sử thì rất rõ ràng và rành mạch: Việt tộc là một dũng tộc biết 

thắng mọi ngoại xâm bằng sự dũng cảm của chính mình, Việt tộc là 

một minh tộc biết thắng mọi nội xâm bằng sự thông minh của chính 

mình! 

Tâm tưởng của Việt tộc có một ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy:”Khóc 

cười theo mệnh nước nổi trôi” để mọi con dân Việt được sống cùng 

một giòng sinh mệnh với tổ tiên của mình, với giống nòi của mình. 
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Kết:  

Việt tộc tang thương? 
 

Việt tộc tang thương, khi quê hương gấm vóc của tổ tiên Việt bị nhiễm 

ô, khi môi trường bị hủy, môi sinh bị diệt, khi con dân Việt phải lưu 

vong hóa để nhận kiếp nô bọc, nô tỳ cho các quốc gia láng giềng. Việt 

tộc tang thương, khi dân lành một sớm một chiều đã thành dân oan, 

trong hoạn nạn màn trời chiếu đất, nạn nhân của liên minh giữa bạo 

quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị. 

Việt tộc tang thương, khi dân nghèo thành dân đen trắng tay trong đầu 

tắt mặt tối, ngày ngày lao lực trong một nắng hai sương mà không đủ 

sống, giờ giờ dãi nắng dầm mưa mà vẫn không sao thoát khỏi cùng 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1132 

 

quẩn. Việt tộc tang thương, với bao đồng bào vô gia cư, trong hoạn 

cảnh đầu đường xó chợ, với nhục cảnh trẻ bụi đời trên đường phố, 

sống nay chết mai, bị độc đảng bỏ rơi, bị toàn trị xua đuổi, bị cực 

quyền hất hủi, bị cường quyền trừ khử… tang thương nhân phẩm… 

tan tóc nhân tâm… 

Triệt luận trở lại các tổng kết nghiên cứu thực địa về thảm họa môi 

trường hiện nay tại Việt Nam, được phân tích qua các tri thức của môi 

sinh học hiện đại. Mà không quên thảm trạng nhân sinh hiện nay với 

hoạn cảnh của dân oan bị phá nhà, cướp đất một minh chứng của hiện 

tượng luận về một độc đảng cầm quyền hành tắc như một đảng cướp, 

trộm, cắp, giựt đất đai, tài sản của nhân dân.  

Thảm họa màn trời chiếu đất của các đồng bào vô gia cư là khảo sát 

tiếp theo về thảm nạn của xã hội Việt hiện nay nơi mà con dân Việt 

mang nhân sinh bất bình đẳng vào thẳng nhân kiếp của các nạn nhân 

của một chế độ độc đảng toàn trị được xây dựng trên bạo quyền của 

bất công. Thảm kịch một xã hội bị tha hóa từ nhân cách tới nhân phẩm 

qua điều tra và khảo sát về các trẻ em bụi đời, sống còn vất va vất 

vưởng nơi đầu đường xó chợ trong một chế độ mà chỉ có bọn ký sinh 

trùng quay quất, lẩn quẩn chung quanh các đặc quyền, đặc lợi của 

ĐCSVN để nhận bổng lộc mà vinh thân phì gia.  

Thảm họa này chồng chất lên thảm họa kia, công trình nghiên cứu về 

các tù nhân lương tâm của Việt Nam hiện nay. Từ phân tích bối cảnh 

xã hội dân sự tới giải thích những chặn đường đấu tranh vì công bằng 

và bác ái luôn dẫn tới sự dấn thân vì văn minh của dân chủ và văn 

hiến của nhân quyền. Các tù nhân lương tâm chính là những đứa con 

tin yêu của Việt tộc, đang bị lao lý hóa bởi bạo quyền công an trị, tà 

quyền bất tài trị, ma quyền tham nhũng trị. Tội phạm học là chuyên 

ngành sinh sau đẻ muộn của khoa học xã hội và nhân văn, nhưng lại là 

một chuyên ngành sắc nhọn để nghiên cứu tới nơi tới chốn tội ác của 

ĐCSVN từ khi nó cướp được chính quyền rồi độc quyền trong quá 

trình tha hóa Việt tộc. 

 

 

Sinh luận: môi trường bị đốn, nhân đạo bị chặt 

Nhân học hiện đại đã cởi bỏ được sự phân biệt thủa nào: con người có 

văn hóa (culture),ngược lại với thiên nhiên (nature) không văn hóa, vì 
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nhân học ngày nay đã ý thức được bằng kiến thức là không có môi 

trường thiên nhiên nuôi nấng con người thì làm gì có văn hóa. Với 

nhận thức được bằng tri thức là không có môi sinh thiên nhiên nuôi 

dưỡng con người thì không có một văn hóa nào có thể tồn tại được. 

Cặp đối nghịch thủa nào văn hóa-thiên nhiên, nơi mà văn hóa có lãnh 

thổ riêng, thiên nhiên có lãnh thổ riêng, hai lãnh thổ với biên giới rành 

mạch, giờ đã thành cặp đôi song hành, đồng hội đồng thuyền: văn hóa 

bảo vệ thiên nhiên, để thiên nhiên tiếp tục nuôi con người có văn hóa! 

Mọi định nghĩa về văn hóa mà môi trường bị xóa, môi sinh bị khử, 

đều là những định nghĩa mang những khuyết điểm về kiến thức, tạo ra 

khuyết tật về tri thức. 

Nhân học còn phải đi xa thêm nhiều bước nữa với trường hợp của Việt 

Nam hiện nay, nơi mà nhân đạo cần có môi trường và nhân phẩm cần 

có môi sinh. Khi ta đứng trước và thấy các cánh rừng từ Sa Pa tới Nha 

Trang bị đốn, bị nạo, thì ta thấy bị tổn thương từ nhân lý tới nhân tính, 

vì không có nhân lý nào sinh tồn với con người mà không có môi 

trường, vì không có nhân tính nào tồn tại với con người không có môi 

sinh. Tàn phá rừng để mưa kéo bùn về vùi lấp con người, nhà cửa, 

sông ngòi… Chính nhân lý với nhân tính tạo được nhân từ đối với 

thiên nhiên, như là sự thông minh biết bảo vệ môi trường như bảo vệ 

sự sống của chính mình.  

Khi ta đứng trong hay đứng cạnh các vùng có khai thác quặng mỏ trên 

Tây Nguyên, như các hàng loạt các quả bom hóa chất trộn với bùn ô 

nhiễm sẵn sàng lăn xuống các bình nguyên bên dưới, thì ta thấy bị tổn 

thương từ nhân tri tới nhân trí, tại sao bạo quyền lãnh đạo vô tri đã để 

Tàu họa tàn phá môi trường tới mức tàn mạt hóa chính nhân cách của 

họ, tại sao tà quyền tham nhũng lại để Tàu hoạn tàn phá môi sinh tới 

độ đốn mạt hóa chính nhân diện của chúng.  

Khi ta đứng trên nhìn xuống khu khai thác thép của Formosa, một 

vùng biệt cấm Việt tộc lai vãng ngay trên đất Việt, đã một sớm một 

chiều giết gọn, hủy sạch môi sinh của một không gian rộng của Biển 

Việt tại miền Trung, thì ta thấy bị tổn thương từ nhân bản tới nhân vị 

của cả một dân tộc, với độc đảng toàn trị đã mở cửa cho công nghiệp 

độc vào xóa trắng sức sống của môi sinh, nơi có hằng triệu đồng bào 

đang sinh sống nhờ môi trường biển. 
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Nhân học hiện đại đã từ bỏ được sự phân biệt thủa nào: con người có 

văn hóa (culture)  có toàn quyền canh tác, khái thác, tiêu xài thiên 

nhiên (nature) vô tri, vô giác, vô minh... Nhân học hiện đại không còn 

xem thiên nhiên đứng ngoài và đứng sẵn để con người sử dụng, vận 

dụng, tận dụng như phương tiện, như công cụ, nhất là như tài nguyên, 

cần lại xài và nếu cần là diệt. Một nhân học thông minh về môi trường 

là một nhân học có phương pháp luận biết ngăn chặn lại lối nghĩ, cách 

làm bất nhân là: tất cả sinh vật trong thiên nhiên làm nên môi sinh của 

môi trường đều được quy ra thành hàng hóa rồi thành tiền bạc để 

quyền lực biến thành quyền lợi rồi tự lợi mà tha hồ vơ vét. Một nhân 

học thông thái về môi sinh phải nhận diện được chính hệ độc nơi mà 

độc đảng sinh ra độc quyền, tạo nên độc tài, chế tác ra độc trị, để dựng 

lên độc tôn đã dung dưỡng rồi giáo dưỡng hệ tham nơi mà tham quan 

sinh ra tham quyền, tạo nên tham ô, chế tác ra tham nhũng, để tham 

tiền qua tham đất, tham rừng, tham biển… Chính hệ độc đã «béo bổ 

hóa» hệ tham bằng độc đoán của độc đảng tạo ra các hậu quả độc hại 

cho môi trường, các hề lụy độc hiểm cho môi sinh. 

Một nhân học thông thạo về môi trường và môi sinh phải phân tích 

được, phải giải thích được thảm trạng đã trở thành thảm họa cho Việt 

tộc. Các thành phố bị ngập lụt sau mỗi trận mưa tới từ các quy hoạch 

vô tri, vô minh, vô giác, hoàn toàn vắng bóng kiến thức làm nên tri 

thức, ý thức dựng nên nhận thức là: không được hủy sông ngòi, không 

được diệt các dòng chảy, và khi nước không thoát được thì nước sẽ 

hại, sẽ giết người. Các nhà máy thủy điện sau các trận xả lũ, đã giết 

dân và súc vật, thì chúng để lại trong thiên nhiên, trong đồng ruộng, 

trong canh tác một bãi tha ma của ô nhiễm, với các tổn hại đi cùng với 

các tổn phí khi con người muốn để tái tạo lại môi trường ban đầu.  

Các nhà máy nhiệt điện ngày ngày khói và tro bay trong không khí để 

tồn đọng lại trong buồng phổi, trong nội tạng của con dân Việt, với sự 

xuất hiện của các làng ung thư, song hành cùng các thống kê kinh 

hoàng hằng năm về số người bị ung thư tại Việt Nam, mà nguyên 

nhân chính là biến thiên nhiên thành tro, biến môi trường thành khói, 

để rồi tất cả thành chất độc, làm ra chất chết hủy diệt hằng ngày Việt 

tộc. Nhân cách con người khai thác thiên nhiên chính là cách sống và 

chết con người trên trái đất này: có hậu hay không có hậu! Mà có hậu 

thì sống mà không có hậu thì phải là chết! Và chết trong đớn hèn và 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1135 

 

tủi nhục, vì đã sống không xứng đáng với chính môi trường đã nuôi 

nấng mình. 

Môi trường học không những đề nghị nghiên cứu các sinh hoạt, quan 

hệ, đời sống của con người trên môi trường thiên nhiên, mà môi 

trường học còn phải đi sâu và đi xa để phân tích các chính sách về môi 

trường, các quyết sách về môi sinh, các quốc sách về thiên nhiên của 

một quốc gia. Vì các quyết định của chính quyền và các hành động 

của chính phủ tác động trực tiếp và dài lâu trên môi trường, môi sinh; 

và chính môi trường và môi sinh là một trong những nền tảng của an 

sinh xã hội hiện tại, mà cùng là một trong những bảo hiểm cho các thế 

hệ tương lai. Môi trường học còn đưa ra các chỉ báo về không gian 

xanh trong đô thị, về môi trường xanh của một quốc gia, mà một 

chính quyền sáng suốt trong quyết định, một chính phủ thông minh 

trong hành động, biết nhìn xa trông rộng để bảo vệ môi trường, cụ thể 

là biết vận dụng tiến bộ khoa học, phát triển kinh tế mà trực tiếp phục 

vụ cho môi trường. Trong các quốc gia quý nhân quyền, trọng dân 

chủ, thì môi trường là chỉ báo nhân lý để đánh giá một dân tộc có thật 

sự là một dân tộc văn minh hay không ? 

Qua khảo sát, điều tra cách đối xử của dân tộc đó, nhất là chính quyền 

của dân tộc đó đối với môi trường và môi sinh của họ; cụ thể là không 

có một dân tộc nào thật sự văn minh, không có một chính quyền nào 

thật sự thông minh khi họ đối xử tàn tệ với môi trường. Môi trường 

học dựa vào nghiên cứu, điều tra, khảo xác, điền dả để tìm tới các 

phân tích và giải thích về hiện trạng của một môi trường. Chưa đủ! 

Môi trường học vận dụng các kết quả nghiên cứu để đi tới kết luận với 

dữ kiện chính xác, chứng từ khách quan về các hậu quả trên môi 

trường do con người sinh sống trên môi trường đó.  

Chưa xong! Môi trường học còn phải tìm tới các các hậu quả trên môi 

trường sẽ gây ra các hệ lụy nào trên con người trong hiện tại, trên các 

thế hệ mai hậu. Chưa hết! Môi trường học phải đi cao hơn về tính liên 

kết giữa con người và thiên nhiên bằng lý luận của nhân sinh, nhân 

thế, nhân gian; bằng lập luận của nhân lý, nhân tính, nhân bản; bằng 

giải luận của nhân tri, nhân văn, nhân trí để có các diễn luận về nhân 

đạo, nhân nghĩa, nhân phẩm làm nên nhân vị của con người được 

định vị rõ ràng trong không gian của môi trường là nơi nhân dân và 

nhân loại đang sinh sống. 
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Môi trường học khẳng định minh bạch là không thể có nhân sinh, 

nhân thế, nhân gian lơ lửng sống không môi trường; là không thể có 

nhân lý, nhân tính, nhân bản lững lờ trên không trung mà không dựa 

vào môi sinh; là không thể có nhân tri, nhân văn, nhân trí bay bổng 

rồi vật vờ qua lại mà không dựa vào thiên nhiên nơi mình sinh ra và 

lớn lên, cho nên không thể có nhân đạo, nhân nghĩa, nhân phẩm làm 

nên nhân vị mà không được định vị qua không gian và thời gian rỏ 

ràng trên một môi trường, qua hiện hữu trên một môi sinh. Môi trường 

học không hề rời chính trị, không hề xa chính sách, không hề quên 

chính giới, chính khách, không hề tách khỏi chính quyền và chính phủ 

trực tiếp quyết định lên số phận của môi trường, số kiếp của môi sinh.  

Thảm trạng môi trường hiện nay của Việt Nam là chính quyền độc 

đảng không hề có một quốc sách sáng suốt nào về môi trường, chính 

phủ độc tài nhưng bất tài được ĐCSVN dựng nên cũng không không 

hề có một chính sách thông minh nào để cứu rỗi toàn cảnh bi đát trong 

bi nạn về môi trường Việt hiện nay. Nhiều chuyên gia quốc gia và 

quốc tế đã không ngần ngại đưa ra hình ảnh quê hương gấm vóc thủa 

nào, giờ chỉ là một bãi rác khổng lồ, lẫn lộn với hóa chất độc, ngày 

đêm gây ô nhiễm trên mức độ của quốc gia, tạo ung thư trên mật độ 

của dân tộc. 

Môi trường học rọi sâu vào các hậu quả, soi rộng vào các hệ lụy qua 

nghiên cứu, điều tra, khảo xác, điền dã để nhận ra ĐCSVN với chính 

quyền độc trị nhưng không biết quản trị hệ môi trường, chính phủ độc 

tài nhưng bất tài trước thảm họa của ô nhiễm. Ngược lại và thậm tệ 

hơn, chính quyền và chính phủ của ĐCSVN đã dùng bạo quyền lãnh 

đạo để chung chia qua những nhóm lợi ích mà thực chất là các tập 

đoàn tội phạm sâu dân mọt nước biết buôn rừng bán biển. Trong bọn 

này còn có kẻ phản dân hại nước vì đã có ý đồ buôn dân bán nước, 

giết môi trường và diệt môi sinh có trong phản xạ bất nhân của chúng. 

Chúng dùng tà quyền tham quan để chung lưng đấu cật với ma quyền 

tham tiền, sẵn sàng tiêu diệt môi trường, truy giết môi sinh qua các 

quy hoạch đô thị, nông thôn, chúng cũng không tha thiên nhiên trên 

các vùng sâu, vùng xa với độc lý của tham-đất-vì-tham-tiền 

Môi trường học nhân kết chính là môi trường học lột trắng nhân cách 

không kiến thức, vắng tri thức, trống ý thức, biệt nhận thức của một 

chính quyền độc trị độc đoán trong phản quản trị hệ môi trường, chính 
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phủ độc tài nên độc hại trong quá trình phát họa ô nhiễm trùm lên đất 

nước, phủ lên số phận của cả một dân tộc. Môi trường học biết lột trần 

nhân dạng các hậu quả của vô minh, vô tri, vô giác, vô cảm của một 

chính quyền độc trị nhưng không biết quản trị hệ môi trường, chính 

phủ độc tài nhưng bất tài trước thảm họa của ô nhiễm. Môi trường học 

biết lột mặt nạ nhân diện của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan 

ma quyền tham tiền, qua lòng tham không đáy của hệ tham: tham 

quyền để tham quan, tham ô để tham nhũng, tham đất vì tham tiền, 

sẵn sàng diệt môi trường, giết môi sinh vì tham, vì tiền.  

Oan luận: nước mắt dân oan 

Hiện tượng học về dân oan trong tiểu luận hiện tượng học nhân kết 

này. Chọn trực diện để tạo trực ảnh. Các bạn đã dùng mạng xã hội để 

gởi tới đồng bào những hình ảnh liêm chính nhất về bi nạn dân oan, 

mà cũng là thảm kịch hiện nay của Việt tộc. Hiện tượng học lấy cuộc 

sống để chế tác ra chất sống, trong chất sống có mắt thấy tai nghe, vì 

vô trương bất tín (không thấy không tin), chính hiện tượng làm nên 

kiến thức trực quan của con người. Hiện tượng học có chỗ dựa là hiện 

tượng luận, nơi mà: trực quan thấu trực cảnh, thực tế kể thực trạng, 

tầm nhìn sự thật nâng tầm vóc chân lý.  

Từ đây, lấy chất sống của cuộc sống để tìm tới sự thật, để tạo ra tri 

thức, dụng tri thức để dựng lên ý thức, trong đó đạo lý của hay, đẹp, 

tốt, lành được hình thành để luân lý nói rõ về trách nhiệm và bổn phận 

của mỗi người, để sống có đạo đức, có nền là nhân phẩm đã biết nhận 

thức về mọi điều kiện làm người, và muốn làm người với nền của 

nhân lý, với vóc của nhân tri, với tầm của nhân trí. Nhân kết vừa là 

tổng kết, vừa là hùng lực của nhân vị tin vào nhân lý, biết dựa vào 

nhân tri, được nâng cao bởi nhân trí. Nhân bản có nền là nhân văn, có 

gốc là nhân phẩm, mang rễ của nhân từ. Nhân nghĩa biết trợ lực cho 

nhân thế, biết trợ duyên cho nhân tình, để nhân loại biết «ăn ở có 

hậu» ở mãi với nhân duyên.  

Nhân kết Việt là thuật ngữ tới từ ít nhất là ba lập luận của Việt tộc: 

giống nòi Việt, gọi nhau là đồng bào vì cùng bào thai, vì cùng huyết 

thống. Dân tộc Việt, vì vậy có cùng một giòng sinh mệnh, sinh tử có 

nhau. Quê hương Việt, là mái nhà Việt để bảo vệ mọi công dân Việt. 

Nhân kết Việt, được tạo dựng qua ít nhất là ba lý luận của Việt tộc: 

Kết thân, vì có cùng một giòng máu, «máu chảy ruột mềm»; kết gia, 
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vì cùng là đồng bào, «anh em một nhà»; kết kiếp, vì là thân phận Việt 

biết «một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ». Dân oan là con dân 

Việt, là đồng bào Việt, là dân tộc Việt, là giống nòi Việt, chia sẻ với 

chúng ta cùng một nhân kiếp Việt: chúng ta không thể bỏ rơi dân oan!  

Hãy đứng về phía nước mắt của dân oan mất nhà, mất đất. Hãy đứng 

về phía tiếng gào của dân oan đòi công lý. Hãy đứng về phía tiếng hét 

của dân oan đánh thức công luận. Hãy đứng về phía tiếng thét của dân 

oan dựng dậy công luật. Hãy đứng về phía tiếng khóc của dân oan 

đang cầu cứu dân tộc! Hãy đứng cùng xã hội học để phân tích bất 

công. Hãy đứng cùng triết học để vạch mặt bọn bất nhân. Hãy đứng 

cùng luật học để lột mặt nạ đám tham nhũng. Hãy đứng cùng nhân 

học để trực diện chống tà quyền.  

Hãy đứng cùng sử học để ghi nhận tội ác của độc đảng-độc tài! Dân 

oan là nạn nhân của tham nhũng, tác giả là bọn tham quan tạo ra tham 

ô, vì tham tiền, nên hiện tượng luận nhân vị phải có lý luận để lột mặt 

nạ chúng, với hình ảnh như dữ kiện, như chứng từ; từ đó phân tích và 

giải thích để lý luận về bản chất bất nhân của hệ tham (tham nhũng, 

tham quan, tham ô, tham tiền). Một hiện tượng luận nhân vị chỉnh lý 

phải lý luận rành mạch về nội chất và nội dung của hệ tham này.  

Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, nó là con đẻ của độc 

đảng lấy độc tài để xây dựng độc quyền, lấy độc trị để độc tôn, qua 

thủ thuật của bạo quyền, qua ma thuật của tà quyền, lấy âm binh công 

an trị để khổ sai hóa xã hội, lấy tuyên truyền một chiều để ngu dân 

hóa quần chúng, để rồi tha hóa mọi giá trị đạo đức của tổ tiên. 

Một hiện tượng luận nhân vị toàn lý phải thấy-để-thấu cái độc hại của 

hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) này.  

Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng, biến quyền 

lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi thành tư lợi, nên chúng chính 

là tà quyền, là âm binh đang biến chất nhân phẩm Việt, bản sắc Việt, 

lương tâm Việt. Chúng là bọn cướp công ích của dân tộc, cướp công 

tài của đất nước, cướp công bằng xã hội, và chúng nhẫn tâm cướp 

luôn công lý của dân oan, vì chúng bất nhân, thất đức; nên một hiện 

tượng luận nhân vị phải có minh lý để thông suốt nhân vị của dân oan 

là một thực thể đại diện cho hệ công (công ích, công tài, công bằng, 

công lý).  
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Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng trong tư lợi của tà 

quyền; dân oan đấu tranh đòi lại đất của họ, để đòi lại hệ công (công 

ích, công tài, công bằng, công lý), bằng thái độ liêm chính, bằng hành 

động liêm sỉ, họ liêm khiết tự lời nói tới quyết tâm. Một hiện tượng 

luận nhân vị phải có trực lý để diễn luận rõ ràng dân oan đại diện cho 

hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), họ chính là đại biểu cho sự 

thật xã hội, chân lý quần chúng, lẽ phải dân tộc. Dân oan là thực thể 

đại diện cho hệ công (công ích, công tài, công bằng, công lý), cả cho 

hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), dân oan không thể bị bỏ rơi, 

dân oan không thể đơn độc trong cuộc đấu tranh vì nhân phẩm Việt, 

được xây dựng trên nhân vị của nhân bản, nhân văn bằng nhân nghĩa, 

nhân từ của Việt tộc. Chúng ta chung lưng đấu cật, song hành và gắn 

bó với tiếng gào, tiếng hét, tiếng thét của dân oan, họ là đồng bào của 

chúng ta, họ đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, họ chính là nhân nghĩa 

Việt phải có trong mỗi công dân 

Khổ luận: đầu đường xó chợ… sống nay chết mai. 

Nếu một dân tộc 100 triệu dân, mà có hằng triệu người vô gia cư, thì 

dân tộc đó đã phải nhận một phần lớn số phận màn trời chiếu đất. Nếu 

một giống nòi có 100 triệu con dân, mà có hằng triệu người vô gia cư, 

thì giống nòi đó đã phải nhận một phần lớn nhân kiếp đầu đường xó 

chợ.  

Nếu ra đường, một công dân Việt đã thấy nhiều đồng bào của mình 

không có mái ấm che thân, khi công dân này sẽ nhận ra nhân phẩm 

của các đồng bào vô gia cư đã mất rồi! Thì chính lúc đó công dân 

đang có mái ấm che thân phải nhận ra luôn là chính nhân phẩm của 

mình đang bị xúc phạm.  

Nếu ngoài phố, một công dân Việt đã thấy nhiều đồng bào của mình 

mất đất mất nhà, công dân này sẽ nhận ra nhân vị của các đồng bào vô 

gia cư không còn nữa! Thì chính lúc đó công dân này đang có đất có 

nhà cũng phải nhận ra luôn là chính nhân vị của mình cũng đang bị 

mất, và sẽ bị mất bất cứ lúc nào bởi bạo quyền độc tài, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham tiền.  

Nếu trên đường ngoài phố, một công dân Việt đã thấy nhiều đồng bào 

của mình đang bụi thân trong bùn kiếp, mà trước đó họ là dân lành, 

dân đen đã bị bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền tham 
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tiền biến thành dân oan, dân bụi; họ đã bị cướp nhân quyền rồi! Thì 

chính công dân đó phải nhận ra là chính nhân quyền của mình cũng sẽ 

bị cướp.  

Vì khi một dân tộc để bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma 

quyền tham tiền chỉ biết trộm, cắp, cướp, giật, rồi quyết định nhân 

kiếp của mình thì dân tộc đó phải nhận kiếp nạn nhân: không nhân 

phẩm, không nhân vị, không nhân quyền… 

Bụi luận: bụi đời… bụi kiếp… oan hồn… 

Bụi đời (bụi giữa đời, bụi trong đời, bụi ngoài đời…) chỉ những ai vô 

gia đình, không nhà, không nơi sống cố định, không nơi ở yên ổn, 

sống như bụi trôi dạt, lất phất giữa đời. Sống trên đường phố, đi lại 

qua các phố phường, rồi bị xếp loại một cách vô phúc nhất bởi những 

kẻ có gia đình, có nhà, có nơi nương tựa là loại đầu đường xó chợ; đây 

là loại bất công mà khoa học xã hội và nhân văn chưa đặt tên.  

Luận về hiện tượng xã hội bụi đời này, thì tên gọi rất khác nhau, qua 

từng quốc gia, qua từng xã hội; nên có những quốc gia văn minh, có 

những xã hội có nhân văn, tên gọi những ai tứ cố vô thân một cách êm 

đềm hơn. Thí dụ như người Pháp gọi họ là: kẻ không nơi cư trú cố 

định (sans domicile fixe). Êm tên để nhẹ kiếp! Vì họ còn là người, họ 

chỉ không có nhà để ở, không còn gia định để nương, họ không hề là: 

bụi! Ngữ pháp bụi luận làm tựa cho tiểu luận này, đi từng giai đoạn, 

từ điều tra qua điền dã, từ nghiên cứu qua khảo sát, từ phân tích qua 

giải thích, để xây dựng nên một quy trình cho luận về hiện trạng đau 

thương này của Việt tộc.  

Trong đó, lý luận về một cá nhân bụi đời, không nên quy chụp vào số 

phận hay phần kiếp của cá nhân đó; mà đây là một hiện trạng xã hội, 

nơi mà nhân học nhận thức phải song hành cùng xã hội học giáo dục 

để nhân diện được trách nhiệm của toàn bộ xã hội đối với với tất cả cá 

nhân này, nhất là chính quyền quản lý xã hội đó phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về bi nạn bụi đời.  

Tại đây, lập luận về thực thể bụi đời, không những nói lên hậu quả gia 

đình tạo ra hậu nạn xã hội bụi đời, mà nhân học nhận thức phải song 

hành cùng xã hội học tri thức để nhận ra những bất bình đẳng luôn 

song đôi với bất công trong một xã hội, từ đó cướp đi tất cả điều kiện 
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sống bình thường cùng cơ may được sống yên, được sống lành trong 

một mái ấm. Vì có mái ấm thì sẽ không có bụi đời!  

Từ đây, giải luận về bi nạn bụi đời, phải tìm từ gốc tới ngọn, tại sao là 

dân chúng mà một sớm một chiều lại trở thành dân oan, từ những 

người có mái ấm dung thân, giờ lại lâm vào cảnh tứ cố vô thân, rồi 

màn trời chiếu đất, rồi đầu đường xó chợ. Vậy nên nhân học nhận 

thức phải sẽ chung đôi cùng xã hội học chính trị để nhận ra đường đi 

nước bước của bạo quyền lãnh đạo độc tài, có chung chia với tà 

quyền tham quan sống nhờ tham nhũng từ trung ương tới địa phương, 

rồi chia chác với đám ma quyền tham tiền qua buôn đất, không những 

biến dân chúng thành dân oan, mà còn biến họ thành tro bụi ngay 

trong cuộc sống, xô đẩy họ vào kiếp bụi đời! 

Sau đó, diễn luận từ lỗi cơ chế tới tội lãnh đạo nơi mà những kẻ bụi 

đời không còn là những cá nhân riêng rẽ, mà là một thành phần xã hội 

ngày càng đông, sống trong nheo nhóc của cùng cực đói nghèo, mất 

trắng an sinh xã hội, mất trọn nhân quyền, quyền được sống bình 

thường của những công dân trong một xã hội pháp quyền. Kết cục là 

đẩy ra, vất ra, quăng ra đường phố, chợ búa, những đứa trẻ không nhà, 

những thiếu nhi mất nhà, xa cha mẹ, nên nhân học nhận thức phải 

sánh đôi cùng tội phạm học phân tích để kết luận trong tỉnh táo và 

sáng suốt là biến trẻ thơ, biến thiếu nhi thành bụi đời là một tội ác!  

Thân phận không phải là số phận, thân phận mang không gian của 

hiện tại, số phận phải đèo số kiếp dài theo thời gian; nhưng thân phận 

hiện tại nói lên số phận tương lai; vì thân phận là chỉ báo (vì là điềm 

báo) cho số phận, vì cả hai vừa là nhân và vừa là quả, gắn liền với 

nhau trong nhân kiếp. Thân phận bụi đời không nhất thiết là thân 

phận mồ côi, vì có kẻ có cha mẹ có nhà nhưng thành bụi đời, có người 

mồ côi nhưng suốt kiếp không thành bụi đời; nhưng mồ côi cha lẫn 

mẹ, rồi không người bao bọc, chở che, và hoàn cảnh mồ côi không nơi 

nương tựa rất dễ rơi vào bi nạn bụi đời. 

Thân phận bụi đời làm nên số phận bụi đời, không phải là một đường 

thẳng từ đầu tới cuối kiếp người, mà thân phận bụi đời là những đoạn 

đường rất khác nhau, tùy cá nhân, tùy hoàn cảnh, nhất là tùy thuộc vào 

các chính sách an sinh xã hội, trong đó chính quyền phải chịu trách 

nhiệm, chính phủ phải nhận trọng trách trước thực trạng xã hội này. 
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Thân phận bụi đời có thể bắt đầu rất sớm từ lúc còn là thiếu nhi, đây 

là trung tâm nghiên cứu và ngã tư khảo sát của tiểu luận này, có khi 

kéo dài cả đời, rồi để lại rơi vào chuyện tái sản xuất hiện trạng thân 

bụi, mà xã hội học gia đình và giáo dục gọi tên là: tái sản xuất xuyên 

thế hệ. 

Thân phận bụi đời cũng có thể là những đoạn đường của một cá nhân, 

một gia đình, phải chịu nhiều lần thảm cảnh thân bụi; đã thoát ra được 

họa cảnh bụi đời, nhưng họ luôn là con mồi trước mọi áp bức, bất 

công, bạo lực… đẩy đưa họ lại con đường cũ: bụi đời. Đây là hệ lụy 

của các nạn nhân ngắn cổ bé họng, trong một hệ thống hàng dọc của 

bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất vì tham 

tiền, biến dân lành thành dân oan, rồi thành dân bụi, mà không có một 

cơ chế công lý nào bảo vệ các nạn nhân này.  

Thân phận bụi đời nói lên thảm kịch của bất công trong xã hội, tại đây 

các nạn nhân bụi đời bị xem như sống ngoài lề của đời sống xã hội 

hiện tại, bị loại ra khỏi trong sinh hoạt xã hội hằng ngày, bị bứng gốc 

khỏi quan hệ xã hội bình thường. Họ vô hình trong cách tính của 

chính quyền, họ vô dạng trong thống kê của chính phủ. Nhưng họ là 

kết quả tất yếu làm ra hậu quả tức thời tới từ bạo quyền lãnh đạo vô 

luân, tà quyền tham quan vô cảm, ma quyền tham tiền vô giác. Chính 

ba cấu trúc: đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội là nội 

công của xã hội học nạn nhân hóa, làm nên nội lực cho nhân học 

nhận thức về các nạn nhân trong một xã hội, trong một dân tộc, trong 

một đất nước. 

Họa nghiệp bụi đời có thể chỉ là một thời gian ngắn, có khi lại là cả 

kiếp người, nơi mà xã hội học góc độ (sociologie des trajectoires) đề 

nghị xét nghiệm một đời người như một hành khách đi những chặng 

đường của cuộc sống, qua hình tượng của phương tiện lưu thông công 

cộng: có trạm, có đi, có ngừng, có đổi, có tới... Trong đó có đoạn 

đường (trajet), nhiều người lên cùng một chuyến xe cùng khởi hành 

một trạm xe, nhưng họ xuống các trạm khác nhau, và có khi tới trạm 

cuối thì không còn ai. Một ngày kia, xã hội Việt không còn trẻ em 

Việt bụi đời, ngày ấy là ngày xã hội Việt thật sự bước vào đoạn đường 

văn minh. 
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Trong đó có những đoạn đường di chuyển chấp nối (correspondance) 

nhau, qua các thời điểm khác nhau, qua các không gian không giống 

nhau. Khi còn là thiếu nhi thì đã là bụi đời tại Hà Nội, miền Bắc; khi 

thiếu niên thì cũng là bụi đời nhưng tại Huế, miền Trung; khi thanh 

niên thì vẫn là bụi đời nhưng sinh tồn tại thành Hồ, miền Nam.  

Tổng thể của mọi sự chấp nối là hình ảnh trung thực của hoạn trạng 

bụi đời. Trong đó có dừng chân (pause), giữa những đoạn đường khác 

nơi, khác vùng, và một cá nhân có thể sống liên tục kiếp bụi đời (ngựa 

quen đường cũ); mà cũng có các cá nhân khác tạm thời tìm ra việc 

làm, có thể nhất thời có hội ngộ với một quý nhân, có hạnh ngộ với 

một ân nhân, và được chăm sóc được sống vài tháng, vài năm… có 

nơi nương thân ổn định, với một gia đình trong một mái ấm, dù là tạm 

bợ (nhờ duyên ta biết quê người nơi đây). 

Và có trạm cuối (terminus) của một cá nhân, một gia đình, sống mà 

không có lối ra về kinh tế, không có lối thoát về nghề nghiệp, không 

còn con đường sống bình yên trong một cuộc sống bình thường, vì bị 

mất tất cả vốn xã hội. Mà xã hội học về vốn xã hội (sociologie des 

capitaux) khi phối hợp với nhân học chính trị (anthropologie 

politique) đề nghị nghiên cứu các nạn nhân bụi đời bị lâm vào môi 

trường nghiện ngập và tội phạm, vì cuộc sống hàng ngày đã đưa đẩy 

họ vào đường cùng, mà chính họ cũng là các con mồi, là các nạn nhân 

bị giật dây vào các hành động phạm pháp.  

Có khi là trạm thoát, nơi đây là trạm đến (arrrivée) mang nhân tố tích 

cực, khi một cá nhân bụi đời, hoặc một tập thể bụi đời được hỗ trợ từ 

học hành tới huấn nghiệp, từ kinh tế tới xã hội, từ giáo dục tới văn 

hóa… để thoát kiếp bụi đời. Tại đây, khoa học giáo dục và xã hội học 

chính trị lập được một liên minh trong phân tích để nhận ra các thành 

công của các chương trình cứu trẻ bụi đời; trong đó có sự phối hợp 

nhuần nhuyễn giữa chính quyền và các hội đoàn từ thiện, giữa chính 

phủ và các chủ thể thiện nguyện; nơi mà ý nguyện của hội lành, người 

tốt, cùng đồng tâm, đồng cảm, đồng giao với ý lực của chính quyền, 

chính phủ, tất cả cùng nhau tâm nguyện phải cứu cho bằng được các 

trẻ bụi đời! 

Lọan kiếp là không có được nghĩ ngơi trong bình thường của trong ấm 

ngoài êm, trong thực cảnh không nơi nương náu. Nhưng nghiên cứu, 
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khảo sát, điều tra, điền dã… về trẻ mồ côi của Việt Nam có không 

gian đặc thù của nó, có thời gian đặc biệt của nó, có thời điểm mang 

đặc tính của nó. Nó không giống như tác phẩm văn chương hiện thực 

Những kẻ khốn cùng (Les Misérables) của V.Hugo, thực trạng của các 

trẻ bụi đời Việt hiện nay mang cường độ và mức độ bạo động tới từ 

bạo quyền của một chế độ công an trị.  

Bạo lực lãnh đạo sinh ra bạo động trong một xã hội Việt đã mất 

phương hướng về giáo dục và đạo đức, với một chính quyền độc đảng 

chọn độc tài nhưng bất tài trong quản lý, chọn độc trị nhưng lại không 

biết quản trị, chọn độc tôn nhưng không tôn vinh được một đạo lý nào 

cho dân tộc, một luân lý nào cho đồng bào. 

Lọan kiếp là không có mái ấm gia đình, mất đi mọi quy luật từ cha mẹ 

sinh thành tới tổ ấm có gia phong, trong đời sống bình thường có gia 

giáo: con cái ở đâu, ông bà ở đó. Tại Âu châu, có sắc dân Tzigan 

(Gitan), là cộng đồng du mục nơi mà tập thể chọn: ăn xin, ăn mày… 

để sinh nhai hằng ngày, để sinh sống hằng năm, trong một thời gian 

dài qua nhiều thế hệ, nhưng họ không tự nhận là bụi đời. Hiện trạng 

trẻ bụi đời tại Việt Nam có dây dưa rễ má của một đất nước bị loạn 

tâm bởi chiến tranh trong thế kỷ qua, bị loạn thần qua nghèo đói, lại 

vô phúc song hành cùng bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, 

ma quyền tham tiền, với túi tham không đáy, tạo ra vô cảm “ai chết 

mặc ai”, làm ra vô nhân “bây chết mặc bây”.  

Loạn kiếp có ngay trong văn hóa thân tộc, nơi mà thống tộc trong quy 

luật “cùng máu mủ”, khinh kẻ ngoại nhà, ngoại họ: “người dưng 

nước lã”, rồi đặt tên ác để vinh danh bạo quy luật khép kín này: khác 

máu tanh lòng. Chính vòng kín này đã loại đi các cơ may, các cơ 

duyên để kẻ lạ được chấp nhận vào nhà, vào xóm, vào làng… Tại Việt 

Nam, hiện nay có các nhà, các xóm, có khi có cả làng chọn: ăn xin, ăn 

mày… như một nghề, dính tới một nghiệp, đã có từ bao đời.  

Nhưng chính các kẻ cùng nhà, cùng xóm, cùng làng này làm nghề 

này, họ không hề tự xem họ là: bụi đời; vì họ có nhà, có họ, có thân 

tộc… và họ vẫn hãnh diện về họ hàng của họ: chim có tổ, người có 

tông, nhưng họ không hề có tình tương trợ, cụ thể là nơi nương tựa 

của những nạn nhân bụi đời mà không có quan hệ thân tộc với họ. 

Lương luận: tuệ giác tù nhân lương tâm Việt tộc  
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Tù nhân lương tâm mang hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri) 

đi tù, vào tù vì lương tâm của mình, như vậy bạo quyền của độc đảng 

toàn trị, tà quyền của cơ chế độc trị, ma quyền của công an trị như 

đang bỏ tù cả dân tộc, cả đồng bào khi chúng đẩy các tù nhân lương 

tâm vào vòng lao lý. Tù nhân lương tâm là tuyến đầu trong cuộc đấu 

tranh cho nhân quyền vì nhân phẩm. Tù nhân lương tâm là những đứa 

con tin yêu của Việt tộc bằng lương tri của mình: «Sống lâu mới biết 

lòng người có nhân!». 

Tù nhân lương tâm nhắc cho dân tộc, cho đồng bào là nhân quyền 

luôn có chỗ dựa trên hệ nhân nơi mà nhân phẩm là gốc của nhân tâm, 

nhân từ, có rễ là nhân bản, nhân văn, có cội là nhân tính, nhân lý, làm 

nguồn cho nhân tri, nhân trí, tất cả cùng bồi đắp cho nhân vị. Tù nhân 

lương tâm chấp nhận: tù đày, tra tấn, nhục hình, truy sát… để đưa cả 

hệ nhân này vào nhân đạo, để đi trọn con đường từ nhân ái tới tận 

nhân nghĩa, tù nhân lương tâm là những đứa con kiên cường của Việt 

tộc bằng quyết tâm của mình: «Đường mòn nhân nghĩa chẳng mòn!». 

Tù nhân lương tâm mở cửa cho dân tộc thấy chân trời của nhân quyền, 

đẩy cửa cho đồng bào thấy rạng đông của dân chủ, bằng chọn lựa của 

hệ đa: nhận đa đảng để đón đa tài, quý đa trí để dâng đa năng, trọng 

đa dũng để tạo đa hiệu. Tù nhân lương tâm xuất hiện rồi dùng nhân 

tính để xóa não bộ của bạo quyền độc đảng toàn trị, dùng nhân lý để 

tẩy não trạng của tà quyền cơ chế độc trị, dùng nhân bản để gỡ não 

hoạn của ma quyền công an trị. Tù nhân lương tâm đầy chính nghĩa là 

những đứa con ngoan dũng của Việt tộc: «Sống có nhân mười phần 

không khó». 

Tù nhân lương tâm bồng, ẳm, bế, cõng hệ đạo trong chính nhân kiếp 

của mình, để làm sáng lên đạo lý: Một con ngựa đau cả tàu không ăn 

cỏ của tổ tiên, để làm rõ ra đạo đức của Việt tộc: Bầu ơi thương lấy bí 

cùng. Chính đạo lý khi song hành cùng đạo đức làm nên luân lý qua 

bổn phận và trách nhiệm của Việt tộc khi gọi nhau là đồng bào, cùng 

tổ tiên, cùng huyết thống. Trên thượng nguồn lập quốc con dân Việt 

đã sinh ra cùng một bào thai thủa nào của cha Lạc Long Quân, của mẹ 

Âu Cơ, luôn thấy để thấu: «Máu chảy ruột mềm». Tù nhân lương tâm 

là những đứa con đoan chính của Việt tộc qua dấn thân: «Máu chảy 

tới đâu ruột đau tới đó».  
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Tội luận: khoa học luận của tội phạm học 

Khoa học luận dùng khám phá khoa học để phê bình và xem xét lại 

các định đề cố hữu của khoa học, như vậy khoa học luận dụng diễn 

luận khoa học để giải luận khoa học, dùng lý luận khoa học mới để 

khám nghiệm lại các lập luận cũ. Nên, định hướng khoa học luận phải 

dựa trên phương trình luận (lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận) để 

lập nên các chỉ báo, từ đó nghiên cứu, điều tra, khảo sát, điền dã về sự 

thật để nhận ra chân lý.  

Chính sự thật và chân lý sẽ mở ra một chân trời cho tội phạm học có 

đầy đủ nhận thức về lẽ phải: Cái ác được nhận ra bằng quá trình của ý 

thức, vì ý thức trước đó biết là có cái tốt hoàn toàn ngược lại với cái 

ác, và cái tốt có mặt trong cuộc sống để bảo vệ cuộc sống. 

Cái độc là nền của động cơ hành động cho ra cái ác, chính sự hiện 

diện của lý trí báo thức cho ý thức biết là cái lành có trong cái nhân, 

để duy trì cuộc sống trong xây dựng, chống lại sự tàn phá của cái 

độc.Cái thâm là con tính của cái độc, để biến cái ác thành cái thực 

trong cuộc sống. 

 Nhưng chính tại đây, ý thức hợp lực với lý trí để chế tác ra niềm tin 

bảo vệ cho bằng được cuộc sống bằng cái hay mang tầm vóc của cái 

tốt, mang bản lĩnh của cái lành để tiếp tục bảo hành cuộc sống. Cái 

hiểm, là thủ đoạn của cái thâm, là gốc rễ của cái độc, là cội nguồn của 

thâm. Nó luồn lách qua tà quyền, nó chui rúc để bám bạo quyền, nó 

thích bóng tối hơn ánh sáng, vì nó sợ sự thật, nó sợ bị lột mặt nạ, nên 

bóng tối là nơi ẩn nấp của cái hiểm để nó thực hiện tội ác của nó. 

Tội ác, không những mượn bóng tối để ẩn nấp, mà còn để che dấu tội 

trạng, để khỏa lấp tội phạm, dấu diếm tội nhân, mà còn để lẩn trốn ánh 

sáng của sự thật, chính sự thật sẽ đưa tội phạm ra trước ánh sáng: công 

lý! Tội trạng, sẽ được xử bằng công lý, có cái lý của công bằng, có cái 

luận của công luật, cái cái quyết của công pháp, nơi đây pháp luật 

thực thi cái luật trên nền của công tâm. 

Tội phạm, khi bị lên cán cân, một bên là đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) và 

một bên là luật pháp (công bằng, công lý, công pháp, công tâm), thì 

nguyên nhân, động cơ, hành động, hậu quả của tội ác, tội trạng, tội 

phạm sẽ vạch mặt, chỉ tên tội nhân. Tội nhân, bị vạch trần lý lịch qua 
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bằng chứng của tội ác, qua tang chứng của tội trạng, qua minh chứng 

của tội phạm, nên luật pháp có đầy đủ luận chứng để luận tội và kết 

tội thủ phạm của tội ác; dù đó là một đảng, một chính quyền, một 

chính phủ, một bọn tham quan, một tập đoàn tội phạm, một nhóm sát 

nhân… dù chúng có sự hỗ trợ của một cường đảng như Tàu tặc, Tàu 

phỉ hiện nay. 

Phương pháp luận dụng phương pháp để bổ sung phương pháp, dùng 

phương pháp để củng cố phương pháp, sử dụng phương pháp để kết 

nối nghiên cứu với điều tra, khai thác phương pháp để kết hợp khảo 

sát với điền dã, lý luận trên phương pháp để lập luận cùng phân tích, 

diễn luận qua phương pháp để giải luận song hành cùng giải thích. 

Định vị phương pháp luận của tội phạm học dựa vào nội lực đã có 

trong các chuyên nghành khoa học xã hội và nhân văn, nhưng tội 

phạm học mang tính đặc thù nghiên cứu về sự thật luôn bị giấu diếm, 

mang tính đặc điểm điều tra về chân lý luôn bị phủ lập, mang đặc tính 

khảo sát về lẽ phải luôn bị ám sát cùng nạn nhân ngay trong tội ác.  

Khoa học nhân văn, từ văn học tới triết học, cho tới ngôn ngữ học có 

cơ sở là văn bản từ dữ kiện tới chứng từ, từ phân tích tới giải thích, 

văn bản làm nền cho diễn luận và giải luận. Nhưng tội phạm học phải 

đi xa hơn nữa trong cách thuyết phục dữ kiện để tạo tiền đề cho tang 

chứng, chứng từ là thượng nguồn để nhận ra tang vật, từ đó thấy rõ tội 

ác để nhận diện tội nhân.  

Khoa học xã hội, từ xã hội học tới dân tộc học mà tên gọi mới là nhân 

học cho tới sử học, có nền cũng là văn bản, nhưng định vị qua điều tra 

thực địa, qua nghiên cứu thực tiễn, qua điển dã thực nghiệm tại chỗ, 

nơi mà “mắt thấy tai nghe” ngay “tại chỗ, tại nơi”, “bây giờ và ở đây” 

làm rễ cho thực tế, làm gốc cho sự thực. Nhưng tội phạm học phải đi 

sâu hơn nữa trong cách diễn đạt các tội ác không nằm trên mặt nổi của 

xã hội, mà trong các mạch ngầm, bóng khuất, xó gian, luồn bẩn… 

luôn được giấu kín và được bảo kê bởi tà quyền. 

Sử học, ghi nhận sự kiện, mô tả dữ kiện, giải bày sự cố, rồi xếp vào 

một trật tự của không gian, một thứ tự của thời gian, trong đó các diễn 

biến được phân tích và giải thích bằng chứng từ, làm nên luận cứ cho 

sử học. Nhưng tội phạm học phải đi rộng hơn nữa trong cách phân giải 

các sử kiện có liên quan tới quá trình thâm, độc, ác, hiểm của tội nhân 
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luôn ép nghẹn, các tội trạng luôn phủ lấp cho tội phạm để thủ tiêu các 

tội ác của nó.  

Văn học, biết ghi nhận sự kiện để sáng tác ra hành động của các nhân 

vật trong tiểu thuyết, biết mô tả dữ kiện để sáng tạo ra các cá thể với 

hành vi đặc thù để phong phú hóa các diễn biến. Đồng thời, biết giải 

bày sự cố qua không gian và thời gian được tổ chức vừa theo thực 

trạng, vừa theo sức tưởng tượng của tác giả, qua văn xuôi hoặc qua thi 

ca. 

 Nhưng tội phạm học phải khách quan bằng sự chính xác của tang 

chứng, qua minh chứng của tang vật. Tại đây tội ác gây ra có tác động 

dây chuyền không những trên nạn nhân của nó, mà còn lan tỏa ra xã 

hội, thấm nhập vào giáo dục, làm hư úng đạo lý cộng đồng, luân lý tập 

thể, đạo đức tổ tiên. 

Triết học, dựng tư tưởng để lý luận trên các khái niệm, xây dựng ra 

kiến thức lý thuyết để lập luận các vấn đề của nhân sinh bằng diễn 

luận các quá trình tri thức của nhân trí để tìm tới sự thật. Nhưng tội 

phạm học phải tỉnh táo để cặn kẽ, tự đó tập hợp đầy đủ tang chứng, 

tang vật, qua biến cố mà hậu quả được thấy-biết-hiểu không những 

trong môi trường của nạn nhân qua hành động của tội nhân, mà ngay 

trên môi sinh của một dân tộc, của một quốc gia, từ đó xét nghiệm các 

hậu quả này trên toàn nhân loại.  

Xã hội học, nghiên cứu về đời sống xã hội, điều tra về sinh hoạt xã 

hội, xét nghiệm các quan hệ xã hội, để tìm hiểu các mâu thuẫn, các 

xung đột, qua phân loại và phân tầng trong xã hội. Xã hội học cùng 

lúc thấu hiểu hợp tác giữa các cộng đồng qua tính đoàn kết hay qua 

quá trình bị tha hóa; các sáng kiến của tập thể tự đòi hỏi tới đấu tranh; 

các sáng tạo của cá nhân luôn củng cố quyền lợi xã hội của mình qua 

các công trình có lợi ích an sinh xã hội. 

Nhưng tội phạm học phải đào sâu hơn nữa quá trình liên đới giữa 

quyền lực-quyền lợi-tư lợi để nhận diện được cái ác có mặt không 

những qua quá trình bóc lột đồng loại để trục lợi, mà nó còn dựa dẫm 

lên bạo quyền để trộm, cắp, cướp, giật; Nó còn biết đeo bám vào tà 

quyền để giết, loại, hủy, bỏ các cái hay, đẹp, tốt, lành của đạo đức xã 
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hội, bằng tội ác để vơ vét, để đục khoét, để bỏ đầy túi tham tư lợi của 

nó. 

Nhân học, nghiên cứu toàn bộ nhân sinh, khảo sát toàn diện nhân tình, 

điều tra toàn cõi nhân thế, nhận diện nhân loại bằng chiều sâu để hiểu 

chiều cao, thấu đáo chiều rộng để biết chiều dài của nhân vị. Nhưng 

tội phạm học phải mang tính chính xác của phương pháp để có tính 

chuẩn xác trong phân tích và giải thích các bóng tối của nhân sinh nơi 

mà tội ác đang ẩn náu.  

Các góc khuất của nhân thế nơi mà tội phạm đang luồn lách, các mạch 

ngầm của nhân tình nơi mà tội trạng không được phơi bày, nơi có các 

luồng vừa bẩn, vừa độc của tà quyền đang bao che cho tội nhân. 

Chúng đang giết, loại, thiêu, hủy đồng loại, đang bất chấp nhân tính 

được định vị qua không những qua nhân bản và nhân văn, mà còn qua 

nhân nghĩa và nhân từ. 

Luật học, lấy công bằng để bảo vệ nhân sinh, dùng công luật để duy 

trì nhân thế, dụng công pháp để bảo trì nhân tính, đại diện cho công 

tâm để xử lý các vấn đề của nhân tình, phán quyết bằng hệ công (công 

bằng, công luật, công pháp, công tâm để lập nên công pháp) làm nên 

công luận để tuyên án tội phạm. Nhưng tội phạm học phải chuẩn bị 

sắc sảo nhất ngay trên thượng nguồn để giúp luật học, luật pháp tra, 

quyết, xét, xử tội ác với sự tỉnh táo của khách quan, với sự sáng suốt 

của liêm minh, nơi mà sự liêm chính của chứng từ được vạch ra bởi sự 

liêm khiết của mọi công dân trong một dân tộc có văn hiến, trong một 

quốc gia có văn minh đang là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của tội 

ác, mà luật  phải luận tội tới nơi, tới chốn, một cách nghiêm minh 

nhất. 

Định chất lý thuyết luận của tội phạm học, nơi mà nội chất của lý 

thuyết là biến đúc kết kiến thức thành mô hình qua công thức, khi kiến 

thức trở thành mô thức thì tri thức thành hình qua lý luận, lập luận, 

giải luận, diễn luận của lý thuyết. Lý thuyết luận dụng lý thuyết mới 

để xét nghiệm lại lý thuyết cũ, tập hợp lý thuyết cũ và mới để lý 

thuyết luận có thể sử dụng lý thuyết để củng cố lý thuyết; từ đó lý 

thuyết luận tận dụng lý thuyết để bổ sung cho lý thuyết. Tại đây, định 

chất lý thuyết luận của tội phạm học mang nội hàm của các thành quả 

đã đạt được trong tất cả các ngành khoa học xã hội nhân văn, và từ các 
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thành quả này tội phạm học phải đủ lực, đủ tầm, đủ vóc, đủ dạng để có 

các sung lực cần thiết của mình qua các quá trình xây dựng lý thuyết, 

vừa có cơ sở, vừa có tiềm năng:  

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái thiện, vì nó diệt không những 

nhân phẩm có trong nhân tính, nhân bản có trong nhân tri, nhân 

nghĩa, nhân từ có trong nhân văn và nhân vị; mà nó còn giết, diệt, 

hủy, thiêu các điều kiện làm người bình thường nhất đã có trong nhân 

loại, nhân tình, nhân thế, nhân sinh. Cái ác gây ra tội ác, ngược lại 

với cái lành, vì chính cái lành làm nền cho hệ tự (tự do, tự chủ, tự 

quyết, tự trọng), có trong quan hệ giữa người, tạo nên sự sống chung 

trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội. Chính từ cái 

lành này, mọi người có cùng một quá trình tư duy tự làm người biết 

sống chung qua sự tôn trọng lẫn nhau để tiến tới chuyện làm người 

biết làm việc chung, biết chia sẻ với nhau trong điều kiện làm người vì 

cái lành. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái tốt, vì chính cái tốt chế tác ra hệ 

công (công ích, công lợi, công pháp, công luật để bảo vệ công bằng), 

trực diện để đối kháng lại với cái ác. Và, chính cái tốt nói rõ bổn phận 

với cộng động, trách nhiệm với tập thể của mỗi công dân, từ đó biến 

đoàn kết thành tương thân, tương trợ làm nền cho bản chất của cái tốt: 

bác ái! Từ định chất này, cái tốt làm được bác ái, vì nó mang nội hàm 

của vị tha, khoan dung, rộng lượng để tới thẳng từ bi, mà nhân từ là 

kết quả tích cực của cái tốt biết làm nên nhân phẩm. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái hay, không hề là chuyện của 

bẩm sinh, mà là chuyện của giáo dục. Nó không trên trời rơi xuống mà 

là chuyện rèn luyện qua phẩm chất của giáo khoa, làm nên giá trị nhân 

tính qua giáo trình, chế tác ra chất lượng của nhân bản qua giáo án. Vì 

cái hay mang cái thiện, cái lành, cái tốt vào cuộc sống xã hội, qua 

đường đi nẻo về của nhân sinh quan hay của mỗi cá nhân, qua thế giới 

quan hay của một dân tộc, qua vũ trụ quan hay của một chính quyền. 

Và, nếu chính quyền này chỉ là bạo quyền, hoặc tà quyền thì không 

thể cấy, cày, tưới, tẩm được cái hay để chống lại cái ác. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái đẹp, tới từ ý muốn của nhân 

phẩm, ý định của nhân ái, ý lực của nhân lý.Nơi mà con người biết 

đứng dậy và đi tới để đi xa hơn trách nhiệm cá nhân và bổn phận công 

dân, để tới phương án mà cũng là phương trình của cái đẹp: tự do luôn 
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song hành cùng nhân phẩm, cả hai không để cái ác lộng hành, rồi biến 

tự do lẫn nhân phẩm là nạn nhân của nó. Đứng dậy, đi tới để lấy, cầm, 

giữ, nắm hệ tự (tự do, tự chủ, tự quyết, tự trọng), để bảo vệ tự do lẫn 

nhân phẩm, phải được xem như ngang hàng, lắm lúc còn cao hơn cả 

hạnh phúc của một cá thể, cao hơn cả sự bình yên của một tập thể. Cái 

đẹp vì nó đẹp ở trên cao (cao hơn cả trời), ngay trong tư duy của con 

người tự do biết yêu người, của con người tự trọng biết yêu cuộc sống. 

Cái ác gây ra tội ác, luôn chống lại với chủ thể chính là cá thể có cá 

tính luôn biết đòi hỏi công bằng qua công lý, luôn thấu hiểu tự do để 

có tự chủ. Chủ thể tôn trọng bổn phận và trách nhiệm, nhưng chủ thể 

muốn làm công dân trong ý nghĩa toàn vẹn nhất, với giá trị phổ quát 

nhất: chủ thể của tự do hành động vì công lý. Cá tính của chủ thể 

trong sáng tạo biết song hành, biết chung lưng đấu cật với cái lành, 

cái tốt, cái hay, cái đẹp để sáng tạo của chủ thể phải là tác phẩm của 

cái thiện, hoàn toàn mâu thuẫn với cái ác. 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái nhân, vì trong cái nhân có sự 

thương yêu biết hiến dâng lòng bác ái, có thiện chí biết hiến tặng thiện  

tâm; trong khi đó cái ác không những gây nên nỗi khổ, niềm đau cho 

nạn nhân của nó, mà còn truy, hủy, giết, diệt nhân phẩm của nạn nhân 

này. Cái ác không phải chỉ là lỗi, mà chính là tội: tội ác đã giết thân 

xác, diệt cuộc sống, hủy nhân cách của nạn nhân, bằng bạo lực của 

bạo quyền, bằng bạo hành của tà quyền, nó mang bản chất của bạo 

động, hoàn toàn ngược lại với phẩm chất bất bạo động của hệ nhân 

(nhân từ, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn). 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái sinh, chính là sự sống đang bị 

cái ác gây thương tích, tạo thương tật, gây ra thương xót trong xã hội, 

quần chúng. Chính cái ác báo hiệu cái chết đang tới, nó báo động cái 

sinh trong sự sống đang bị đe dọa bởi bạo lực, được bảo kê bởi bạo 

quyền, được hà hơi tiếp sức bởi tà quyền, bất chấp công tâm và công 

lý. Muốn chống lại cái ác, thì sự hiểu biết về công bằng và công lý 

không đủ, sự thấu đáo về tự do, tự chủ không đủ, mà phải vận động tư 

duy qua hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) trên hệ nhân 

(nhân phẩm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn). Cả hai hệ 

(luận và nhân) này, phải đủ hùng lực để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến, 

sáng chế, sáng tạo) biết bảo vệ cái nhân. 
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Triệt nhưng không diệt được 

Chủ thể Việt tộc 
Khi bạo quyền công an trị của các người đàn áp, bắt bớ các nhà hoạt 

động vì yêu dân chủ, quý nhân quyền, các người đã tạo ra một lực 

lượng tinh khôi cho Việt tộc, đó là các tù nhân lương tâm. Vô tình các 

người đã biến các đứa con tin yêu này thành các minh sư cho tương lai 

đa nguyên trong dân chủ, đa tài vì nhân quyền cho Việt tộc. 

Khi tà quyền tham nhũng trị của các người đã cướp đất, phá nhà của 

dân lành rồi biến họ thành dân oan, thì vô tình các người đã biến các 

nan nhân này thành những chủ thể để đấu tranh cho công bằng xã hội. 

Họ đại diện cho công bằng Việt không lùi trước bất cứ bất công nào 

của các người. 

Khi ma quyền tham tiền trị của các người đã bần cùng hóa bao thế hệ 

Việt để họ bị lâm cảnh nô lệ hóa trong chính sách xuất khẩu lao động 

của các người, trai thì lao nô, gái thì nô tỳ cho các nước láng giềng. 

Vô tình các người đã đặt họ vào thế phải tự giải phóng nhân kiếp để 

có nhân vị tốt lành hơn, bằng những tri thức mà họ học được ở các 

quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền. 

Khi cực quyền độc đảng trị của các người đã tự tạo ra các đặc ân, đặc 

sủng, đặc lợi cho hệ thống độc đảng toàn trị, thì vô tình các người đã 

tập hợp tất cả những nạn nhân (của hệ thống độc tài nhưng bất tài của 

các người) vào một mặt trận. Trong mặt trận này có liên minh của 

hùng lực của dân oan, dân đen, dân lành, của tri lực của trí thức, của 

tâm lực của cả một xã hội dân sự yêu công bằng, chuộng công lý, tất 

cả đang chuẩn bị lật đổ các người. 

Khi cuồng quyền ngu dân trị của các người đã sử dụng bạo động công 

an, vận dụng bạo hành của xã hội đen, tận dụng bạo lực của những 

thành phần bất hảo nhất của xã hội vô tri trong vô minh, vô cảm vì vô 

giác để trấn áp để đàn áp các con dân Việt, thì vô tình các người đã 

dựng lên những phong trào xã hội vì nhân phẩm Việt, với những sinh 

hoạt xã hội tự bảo vệ nhân bản Việt, với những sinh hoạt xã hội tự đấu 

tranh vì nhân văn Việt, với những quan hệ xã hội tự duy trì nhân vị 
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Việt, đây chính là lương tâm Việt mà mê quyền vô học trị của các 

người không thấy, chưa thấy, và khi thấy được thì đó là ngày tàn của 

các người. 

Chưa hết, có một chủ thể Việt tộc mà các người không sao diệt được, 

đó là luồng sóng ngầm của nhân tâm Việt, các người muốn triệt nhưng 

các người sẽ không diệt được, chỉ vì các người không đủ tâm để đủ 

tầm hiểu được luồng người Việt này. Luồng người Việt này có mặt 

trong những nơi có hiện cảnh lá lành đùm lá rách, ở những hoạn cảnh 

bầu ơi thương lấy bì cùng, ở những bi cảnh một con ngựa đau, cả tàu 

bỏ cỏ, ở những nhân cảnh thương người như thể thương thân… 

Đó là những chủ thể thiện nguyện trong hành tác từ thiện giờ giờ, 

ngày ngày có mặt tại các trung tâm của nỗi khổ niềm đau của Việt tộc 

hiện nay. Họ đứng cùng dân oan, dân đen, dân lành… Họ luôn đứng 

về phía nước mắt của các nạn nhân trong chế độ độc đảng toàn trị, độc 

tài nhưng bất tài, độc trị nhưng không hề biết quản trị. Mê chấp trong 

cực quyền, mê muội trong cuồng quyền, các người cho sinh ra toàn 

những quái thai. Các người là cha sinh mẹ đẻ của bạo quyền tham đất, 

tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền, với công an làm côn đồ và 

côn đồ làm thay công an. Các người đã vùi dập nhân phẩm Việt nhưng 

hậu quả bất nhân thất đức của các người sẽ mạt kiếp hóa rồi vô hậu 

hóa các người! 

Khi các chủ thể thiện nguyện trong hành tác từ thiện cùng dân oan, 

dân đen, dân lành một ngày kia đứng cùng chiến tuyến với xã hội dân 

sự biết yêu văn minh dân chủ, biết quý văn hiến nhân quyền thì ngày 

đó các người sẽ không còn tiếp tục triệt nhân lý Việt, hủy nhân tri 

Việt, giết nhân tâm Việt… Và ngày đó chính là ngày tàn của chế độ 

độc đảng toàn trị đã bất nhân thất đức với Việt tộc từ khi các người 

cướp được chính quyền… Có những luồng sóng ngầm của luồng 

người đại diện cho nhân tâm Việt ăn hiền ở lành, vì thấy-và-thấu đạo 

lý của tổ tiên Việt: ăn ở có hậu, luồng sinh mệnh của Việt tộc này sẽ 

đứng lên và dẹp bỏ bạo quyền của các lãnh đạo ĐCSVN trong chớp 

mắt! 
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Tưởng nhớ TÍNH 

Tặng BÌNH, CƯỜNG, LƯƠNG, 

 NGHĨA, SÁNG, SƠN,  

TÂM, TIẾN, TÚ  

đã cùng nhau sống còn  

bao năm ròng giữa mùa trận mạc.   
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Đa tạ và tri ân các chủ thể truyền thông đã tiếp nhận 

những hình ảnh từ hiện tượng trực quan của lương thiện, 

để trợ lực cho hiện tượng luận khảo sát của lương tâm, 

mà không quên trợ duyên cho hiện tượng học của lương 

tri.
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MỤC 
DÂN TỘC 

ĐẤT NƯỚC 

XÃ HỘI 

NIỀM TIN 

TRÍ THỨC 

QUYỀN LỰC 

ĐCSVN
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GIẢI LUẬN 

(giải lý để diễn luận) 

 

 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Sử dụng phương pháp để tiếp nhận dữ kiện. 

Vận dụng phương thức để đón nhận chứng từ. 

Tận dụng mô thức để trao mô hình mà giải luận. 

 

 

KHOA HỌC LUẬN 

Sử tính hóa mô thức để soi lại lịch sử. 

Bối cảnh hóa mô thức để xét lại thực tế. 

Tổng luận hóa mô thức để thấy tương lai. 

 

 

MÔ THỨC LUẬN 

Công thức hóa kiến thức để mô hình hóa tri thức 

Mô hình hóa tri thức để mô thức hóa ý thức 

Mô thức hóa ý thức để mô phạm hóa nhận thức.  

 

 

GIẢI THUYẾT LUẬN 

Lý thuyết hóa mô thức để tổng kết nhân kiếp. 
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Lập luận hóa mô thức để tổng hợp nhân tri. 

Giải luận hóa mô thức để diễn luận nhân vị. 
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DÂN TỘC 
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ĐỒNG ĐIỆU ĐỂ ĐỒNG HÀNH 

Đồng bào, không chỉ là biểu tượng của huyền sử Việt, 

đã thành hằng sử Việt, mà là một quá trình linh diệu tự 

sinh con tới nuôi con, để con biết yêu nước thương nòi, 

để con biết công cha nghĩa mẹ. Đó là câu chuyện «Lên 

non mới biết non cao. Nuôi con mới biết công lao mẫu 

từ», trường khúc nuôi con của trường ca mẫu từ, đây 

chính là chuyện luân lý của gia phong làm nên giáo dục 

gia đình, vì đây là một giá trị tâm linh, với chiều cao 

đạo lý của nó. Hãy bắt đầu bằng chữ cao, cao như non, 

cao như tầm vóc của người mẹ không những chỉ là mẹ 

của các con, mà còn là một chủ thể của sự hy sinh, đại 

diện cho nhân loại có trăm con, nhưng luôn biết dấn 

thân để cáng đáng từng đứa con. Mẹ là nhân phẩm được 

tạo ra bởi nhân từ, mẹ là nhân nghĩa được tạo ra bởi 

nhân tâm. Chính giá trị tâm linh này là chỗ dựa cho luân 

lý trong giáo dục gia đình, có giáo khoa đồng bào cho 

xã hội, lập nên giáo trình đồng tộc cho cả một văn hóa, 

luôn có chỗ dựa là giáo án đồng tông. Mẹ cha khi đưa 

các đứa con vào đời nơi mà tâm linh và giáo dục là một. 

Giáo dục và tâm linh song hành và nhập nội vào nhau 

dễ dàng, vì đồng điệu để đồng hành trong đạo lý Việt 

tộc, quyện vào nhau như đồng đôi, đồng lứa, vì cùng 

đồng tâm trong đạo đức biết hy sinh cho các thế hệ mới, 

non, trẻ, mai, hậu...  
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QUYẾT ĐOÁN SỐ PHẦN 

Để hiểu tại sao con người luôn muốn làm chủ số kiếp 

của chính mình, không cần đạo giáo để quyết định số 

phận mình, không cần đảng phái để quyết đoán số phần 

mình. Làm chủ hành động cá nhân mình để bảo đảm 

quyền tự do của mình, hành động qua tập thể để bảo vệ 

công bằng, hành động vào xã hội để bảo trì bác ái để 

sống có nhân phẩm với đồng loại. Các chế độ độc tài, 

độc quyền, độc tôn, độc trị, độc đảng, làm bọn lãnh đạo 

các chế độ này rất «cực thân», vì chúng phải rình rập để 

đàn áp, phải đe dọa để áp chế, phải tuyên truyền để lừa 

đảo, phải làm khổ xã hội để đày tha nhân, chúng tốn 

nhiều thì giờ và năng lượng vào những chuyện công an, 

quân đội, nhà tù… vu oan giá họa cho chúng sinh nên 

chúng không thể thông minh, vì chúng thời gian đâu để 

cải cách, để cải tổ, để sáng chế, để sáng tạo, để khai thác 

tiềm năng và tiềm lực của tha nhân và của xã hội. Hãy 

giải thích bằng sử học là bọn cầm quyền dùng các chế 

độ độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị, độc đảng bằng 

các trò mỵ dân qua chủ nghĩa cộng đồng, đạo đức giả 

qua chủ nghĩa tập thể, mà cộng đồng không sao tới được 

cộng sản, vì tất cả các chủ nghĩa cộng này đều thất bại, 

đều bị nhân sử gạt bỏ, vất đi.  
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NHÂN HỌC DÂN CHỦ 

Nếu con người muốn làm chủ qua dân chủ, thì không 

những đã có sẵn lý thuyết, có sẵn sử học, có sẵn tư 

tưởng, có sẵn kinh nghiệm về dân chủ, thì trong nhân 

tính của nhân loại chắc chắn có sẵn nhân học dân chủ, 

loại nhân học thông minh hàng đầu, vì nó trao kiếp 

người lại cho người, không để tôn giáo hoặc dị đoan, 

đảng phái hoặc bè nhóm nào quản lý kiếp người này. 

Cho nên kiếp chủ kiếp là vậy. Chính chủ thuyết tự do cá 

nhân để bảo vệ quyền lợi cá nhân làm tăng trưởng các 

thỏa hiệp đa nguyên, thỏa thuận đa dạng, thỏa ước đa 

dụng, lấy đa tài làm ra đa trí, chống lại cái một chiều 

của độc tài, cái một khung của độc quyền, cái một lò 

của độc đảng làm ra cái một nhà tù chống lại cái muôn 

hình, muôn vẻ của nhân sinh. Gauchet tin vào chữ đa 

của thiên hạ, không muốn độc thoại, và sống rất trọn với 

đa nguyên, với dân chủ, có lần tôi định nghĩa: «Dân chủ 

là biết người biết ta để sống chung», thầy thêm ý kiến 

của thầy: «Dân chủ là nghe người để biết người, để biết 

ta, để sống chung, và để không bỏ rơi nhau!». 
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KHO TÀNG CỦA SỰ CÁCH BIỆT 

Sự cách biệt làm nên khoảng cách giữa các dân tộc là 

kho tàng của học thuật, khoảng cách càng xa nhân tri 

càng rộng, khác biệt càng nhiều nhân trí càng sâu, 

chính cái đa dạng của khác biệt làm nên cái phong phú 

của nhân sinh, khác nhau để học nhau, để hỗ tương 

cho nhau, cách xa nhiều thì học được nhiều, cách biệt 

nhiều thì thu được nhiều. Từ đó, ta sẽ nhận ra các định 

kiến dựa vào cái bên trong của ta, ta thì văn minh, cái 

bên ngoài của thiên hạ là man di, thì định kiến này giờ 

đã thành tà kiến. Kho tàng của sự khác biệt giữa các 

văn hóa, giữa các kiến thức, giữa các thái cực… không 

những giúp ta tránh quá khích, xa thủ cựu, bỏ kỳ thị, 

lánh tà kiến, mà còn giúp ta thấy mọi chiều, hiểu mọi 

nơi, thấu mọi bề, làm ra cái thông minh sâu, dài, rộng, 

lớn. Sự thông minh biết người biết ta tạo cái thông 

minh của tự do, đó là tự do đi lại thoải mái giữa các 

nền văn hiến khác nhau, đây mới đúng là thông minh 

của thông minh.  
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TỰ DO GIẾT TỰ DO 

Trong không gian lãnh đạo chính trị dựa trên đa nguyên 

của dân chủ thì tự do là nơi mà các quy luật khách quan 

phải tuân theo các quy phạm cần thiết để quản lý tự do 

trong chính trị bằng tri thức đúng về quyền lực, tức là 

phải tôn trọng công bằng, phải tôn vinh công lý. Trong 

không gian chính trị này, ta phải phân biệt có nhiều 

không gian của tự do, các tự do này rất bất bình đẳng 

trong sinh hoạt xã hội, thí dụ như trong các quốc gia dân 

chủ giàu mạnh, nhưng trên thực tế không gian của một 

tỷ phú luôn rộng hơn không gian của một công dân đang 

thất nghiệp. Tại Việt Nam hiện nay, ta thấy rõ qua bạo 

quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền buôn 

đất thì tự do của một tên đầu nậu đất đai đã chia chát với 

các nhóm lợi ích trong chính quyền thì hoàn toàn rộng 

lớn và chúng «có tự do để giết tự do của dân chúng», để 

biến dân chúng thành dân oan.  
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PHƯƠNG TIỆN CỦA QUYỀN LỰC 

Tự do phải được nhận định và định nghĩa qua không 

gian cụ thể, nơi mà bọn bạo quyền, tham quan, ma đất 

dùng các phương tiện của quyền lực sẵn có trong tay 

chúng để hủy, diệt, loại, bỏ tự do của dân oan, vừa 

không có quen biết trong quyền lực, vừa không có các 

phương tiện pháp quyền để tự bảo vệ tự do của chính 

mình. Tự do của một con cáo đang lộng hành giết chóc 

các con cừu trong chuồng mà các nạn nhân không có lối 

thoát, thì đây không phải là tự do mà là sát hại! Tự do 

của liên minh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-

ma quyền trọc phú khi chúng tự do dùng phương châm 

ma đạo của chúng là: «có tiền mua tiên cũng được», thì 

đây không phải là tự do trong liêm sỉ mà là hành động 

âm binh sát hại đồng bào. 
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BIẾN CON DÂN VIỆT THÀNH LAO NÔ, NÔ TỲ! 

Hãy tỉnh táo để có sáng suốt khi đi tìm định nghĩa về tự 

do, từ chính trị tới xã hội, từ kinh tế tới văn hóa… khi ta 

đặt tự do trong quyền lực chính trị, của chính quyền độc 

đảng trong thực trạng tự do cạnh tranh qua bối cảnh 

toàn cầu hóa hiện nay, ta sẽ thấy, họ sẽ dùng tự do chính 

trị để tạo ra các bất công mới, mà ý đồ là để duy trì chế 

độ độc đảng. Thí dụ quá trình hội nhập vào kinh tế thị 

trường khi cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc vào 

đầu tư tại Việt Nam với lực lượng lao động Việt dồi dào 

nhưng lương bổng thấp, bảo hiểm xã hội tồi, an sinh xã 

hội kém, luôn đi cùng với các chính sách xuất khẩu lao 

động, biến con dân Việt thành lao nô, nô tỳ cho các 

nước láng giềng.  
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CHỦ THUYẾT NẠN NHÂN OAN 

Trạng thái tâm thần của những kẻ có quyền lực nhưng 

lại không có sự tín cẩn, lòng khâm phục của kẻ bị trị, 

nên bịnh tâm thần của kẻ cầm quyền xử những bản án 

thật nặng với các đứa con tin yêu của Việt tộc, chỉ dùng 

dân chủ để đòi nhân quyền mà phải nhận những bản án 

nhiều năm trong lao lý. Những bản án nặng để làm 

gương, để ra uy, để làm kẻ khác sợ mà không dám đấu 

tranh, cách giải luận này chưa đủ, còn thiếu sót, mà phải 

đưa vào giải thích của chúng ta chủ thuyết nạn nhân 

oan, để thấy rõ sự hận thù quá mức, sự oán giận quá đổi 

của kẻ cầm quyền, đang bất lực trước các trào lưu đấu 

tranh của xã hội dân sự mà họ không sao dẹp được. Nạn 

nhân oan luôn phải nhận những đòn thù, những án oan, 

những trừng phạt kiểu bị truy diệt để kẻ có quyền thỏa 

giận, thỏa tức, để thoát được chuyện “mất ăn mất ngủ” 

vì tha nhân đã nhìn ra sự bất chính của bạo quyền, sự 

bất lương của tà quyền. 
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CÔNG AN SÁT NHÂN 

Sự thật Việt của số phận Việt hiện nay, đang diễn ra 

hằng ngày trước mắt chúng ta: một vài công an có thể 

đưa một người vô tội vào đồn công an và đánh đòn thù 

cho tới chết, để hôm sau báo với gia đình của nạn nhân 

này là nạn nhân đã tự tử, và không một tên công an sát 

nhân nào, bị điều tra để sau đó được phân xử công minh 

trước tòa án. Một xã hội cho phép “đòn thù” để tra tấn 

cho tới chết, mà lại được một độc đảng bạo quyền che 

lấp tội ác để che giấu tội phạm là một xã hội đang bị nạn 

nhân hóa. Một vài côn đồ, du đảng được công an sử 

dụng, được bọn ma quyền buôn đất trả tiền, có thể bắt 

cóc và tra tấn một dân oan đang bảo vệ mảnh đất của 

mình, mà bọn xã hội đen lại được công an bảo kê, được 

bọn ma đất trả tiền, thì dân chúng trong xã hội đó có thể 

đi thẳng từ vị thế dân oan tới nạn nhân oan, vô tội mà 

trở thành tử tội.  
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THAM NHŨNG LŨNG ĐOẠN XÃ HỘI 

Một nhóm lợi ích tham nhũng đang lũng đoạn xã hội, 

đang bị điều tra có thể thủ tiêu một đàn em có vài triệu 

chứng phản bội chúng, để vừa trả thù, vừa để trút giận 

vào kẻ thấp nhất trong nhóm để xả mọi dồn nén và bất 

chấp pháp luật hiện hành. Nên xã hội bạo động hiện nay 

là xã hội dùng nạn nhân oan để loạn hóa bộ máy công lý 

muốn dùng luật pháp để kềm chế tội phạm. Sự thật xuất 

hiện ngay trong cái bạo động xã hội, mà muốn định 

nghĩa sự bạo động, thì phải qua đường đi nẻo về của nó 

là sự xâm phạm từ tính mạng tới nhân phẩm của nạn 

nhân của nó. Khi ta nghiên cứu về sự bạo động, thì ta 

nghĩ là ta không phải là thủ phạm mà kẻ khác là thủ 

phạm.
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Ý THỨC ĐI TÌM LÝ TRÍ 

Ý thức đi tìm lý trí khi đã từng là nạn nhân của bạo 

quyền độc đảng vô minh. Từ đây, có tâm thức đi tìm 

nhân tri khi đã từng gánh chịu bất công của tà quyền 

độc trị vô lương; để có nhận thức phải đi tìm công bằng 

khi đã từng cam chịu bao bất đẳng tới từ sự phân biệt 

đối xử do ma quyền độc trị tham đặc lợi, thèm đặc ân 

sinh ra chỉ cho riêng chúng.Tự chủ này được triết học 

chính trị nhận diện qua quá trình sau đây: phải vượt 

thoát hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo hành); 

rồi vượt khỏi hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, độc 

tôn, độc đảng), để vượt thắng hệ tham (tham quyền, 

tham nhũng, tham ô, tam tiền). Tự chủ vì nhân trí còn 

được xã hội học đàm phán nhận diện qua: khả năng thay 

đổi hành vi khi biết chuyển hóa hành động trước bạo 

quyền; tiềm năng thay đổi hiện tại để chuyển hóa tương 

lai theo hướng tích cực; chuyển hóa não bộ để chuyển 

biến não trạng mà thắng bạo quyền độc đảng toàn trị. 
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LÝ TRÍ TỰ KIỂM SOÁT HÀNH VI 

Quá trình tự chủ vì nhân trí có lý trí tự kiểm soát hành 

vi, tự kiểm định hành động của mình qua trí tuệ và đạo 

lý, qua trí lực và luân lý. Tự chủ vì nhân trí có trong khả 

năng tự điều chế đam mê, cảm xúc, xúc động dẫn tới vô 

tri, thượng nguồn của vô trách nhiệm. Tự chủ vì nhân trí 

có sự sáng suốt tự cân bằng các sinh hoạt xã hội, cộng 

đồng, tập thể theo quy luật công bằng, dựa trên công lý, 

được trợ lực bởi công tâm. Tự chủ vì nhân trí của tự 

giáo dục, qua kiến thức, qua tri thức để có ý thức biết tự 

giáo dưỡng đạo lý, đạo đức, luân lý cho mình và cho 

người khác. Tự chủ vì nhân trí của nhân quyền biết tự 

bảo vệ mình trước bạo quyền, bạo động, bạo lực, là 

nguyên nhân của bất công, là nguồn gốc của khổ đau.  
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TỰ CHỦ CỦA TỰ SÁNG TẠO  

ĐỂ TỰ HÀNH ĐỘNG 

Tự chủ trong quá trình khai thác ý tưởng bên trong não 

bộ để biến tự do bên trong thành hành động bên ngoài 

xã hội. Đó là ý thức đi tìm hạnh phúc khi đã từng chịu 

đựng khổ đau tới từ bạo quyền; ý muốn sống trong công 

bằng vì đã là nạn nhân của bất công; ý định biến hiện tại 

xấu thành tương lai tốt; ý lực đưa hành động tự do của 

mình vào ngay đời sống xã hội. Tự chủ trong quá trình 

tự sáng tạo để tự hành động: biết chống lại bạo quyền 

đang đe dọa, khống chế, đàn áp tự do bằng bạo lực, 

chuyển hóa não trạng ngay trong chính tri thức của tự 

do, không nhất thiết phải dùng bạo động để giành tự do, 

mà có thể xua đuổi, xóa bỏ các bạo lực chống lại tự do 

qua phương trình thông minh của đối thoại-đối chất-đối 

luận-đối trọng-đối kháng.  
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HÀNH TÁC TỰ CHỦ VÌ NHÂN PHẨM 

Biết chống lại bạo quyền phi nhân tính, vừa tha hóa, vừa 

đồi trụy, lại vừa vô luân, bằng hành tác tự chủ vì nhân 

phẩm: bằng tiếng nói, bằng trần tình, bằng biểu tình, 

bằng đề đạt, bằng đàm phán… để xác nhận nhân quyền, 

đó là quyền làm người với nhân tính, với nhân đạo. Biết 

chống lại bạo quyền bằng lý thuần chất của nhân phẩm, 

vừa dựa trên nhân lý, vừa dựa trên nhân trí, làm nên 

phương trình hợp lý-chỉnh lý-thuần lý để tự do sánh đôi 

với công bằng, để tự do bảo đảm được bác ái, trong một 

nhân tính không bao giờ chấp nhận bạo quyền, tà 

quyền, độc quyền, tham quyền, lạm quyền, cực quyền, 

cuồng quyền. 
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TỰ CHỦ ĐẾN TỪ NHÂN LÝ 

Chống lại bạo quyền bằng tự chủ của lý trí, bằng quyết 

tâm với các lý luận nhân lý: tự do trong công bằng và 

bác ái, luôn biết lấy tự do làm động lực cho văn minh 

của dân tôc. Chống lại bạo quyền bằng tự chủ đến từ 

nhân lý, có ngay trong nhân tính, xuất hiện từ nhận thức 

về nhân phẩm, ở ngoài các quy luật nhân quả chung 

chung của hoàn cảnh. Vì tự chủ đến từ tư duy của con 

người biết dựa trên nhân luận được hỗ trợ bởi đạo lý và 

đạo đức của nhân đạo, tức là không phải chờ mình phải 

là nạn nhân của bạo quyền rồi mới đấu tranh cho tự do 

của mình. 
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TỰ CHỦ BIẾT NỘI LỰC CỦA LUÂN LÝ 

Tự chủ trong một không gian đạo đức của chung sống 

trong công bằng và bác ái trong đó tự chủ biết nội lực 

của luân lý chính là ý thức về trách nhiệm và bổn phận; 

sung lực của đạo lý chính là ý thức về các hành tác hay, 

đẹp, tốt, lành; hùng lực của đạo đức chính là ý thức về 

nhân phẩm để bảo vệ nhân tính. Hãy bắt đầu bằng trực 

quan của tri thức, tức là bằng thấy-hiểu-thấu-nhận, với 

tự chủ hiểu cái tốt để làm ra cái tốt cho mình và cho 

đồng bào, đồng loại. Với tự chủ phải thấu cái đức để 

tiếp nhận hệ luận (lý luận, lập luận, diễn luận, giải 

luận). Với tự chủ phải tiếp thâu cái lý để đón tiếp hệ 

thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức).  
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TỰ DO VÌ NHÂN PHẨM 

Tự do vì nhân phẩm rất cụ thể vì tự do này biết đứng lên 

để tự tin đứng cạnh tất cả các nạn nhân của bất công, 

của độc tài, của tham nhũng... đứng về phía đồng bào và 

đồng loại đang khổ đau trong một chế độ lấy bạo quyền, 

dùng bạo lực để hằng ngày bạo hành đồng bào mình. Từ 

đây chuyển biến não bộ để chuyển hóa não trạng bằng 

cách nhận ra tự do đứng lên để tự tin đứng cạnh tất cả 

các phụ lão, các trẻ thơ, các người tàn tật, các phụ nữ… 

hằng ngày là nạn nhân của một chế độ bỏ quên không 

những an sinh xã hội mà cả an toàn xã hội để bảo vệ kẻ 

yếu thế, kẻ mang tàn tật… Tự do đứng cạnh tất cả các 

phong trào đấu tranh liêm chính vì dân chủ, vì nhân 

quyền để bảo vệ cá nhân, gia đình, tập thể, cộng đồng, 

dân tộc, ít nhất là bắt buộc bạo quyền phải tôn trọng các 

quyền đã được ghi trong hiến pháp.  
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NHÂN CÁCH BẤT KHUẤT CỦA DÂN TỘC 

Tự do đứng cạnh các tù nhân lương tâm hoàn toàn vô 

tội đang trong vòng lao lý vừa vô nhân đạo, vừa vô nhân 

tính của bạo quyền vừa đang vùi dập nhân cách bất 

khuất của dân tộc, đang tha hóa phẩm chất của Việt tộc. 

Phải khẳng định tự do vì nhân quyền bằng não bộ trong 

sáng, bằng não trạng tích cực để đứng cạnh tất cả dân 

đen trong cảnh đầu đường xó chợ và dân oan trong cảnh 

màn trời chiếu đất, mất đất, mất nhà nạn nhân của các 

lãnh đạo ma đất đã cấu kết với bạn các nhà thầu ma xây 

cất, đang khổ nhục hóa các nạn nhân này ngay trên 

mảnh đất của họ.  
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TỰ DO VÌ NHÂN QUYỀN 

Tự do đứng cạnh các phong trào yêu nước đang đấu 

tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ biển đảo tới đất 

liền, từ môi trường tới môi sinh, đang bị tiêu hủy hằng 

ngày bởi Tàu họa, thông đồng với các lãnh đạo đang 

bán nước. Tự do vì nhân quyền để đứng cạnh cho đa 

nguyên mở cửa cho đa tài, đa năng, đa hiệu, để chống 

độc tài, độc trị, độc quyền qua độc đảng, từ đó tạo dựng 

lên khối đại đòan kết trong đa dạng tư duy, đa thể lý 

luận, có đa lực tiếp nhận văn minh của nhân loại. Tự do 

vì nhân quyền để cận kề với quyết tâm giải phóng chính 

mình qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức,ý 

thức,nhận thức) cùng lúc giải phóng gia đình, thân tộc, 

tập thể, cộng đồng, dân tộc mình ra khỏi nhà tù ngu dân 

của độc đảng.  
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TỰ DO Ý THỨC, TỰ TIN NHẬN THỨC 

Tự do đẩy cửa, đạp tường, phá rào, đập tan nhà tù của 

một chế độ sống nhờ công an trị, đã cai trị rồi vùi dập 

lương tri của Việt tộc chỉ muốn sống là một dân tộc tốt. 

Tự do vì nhân quyền chính là tự do ý thức, tự tin nhận 

thức tức là mỗi lần chứng kiến thực trạng của độc đảng 

sinh ra độc quyền, để tham quyền đẻ ra tham nhũng 

trong toàn bộ lãnh đạo chối từ đối thoại để đối luận với 

trí thức là chúng ta thấy Nhân luận của chính chúng ta 

bị thiêu hủy. Tự do ý thức, tự tin nhận thức tức là mỗi 

lần chứng kiến bi kịch của cả dân tộc đang bị bần cùng 

hóa, cả một xã hội đang bị đồi trụy hóa, cả một đất nước 

đang bị đe dọa xâm lược bởi Tàu tặc là chúng ta thấy 

nhân quyền của chính chúng ta bị bức tử. 
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NỘI CHẤT CỦA NHÂN CACH, 

BẢN CHẤT CỦA NHÂN VỊ. 

Một dân tộc muốn thành công thì phải có sáng kiến 

thường nhật, sáng tác thường xuyên, sáng tạo thường 

trực, thì phải biết thu ngắn thời gian nhậu nhẹt, tán gẫu, 

la cà trong các tiệm ăn tới các quán cà phê. Vì đây cũng 

là câu chuyện hiệu quả làm ra từ hiệu năng, tạo nên hiệu 

xuất tại các quốc gia có khoa học kỹ thuật tiên tiến đã 

làm nền cho văn minh dân chủ, cho văn hiến nhân 

quyền. Nếu bữa ăn trưa ê a quá dài, bữa ăn tối ú ớ 

không dứt, nếu trà dư tửu hậu triền miên dẫn tới ăn tục 

nói phét bất tận thì đừng nên nói về sáng kiến thường 

nhật, sáng tác thường xuyên, sáng tạo thường trực. 

Đừng la cà để tán gẫu là: «người Việt giỏi», «người 

Việt thông minh», «người Việt thành công»… Đừng nói 

liều để phải mang tiếng là nói dóc, nói xạo, nói điêu, nói 

ngoa… Vì không có người giỏi nếu người đó không biết 

«thức khuya dậy sớm», không có người thông minh nếu 

người đó không biết «dãi nắng dầm mưa», không có 

người người thành công nếu người đó không biết «một 

nắng hai sương». Một công hai việc, phải nói rõ hơn 

nữa là bọn tham quan để tham ô, bọn trọc phú nhờ tham 

nhũng, hai bọn này hoàn toàn không chỗ đứng, ghế ngồi 

cạnh các chủ thể biết «thức khuya dậy sớm», «dãi nắng 

dầm mưa», «một nắng hai sương»! Vì sáng kiến thường 

nhật, sáng tác thường xuyên, sáng tạo thường trực trong 

câu chuyện hiệu quả làm ra từ hiệu năng, tạo nên hiệu 

suất là câu chuyện vừa mang nội chất của nhân cách, 

vừa mang bản chất của nhân vị. 
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TIẾN BỘ TRƯỜNG KỲ NHÂN SINH 

Khi quan sát các châu lục có kinh nghiệm dân chủ, khi 

so sánh giữa các quốc gia có thực thể dân chủ, thì các 

chuyên gia nhận ra một thành phần sống nhờ khai thác 

các trợ cấp xã hội, mà các chuyên gia gọi họ là “sống để 

xin”, biến phản xạ “ngửa tay xin tiền” thành phản ứng 

thường trực là “cúi đầu đi xin”. Khi các chủ thể dân chủ 

có chính quyền mới, có chính phủ mới với quyết sách 

mới tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh thì 

phải có một giáo dục cấp tiến, trong một giáo khoa dấn 

thân có giáo trình đạo đức với giáo án chỉnh lý mà giáo 

huấn rồi giáo dưỡng đám người “sống để xin”, “ngửa 

tay xin tiền”, “cúi đầu đi xin” ra khỏi nhân kiếp “ăn 

bám” của chính họ. 
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SỰ CHUYỂN HÓA TỰ NHIÊN 

Sự chuyển hóa tự nhiên, nơi mà tất cả sinh vật, đều 

được hoặc chịu sự chuyển hóa tự nhiên, hàng ngày, tất 

cả đều phải chịu sự chuyển hóa qua thời gian và không 

gian. Chân lý của định đề sinh, lão, bịnh, tử khi được 

hiểu đúng rồi, thì mỗi chủ thể phải thấy cho thấu là cuộc 

đời của mình rất ngắn ngủi, và ta phải làm gì cho cuộc 

sống của mình có ý nghĩa, để có một nhân sinh đầy giá 

trị. Một câu hỏi được thi sĩ Vũ Hoàng Chương mô hình 

hóa bằng thi luận: “Ta làm chi đời ta?”, đây là thượng 

nguồn của quy trình sáng tác, sáng chế, sáng lập, cụ thể 

là đang sinh sống tức là đang sáng chế, tức là đang chủ 

động chuyển hóa. 
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SỰ PHẢN CHUYỂN HÓA CỦA QUÁ KHỨ 

Sự phản chuyển hóa của quá khứ, không ai thay đổi 

được quá khứ, ký ức, lịch sử, vì ta không thể thay đổi 

những gì đã xẩy ra: bạo quyền công an trị đã giết người, 

tà quyền tham nhũng trị đã cướp của, ma quyền tham 

tiền trị đã phá nhà, cướp đất… biến dân chúng, dân 

lành thành dân đen, dân oan… Chúng ta không thay đổi 

được quá khứ của chế độ vô học trị đã ngu dân hóa dân 

tộc, của ý thức hệ bạo lực trị đã gây bao lầm than cho 

Việt tộc. Nhưng chúng ta phải học bài học của lịch sử 

để tái tạo lịch sử tương lai bằng cách nhân tính hóa lịch 

sử, là làm ngược lại, cụ thể thay bạo quyền bằng nhân 

quyền, thay ngu dân trị bằng tri thức trị. 
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SỰ CHUYỂN HÓA TẤT YẾU 

Sự chuyển hóa tất yếu, khi mà chúng ta phải bắt buộc 

thay đổi để tồn tại, bó buộc chuyển đổi để sinh tồn trong 

thử thách bịnh tật, thiên tai, trong thăng trầm của nghèo 

đói, lạc hậu. Trước tất yếu bịnh tật, thiên tai, nghèo đói, 

lạc hậu, khoa học lẫn kỹ thuật vẫn cung cấp cho nhân 

sinh một cuộc sống ngày càng nhiều tiện nghi, y khoa 

vẫn bảo vệ ngày càng tốt hơn sức khỏe của nhân sinh, 

liên tục làm tăng tuổi thọ của nhân loại 
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SỰ CHUYỂN HÓA TÍCH CỰC 

 Sự chuyển hóa tích cực, khi con người nhận ra nếu 

không chuyển hóa tức thì sẽ bị tai ương hủy diệt, nếu 

không chuyển biến tức khắc thì sẽ bị bất công nuốt 

chửng. Lấy sáng kiến để tạo sáng tác, sáng chế, sáng 

lập chống lại tai ương của dịch bịnh, chống lại bạo hành 

của bạo quyền. Sự chuyển hóa tích cực chống lại loại 

triền dốc đi xuống của nhân sinh, đang lao vào vực 

thẳm, nếu không tỉnh thức thì chắc chắn là thiệt mạng. 

Sự chuyển hóa tích cực đóng dấu hay, đẹp, tốt, lành cho 

nhân sinh, mang dấu ấn cao, sâu, xa, rộng cho nhân 

quyền. Nó hoàn toàn ngược lại với sự chuyển hóa tiêu 

cực đã xấu, tồi, tục, dở rồi, giờ lại lao mình như con 

thiêu thân để thành quỷ, ma, tà trong thâm, độc, ác, 

hiểm. Và trong bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay, 

Việt tộc đang trên triền dốc đi xuống của xấu, tồi, tục, 

dở, và đang lao thân vào vực thẳm của thâm, độc, ác, 

hiểm của loại tà quyền buôn dân bán nước. 
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SỰ CHUYỂN HÓA CÙNG THA NHÂN 

Sự chuyển hóa cùng tha nhân, nếu chuyển hóa chỉ một 

thân thì không sao xoay chuyển được tình hình, nếu 

chuyển hóa chỉ một mình thì không sao xoay dời được 

thời cuộc. Khi cùng chuyển hóa với tha nhân thì chính 

sự hợp tác với tha nhân làm nên cái chung trong đồng 

cam cộng khổ và cái chung này sẽ là cái chia trong đồng 

hội đồng thuyền với tha nhân, nơi mà đoàn kết và tương 

trợ sẽ tạo được thành công. 
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SỰ CHUYỂN HÓA ĐƯỢC TUYỂN CHỌN 

Sự chuyển hóa được tuyển chọn, nếu chuyển hóa là tự 

nhiên, là tất yếu, là hiển nhiên, thì khi cá nhân định vị 

mình như chủ thể đang làm chủ cuộc đời của chính 

mình. Chủ thể này phải chọn lựa những quyết định, phải 

tuyển chọn những hành động, phải tuyển dụng những 

hành tác hợp với sự thật, chân lý, lẽ phải bằng nhân bản, 

nhân tri và nhân quyền. Từ đó, chuẩn bị một tương lai ít 

xấu, tồi, tục, dở, và luôn mong cầu được tiếp cận với 

nhân phẩm hay, đẹp, tốt, lành. Mà nhân phẩm hay, đẹp, 

tốt, lành đã có ở thượng nguồn, đó chính là lý tưởng, là 

hoài bão, là dự phóng về một nhân vị cao, sâu, xa, rộng. 
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SỰ CHUYỂN HÓA SÂU RỘNG VÌ NHÂN SINH 

Sự chuyển hóa sâu rộng vì nhân sinh, nơi mà các chủ 

thể đại diện cho văn minh dân chủ, văn hiến nhân quyền 

luôn có mặt trong các lĩnh vực khác nhau từ khoa học 

tới kỹ thuật, từ chính trị tới kinh tế, từ văn hóa tới giáo 

dục. Đó là những chủ thể nhìn xa trông rộng, dám nghĩ 

và dám làm vì mục đích cao cả là phục vụ nhân quyền 

vì nhân phẩm. Các chủ thể này tổng hợp được công việc 

chuyên môn của mình để chế tác ra những nhân sinh 

quan, để chế tạo ra những thế giới quan, để hành tác 

bằng những vũ trụ quan đứng đắn biết bảo vệ từ môi 

trường tới môi sinh. Không những biết tự thay đổi cuộc 

đời của họ mình mà chuyển hóa cả nhân loại theo hướng 

chuyển hóa sâu rộng qua nhiều thế hệ, qua nhiều thế kỷ. 
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SỰ CHUYỂN HÓA ĐỂ TÌM RA CHÍNH MÌNH 

Sự chuyển hóa để tìm ra chính mình, khi vào quyết tâm 

chuyển hóa não bộ, khi vào quyết đoán thay đổi não 

trạng, trên nhân lộ đi tìm văn minh vì nhân phẩm, thì 

các chủ thể sẽ tự nhận ra mình. Nhận ra chính mình với 

ý nguyện sống sao cho có ý nghĩa, làm nên ý lực sống 

sao cho có trí lực, để đưa cuộc đời của chính mình cùng 

với tha nhân để vào nhân lộ văn minh. Một nhân lộ có 

đồng bào, đồng loại cùng với mình, tất cả nhận ra nội 

công của nhân quyền, bản lĩnh của nhân bản, tầm vóc 

của nhân vị. 
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SỰ CHUYỂN HÓA BIẾT GIỮ GÌN TIỀN ĐỒ 

Sự chuyển hóa biết giữ gìn tiền đồ, trong đó có vốn 

liếng của dân tộc, có di sản của tổ tiên, có tài nguyên 

của đất nước không những phải được bảo trì mà phải 

vận dụng sự chuyển hóa tích cực để bảo quản cho bằng 

được những gì mình đã có, đang có. Từ đó cái mình sẽ 

có sẽ bồi đắp, bồi bổ, bồi dưỡng cho những gì mình đã 

có, đang có. Một chính quyền tới từ sự thông minh của 

đa nguyên, tới từ sự thông thạo của dân chủ, tới từ sự 

thông thái của nhân quyền là một tập hợp của các chủ 

thể biết tiến tới tương lai, biết đi tới chân trời, cùng lúc 

biết cõng, bống, bế, ẵm một cách nâng niu và trân quý 

cơ ngơi của tổ tiên, dân tộc, đất nước. 
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SỰ CHUYỂN HÓA CÙNG CÁC  

GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT VÀ VĨNH HẰNG 

Sự chuyển hóa cùng các giá trị phổ quát và vĩnh hằng, 

qua nhân sinh quan cùng thế giới quan của những chủ 

thể biết tôn trọng các giá trị thiêng liêng của nhân loại, 

các giá trị tâm linh của dân tộc các giá trị đạo đức của 

nhân phẩm, mà ta phải giữ cho bằng được các giá trị 

này trong suốt quá trình chuyển hóa dù phải qua bao thử 

thách, bao thăng trầm, bao trầm luân. Hãy hiểu tới cùng 

các cuộc biến thiên, làm thay trời đổi đất, để thấy cho 

thấu là qua vật đổi sao dời các giá trị nhân bản làm nên 

nhân vị vẫn luôn tồn tại và được vun đắp ngày càng 

phong phú hơn. 
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SỰ CHUYỂN HÓA THEO 

 ƯỚC NGUYỆN BAN ĐẦU 

Sự chuyển hóa theo ước nguyện ban đầu, với thủa ban 

đầu của một hoài bão đẹp, một lý tưởng cao, một mong 

cầu đất nước thanh bình với một dân tộc được sống 

trong một nhân loại thái hòa. Ước nguyện thủa ban đầu 

là ước nguyện triền miên của một nhân sinh quan không 

ích kỷ đóng cửa để thụ lợi, không vị kỷ đóng kín để tư 

lợi, mà hành động vì đồng bào, hành tác vì đồng loại. 

Biết hợp tác với tha nhân để làm rộng nhân thế, làm cao 

nhân bản, làm sâu nhân tâm. Sinh và sống với não bộ 

luôn ở tuổi thanh niên dù hiện nay đã qua tuổi thanh 

niên, đã quá tuổi thanh xuân nhưng luôn trẻ trung từ tư 

duy tới hành động bằng những dự phóng cho tương lai, 

bằng những dự án cho các thế hệ mai hệ. Trẻ trong não 

bộ để không già trong não trạng, đây là thử thách thông 

minh cho một chính quyền sáng tạo, mong muốn có một 

chính thể yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền 

với não bộ của sáng tác, sáng chế, sáng lập. 
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MỘT NHÂN BẢN CÓ  

CHỖ ĐỨNG TRONG SỰ THẬT 

Một chính quyền mới với các chủ thể Việt tộc quý văn 

minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền phải tuyệt đối 

xa lánh để loại bỏ các thể loại tư duy man trá, ngôn ngữ 

gian xảo, để tự bảo vệ nhân bản của mình, một nhân bản 

có chỗ đứng trong sự thật, có chỗ ngồi trong chân lý, có 

chỗ dựa chính là lẽ phải. Một chính quyền mới quý văn 

minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền với các chủ 

thể lãnh đạo là những đứa con tin yêu của Việt tộc biết 

nhìn xa trông rộng của người thông minh:“Người khôn 

chưa đắn đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò nông sâu” thấy 

các biến động lớn đang tới với đồng bào, đồng loại, 

nhận ra các tai biến lớn sẽ tới với dân tộc, với nhân loại. 

Cụ thể là nợ công đang chồng chất lên lưng, lên vai, lên 

đầu của các dân Việt, gây ra bởi một bạo quyền độc 

đảng toàn trị, độc tài nhưng bất tài trong quá trình phát 

triển đất nước, độc trị nhưng không biết quản trị các giai 

đoạn tiến bộ của nhân loại. 
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NGƯỜI 

Người là người ta trong cái người của mẫu số chung là 

nhân, nhân của nhân lý trong nhân tính, nhân tình trong 

nhân tâm, nhân ái trong nhân từ. Biết người biết ta trong 

nhân tri, nhưng cũng biết đi thêm bước nữa là thương 

người như thể thương thân của nhân trí, biết ăn đời ở 

kiếp với nhân đạo, biết trao thân gởi phận với nhân 

phẩm trong nhân loại có chung để chia, có chia vì biết 

chung. Hiểu được tha nhân, nên thương được tha nhân, 

biết suy bụng ta ra bụng người thì cũng phải biết hiểu 

ngược lại để khôn ra là suy bụng người để hiểu người, 

thông cảm với người, để yêu thương người hơn. Vì 

không sống với người thì sống với ai, nên từ chối giết, 

truy, diệt, hủy, người như để bảo vệ nhân phẩm của 

chính mình. 
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CHUNG 

Chung, không phải là tặng trong mù quáng, trao trong 

vô điều kiện, biếu trong phản xạ một chiều, mà chung 

trong chia, biết chia tiếp tục được sống trong chung. Để 

mọi bên đều sống, được hưởng, lao động trong hợp tác, 

sản xuất trong tinh thần tập thể có đồng đội, cùng đồng 

lòng vì tương lai. Cái chung tạo nên đội, nên đoàn, nên 

tổng lực của một nhân loại biết hợp tác để hợp sức, 

không cạnh tranh trong thô thiển, không tranh giành 

trong hoạn lộ, không so sánh lực lượng để đe nẹt nhau, 

mà biết cùng nhau nhìn về một chân trời, để cùng nhận 

ra mọi ánh sáng hay, đẹp, tốt, lành cho nhân quyền, mọi 

hào quang cao, sâu, xa, rộng cho nhân phẩm. 
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CHIA 

Chia, mà không ngừng ở chia ăn chia uống, hoặc chia 

lời chia lợi, mà chia theo chiều cao của tri thức, mà cụ 

thể là chia kiến thức để cùng nhau có chung một ý thức, 

có cùng nhau một sức mạnh của nhận thức trước các 

thăng trầm của nhân sinh. Chia tri thức rồi chia kiến 

thức, chia ý thức rồi chia nhận thức, để cùng nhau chia 

giáo dục, chia văn minh. Trẻ học già, nhưng già cũng 

phải học trẻ, nhất là về các kiến thức mới về tin tức, về 

truyền thông, về vi tính, về các khoa học và kỹ thuật 

mới ra đời. Đây là quá trình cùng giáo dục nhau, với 

tên gọi là giáo dục song đôi, có hai chiều, có xuyên thế 

hệ, để không ai bỏ ai, không có chuyện thế hệ này loại 

ra thế hệ kia. 
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ĐẠO 

Đạo của đạo lý trong nhân bản hay, nhân vị đẹp, nhân 

tâm tốt, nhân đạo lành, chớ không phải đạo của đạo 

giáo, mà đạo ở đây là đạo đức, của nhân đức làm nên 

nhân từ để chế tác ra nhân tâm. Khi nhân sinh biết ăn 

hiền ở lành, khi nhân gian biết ăn ở có hậu, thì đạo lý sẽ 

là chủ trì trong chủ đạo mà làm nên luân lý, nơi mà cá 

nhân biết mình còn là công dân có bổn phận với đồng 

bào, đồng loại, có trách nhiệm với đất nước, với trái đất 

từ môi trường tới môi sinh. Từ đây, công dân sẽ trở 

thành chủ thể làm việc với sáng chế, hợp tác với sáng 

kiến và hành động với sáng tạo để thăng hoa nhân sinh, 

nhân loại. 
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CHỦ-THỂ-LÀM-CHỦ 

Phải hành động đúng vì nhân vị, để được tha nhân có cư 

xử đúng mà tôn trọng chúng ta. Các quốc gia láng giềng 

lại cùng nôi tam giáo đồng nguyên với Việt Nam như 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour, họ đào tạo 

những chủ-thể-làm-chủ từ khoa học tới kinh tế, từ ngoại 

giao tới thương mại, nên họ không hề bị khinh, coi rẻ 

như các lãnh đạo của ĐCSVN đã biến Việt tộc thành tôi 

đòi cho thiên hạ, tự điếm nhục hóa dân tộc mình chỉ vì 

tham quyền trong vô học, nên vô hậu trong vô tri. 
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ĐI TỚI VÌ NHÂN VỊ 

Các chủ thể lãnh đạo tương lai vì Việt tộc, biết quản lý 

đất nước, biết bảo vệ giống nòi trong tiến bộ đa nguyên, 

trong văn minh dân chủ, trong văn hiến nhân quyền, 

phải chuyển hóa não bộ ngay bây giờ, phải chuyển biến 

não trạng ngay tức khắc tất cả vì Việt tộc. Cụ thể là bỏ 

não trạng cúi đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối trong 

kiếp bị trị, mà phải mở sáng mắt, rồi đứng thẳng lên, mà 

đi tới để nhận một não bộ mới, não bộ của một minh 

tộc, não trạng của một dũng tộc! Sống không cúi đầu-

khom lưng-khoanh tay-quỳ gối, cho tới khi lìa đời, nhìn 

quan tài, nhận mộ phần mà biết thẳng đầu-thẳng lưng-

thẳng tay- thẳng gối, luôn đi tới vì nhân vị, để bảo vệ 

nhân phẩm! 
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THAY ĐỔI NÃO BỘ ĐỂ TÌM ĐƯỢC DÂN TỘC 

Ta sẽ không thay đổi được dân tộc, giống nòi, đất nước, 

nếu ta không tự thay đổi chính não bộ của ta bằng nhân 

lộ văn minh vì nhân phẩm, luôn tìm cách đi về hướng 

chân trời hay, đẹp, tốt, lành, có sự thật làm nền cho lẽ 

phải. Loại bỏ ý thức hệ, rũ bỏ tuyên truyền, và chỉ đi 

theo ánh sáng văn minh của nhân loại vì nhân quyền. Ta 

sẽ không thay đổi được tha nhân, đồng loại, thế giới, 

nếu ta không tự chuyển biến chính não bộ của ta bằng 

nhân lộ văn minh vì nhân tri vì tiến bộ nhân sinh, vì 

phát triển nhân trí. Nhận hành trình cao, sâu, xa, rộng 

của kiến thức để luôn tỉnh thức học người mà vì ta, với 

ý nguyện của công bằng cùng ý lực của tự do, để loại bỏ 

bất bình đẳng, khử bỏ bất công. Ta sẽ không thay đổi 

được gia đình, cộng đồng, tập thể, nếu ta không tự 

chuyển biến chính não bộ của ta bằng cách trừ hoạn 

bịnh chế độ độc tôn kiểu “con quan thì được làm quan” 

để bứng ra khỏi não trạng tồi tệ trong tăm tối của loại 

phản xạ quan hệ-tiền tệ-hậu duệ-đồ đệ; đã tận diệt bao 

trí tuệ của dân tộc. 
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CHUYÊN CHÍNH VÔ HỌC 

Từ ý đồ độc quyền làm nên con tính độc lợi chế tác ra 

quá trình tư lợi, tiểu luận đề nghị giải luận quá trình này 

vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả tới từ một quá trình 

chưa bao giờ được phân giải tới nơi tới chốn, đó là vốn 

vô học của một tập đoàn lãnh đạo từ ngày thành lập 

ĐCSVN 1930, tới ngày cướp được chính quyền 1945, 

qua giai đoạn 1954 sử dụng chuyên chính vô sản với 

bản chất của chuyên chính vô học, bất chấp thảm họa 

nội chiến của hàng triệu triệu sinh linh trong huynh đệ 

tương tàn, cho tới ngày cướp trọn được chính quyền 

trên cả nước 1975. Chiến thắng tới từ vốn vô học của 

loài cố đấm ăn xôi, thuộc loại vua thua thằng liều, được 

sự hỗ trợ của hai cường quốc chuyên chính vô sản là 

Liên Sô và Trung Cộng, có cùng bản chất chuyên chính 

vô học-vô hậu của loại trộm, cắp, cướp, giật bằng con 

tính bất nhân mạnh được yếu thua, với con toán thất đức 

sự thật chỉ mặt qua nòng súng, kiểu Mao Trạch Đông. 
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VÔ HỌC HÓA CẢ MỘT DÂN TỘC 

Vô học hóa cả một dân tộc dựa trên vốn vô học của lãnh 

đạo từ tuyên truyền ngu dân tới tới giáo dục ngu dân; vô 

học hóa từ định chế làm nên luật pháp tới cơ chế trong 

sự vận hành của một xã hội. Nơi mà quần chúng liêm 

chính, dân chúng liêm khiết, nhân sĩ liêm minh hoàn 

toàn không có chỗ đứng ghế ngồi, nơi mà hiền tài là 

nguyên khí của quốc gia đã bị đào tận gốc bới tận rễ, để 

nhường chỗ cho hằng số vô học-vô hậu: quan hệ-tiền tệ-

hậu duệ-đồ đệ, hằng số này có chủ thầu là vô minh, có 

đầu nậu là vô tri, có đầu cơ là vô trí để truy, hủy, diệt, 

triệt trí tuệ.  
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TUYÊN TRUYỀN NGU DÂN 

Khi tuyên truyền ngu dân từ tận dụng tới lạm dụng một 

hệ thống giáo dục quốc gia để lập nên một quá trình 

giáo lý, giáo luận, giáo khoa của đánh lận con đen, để 

tạo ra một quy trình giáo khoa, giáo trình, giáo án thay 

trắng đổi đen, tuyên truyền ngu dân bằng tuyên giáo 

độc ngôn, khi nó muốn thay thế giáo lý của đạo đức thì 

tuyên truyền trị,  ngu dân trị, vô học trị phải “dở trò”: 

cả vú lấp miệng em, cụ thể là nó chống lại các tri thức 

phản biện bằng lý trí, trong khi đó chúng ta biết là các 

học sinh từ tiểu học tới trung học tại các quốc gia có văn 

minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền được học 

kỹ lưỡng và rõ ràng về tri thức phản biện, cần thiết để 

công dân phải biết tự bảo vệ công bằng và công lý trước 

bạo quyền và bạo lực. 
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ĐA TRÍ HƠN ĐỘC TRÍ 

Muốn tuyên truyền ngu dân thì phải cố đấm ăn xôi, 

cụ thể là nó chống lại tri thức phê bình bằng trí tuệ, 

trong khi đó chúng ta biết là các học sinh từ tiểu 

học tới trung học tại các quốc gia có phát triển giáo 

dục, có tiến bộ khoa học được học rành mạch và 

minh bạch về tri thức phê bình, cần thiết để công 

dân phải biết tự bảo đảm công luật và công pháp 

trước lạm quyền và lộng quyền. Não trạng của 

tuyên truyền trị là vụng chèo khéo chống, cụ thể là 

nó chống lại tri thức đa nguyên bằng tuệ giác, cụ 

thể là đa tài hơn độc tài, đa trí hơn độc trí, đa lực 

hơn độc lực, đa năng hơn độc năng, đa hiệu hơn 

độc hiệu. Đa là dụng cái này để bổ sung, bổ túc 

cho cái kia, vì đa lực làm nên tổng lực, vì đa trí 

chắc chắn là khôn hơn độc tôn! Nên đa đảng năng 

động trong thông minh, chủ động trong thông thái 

hơn độc đảng. 
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VÔ GIÁC 

Hãy bắt đầu từ định vị tới định nghĩa về vô giác từ vô tri 

giác tới vô cảm giác luôn mang theo khuyết tật vô tự 

giác của nó. Một kẻ vô giác thì không những vô minh từ 

lý trí tới trí tuệ, mà còn vô tri từ cảm xúc tới cảm động; 

vô giác là thượng nguồn của vô tình, vô tâm với tha 

nhân, với đồng loại. Nơi mà sự thông cảm để chia sẻ nỗi 

khổ niềm đau với đồng bào, đồng loại hoàn toàn vắng 

mặt từ tư duy tới hành vi. Vô giác biệt dạng trong tâm 

khảm, vì nó đã biệt tăm trong tâm trí. Khi vô giác xuất 

hiện trong sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã 

hội, tổ chức xã hội thì nhân nghĩa, nhân đạo, nhân tâm, 

nhân từ không hề có chỗ đứng ghế ngồi gì trong não 

trạng của kẻ vô giác. Câu chuyện vô tự giác có cha sinh 

mẹ đẻ là vô tri giác và vô cảm giác, là câu chuyện sinh 

cùng năm đẻ cùng tháng với hệ lụy vô học-vô hậu, mà 

vô học không phải là chuyện đi học để lấy bằng cấp, mà 

là chuyện được giáo dục tử tế và được giáo dưỡng đàng 

hoàng bằng giáo lý. Cụ thể là kẻ thoát được vô học thì 

chọn khôn không chọn ngu (Kẻ ngu cởi truồng, người 

khôn mất mặt); cụ thể là kẻ thoát được vô học thì chọn 

thanh không chọn hèn (Thân em như giếng giữa đàng/ 

Người thanh rửa mặt, kẻ hèn rửa chân). Như vậy câu 

chuyện vô học-vô hậu không hề là chuyện học vị hay 

học hàm, mà là chuyện học lực qua giáo dục của đạo lý 

hay, đẹp, tốt, lành, vì biết dựa trên giáo lý khôn-để-

thanh, vì chỉ có ngu mới hèn, mới thô, mới tục mà thôi. 
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VÔ CẢM 

Hãy nhận rõ vô cảm, cảm xúc biệt tăm, cảm 

động biệt tích trước bi cảnh của tha nhân, trước 

thảm cảnh của đồng loại, với thái độ thờ ơ trước 

các bất công, với hành vi hững hờ trước các hậu 

quả do bạo quyền, tà quyền, ma quyền gây ra ngay 

trong đạo lý tổ tiên, ngay trong luân lý dân tộc, 

ngay trong giáo lý của đạo đức. Nếu vô cảm tới từ 

vô minh, nó sẽ truy diệt nhân tri, nhân trí; nếu vô 

cảm tới từ vô tri, nó sẽ thủ tiêu nhân tính, nhân lý; 

nếu vô cảm tới từ vô giác nó sẽ thanh trừng nhân 

bản, nhân văn, mà không quên thanh toán luôn 

nhân nghĩa, nhân đạo, nhân tâm, nhân từ. Vô cảm 

đang tràn lan trong xã hội hiện nay, với sự thờ ơ 

trước bạo quyền độc đảng công an trị, sự hững hờ 

trước tà quyền tham nhũng trị, sự dửng dung trước 

ma quyền tham tiền trị. Nơi mà sự ích kỷ luôn đi 

tìm tư lợi trong ma lộ ai chết mặc ai; nơi mà tư lợi 

đã thành khuyết tật chỉ biết vụ lợi của điếm tật bây 

chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi. Tại đây, đã tạo ra 

một tâm nạn tập thể gây ra bao họa nạn cho toàn 

một xã hội; nơi mà dân tộc của xã hội đó đang tự 

«ghẻ lạnh hóa» từ nhân vị, nhân đạo tới nhân 

nghĩa, nhân tâm của chính mình. 
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NGƯỜI YẾU VÍA 

Loại người yếu vía không phải là loại người xấu, họ chỉ 

là loại người mau sợ dễ lo, họ không những run sợ trước 

bạo quyền, tà quyền, ma quyền, mà họ còn lo sợ cho kẻ 

đang đấu tranh chống bất công. Nhưng khi họ giải thích 

tại sao họ sợ, thì ta thấy họ không mấy liêm chính, đối 

với bạo quyền, tà quyền, ma quyền thì họ chọn cách 

sống cho qua ngày bằng cách tự an ủi: «Tránh voi chẳng 

xấu mặt nào», và họ càng thiếu liêm sỉ khi nhìn các chủ 

thể đấu tranh chống với bạo quyền, tà quyền, ma quyền 

bằng một cách nhìn phiến diện: Vua thua thằng liều. Họ 

nhìn sai lạc kẻ dấn thân rồi họ tự giải thích là: «chơi liều 

vì muốn chơi nổi». Đây là cách nói ngày càng phổ biến 

trong một xã hội Việt hiện nay, từ vô cảm tới vô trách 

nhiệm với đồng bào, với đất nước, với tổ tiên, họ thiếu 

liêm sỉ mà họ không biết, nhìn và buông lời bất lương: 

«chơi liều vì muốn chơi nổi» khi họ nhắc tới các chủ thể 

đấu tranh vì dân chủ, đa nguyên, nhân quyền, các tù 

nhân lương tâm, những đứa con tin yêu của Việt tộc 

đang trong vòng lao lý. 
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ĐỒNG MỆNH 

Chữ đồng (đồng bào, đồng hương, đồng hội, đồng 

thuyền, đồng tộc, đồng cam) sinh đôi cùng chữ đồng kia 

(đồng tộc, đồng kiếp, đồng nguồn, đồng cội, đồng 

hành), kết quả làm nên kết luận của đồng sinh làm nên 

từ trong thử thách và thăng trầm của đồng thăng, đồng 

thụt. Nơi có hiệu quả cùng hậu quả của đồng sinh, đồng 

tử. Nơi có hệ quả cùng hệ lụy của đồng hơi, đồng sức. 

Một chữ đồng sinh ra hai chữ đồng, giờ hai lại sinh ra 

ba chữ đồng: đồng thăng, đồng thụt, đồng sinh, đồng tử, 

đồng hơi, đồng sức chế tác ra thêm một đồng (sự) 

nghiệp, vì đồng hệ vì cùng đồng (sinh) mệnh! 
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TÔI ĐỨNG VỀ PHÍA NƯỚC MẮT! 

Tôi đứng về phía nước mắt! Đây là chất liệu làm nên 

nhân cách. Trong nước mắt các nạn nhân của bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền, tôi thấy có nước mắt của cả 

nhân loại, tôi thấy có nước mắt của cả nhân sinh với 

ngày cười đêm khóc, tôi thấy có nước mắt của cả nhân 

gian thường xuyên dở khóc, dở cười trước bao bất công 

đang trùm phủ lên nhân kiếp của Việt tộc. Trong nước 

mắt các nạn nhân là dân lành, dân đen, dân oan đã có 

nước mắt của tôi, khi tôi nhìn một thương phế binh lê lết 

bán vé số dưới nắng trưa, các bà mẹ đầu tắt mặt tối luôn 

hoảng hốt ngay trong não trạng ăn bữa sáng lo bữa tối 

cho cả gia đình… 
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CHUYỆN KHÓC 

Chuyện khóc không những là chuyện buồn của nhân 

thế, mà còn là chuyện nhân kiếp của nhân loại, mà 

chuyện khóc lẻ loi một mình, là khóc trong cô đơn, 

nước mắt của cô lẻ là nhân phận cô độc tới cùng cực 

trước bất công, mà không có ai để tâm sự, không kẻ đối 

diện để tâm đầu. Một nhân loại mà nhiều cá thể 

phải khóc lẻ loi một mình, thì nhân loại đó chẳng có gì 

để hãnh diện.  Một Việt tộc có quá nhiều đồng bào phải 

khóc lẻ loi một mình, thì bạo quyền độc đảng toàn trị, 

tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền thì chẳng có gì 

để tự hào. Một chế độ đáng tự hào khi nó có: thể chế, 

định chế, cơ chế biết tự trọng bằng nhân nghĩa của nó, 

mà tự hào về nhân văn luôn song hành với tự do vì nhân 

quyền, tự chủ vì nhân bản, tự tin vì nhân tâm, tự quyết 

bằng nhân phẩm. Hệ tự (tự hào, tự do, tự chủ, tự tin, tự 

trọng, tự quyết) không hề rời hệ nhân (nhân quyền, 

nhân bản, nhân văn, nhân tâm, nhân phẩm, nhân nghĩa, 

nhân đạo, nhân từ, nhân tri, nhân trí, nhân tính, nhân 

lý). Chỉ với hai hệ này, chúng ta đã có đầy đủ lý do và 

chứng cớ để loại mọi bạo quyền toàn trị, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham tiền ra khỏi nhân loại của chúng 

ta. 
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NƯỚC MẮT CỦA CÁC NẠN NHÂN 

Không hãnh diện suông, không tự hào rởm, mà hãy nhìn 

kỹ vào nước mắt của các nạn nhân đang gặp hoạn nạn vì 

bất công để nhận ra nhân tính, câu chuyện nhân kiếp 

luôn có lõi của nhân tính, nếu đánh mất nhân tính thì sẽ 

mất từ nhân cách tới nhân dạng. Nên sư tổ Rousseau cứ 

căn dặn: «Con người ơi hãy giữ nhân tính». Câu chuyện 

từ nhân cách tới nhân dạng làm nên phong cách, làm 

nên chỗ đứng ghế ngồi cho tư cách, nên tôi tin rằng bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền khi chúng không có từ nhân 

cách tới nhân dạng, thì làm sao chúng có được phong 

cách làm nên tư cách của chúng. Khi tôi chọn: Tôi đứng 

về phía nước mắt! là tôi đang đi tìm từ nhân cách tới 

nhân dạng, để bảo vệ từ phong cách tới tư cách của tôi. 
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ĐỒNG BỔN PHẬN, ĐỒNG TRÁCH NHIỆM 

Nghị lực của hệ đồng (đồng thai, đồng nòi, đồng tổ, 

đồng tông), vì đồng quá khứ nên dễ đồng tương lai, làm 

nên nguồn lực của đồng tâm, sẽ chế tác ra chủ lực của 

chủ thể Việt biết đồng lực nhận bổn phận đồng bào, 

lãnh trách nhiệm đồng tổ, biết đồng (sáng) tạo để có 

đồng (quyết) sách mà vùi nội xâm để dẹp ngoại xâm. 

Câu chuyện đồng bào giờ đây đã thành câu chuyện 

đồng bổn phận, đồng trách nhiệm, đồng sáng tạo mà 

chuyện hay, đẹp, tốt, lành nhất là đồng lực để có đồng 

chủ thể để đồng thực hiện câu chuyện bảo vệ giống nòi, 

bảo quản quê hương, bảo trì dân tộc, “bảo hành đồng 

bào”. Dựng nghị lực-xây nguồn lực-tạo chủ lực rồi biến 

thành thực lực đồng thai để dũng quyết cho hệ đồng 

bào. 
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SỬ TÍCH LÀM NÊN SỬ LUẬN 

Đồng bào: thượng nguồn sâu xa củaViệt tộc, nơi mà 

mọi con dân Việt ra đời cùng một bào thai của Mẹ Việt, 

nó mang ý nghĩa làm nên chính nghĩa của một giống nòi 

biết giữ đất nơi mình sinh ra, biết giữ nước để thấu cho 

tới tận xương tủy là uống nước thì phải nhớ nguồn. 

Huyền thoại làm nên huyền tích, nhưng câu chuyện sinh 

ra trong cùng một bào thai lại cũng là câu chuyện sử 

tích làm nên sử luận, trong đó sử kiện mang dấu ấn của 

một giống nòi biết lấy lý luận đồng thai để lập luận 

đồng nòi, biết thấu giải luận đồng tổ để diễn luận đồng 

tông.  
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ĐẠO LÝ GIỐNG NÒI 

Đồng bào, như cùng một mẹ nguồn mà những đứa con 

là giòng nước trong, không vẩn đục, luân lưu chảy 

xuống hạ nguồn như để lớn khôn, trưởng thành rồi 

thành tiên tổ cho bao thế hệ sau, khi đó suối nguồn đã 

thành sông lớn. Khi con cháu sống trong nhân sinh với 

nhiều giòng chảy khác, có khi gặp các giòng nước đen 

đục, rồi bị đen bẩn, bị hoen ố, như bị nạn xâm lăng, như 

bị họa xâm lược ngay trên chính giòng chảy của mình. 

Nước trong trên thượng nguồn giờ lại bị hoen nhục dưới 

hạ nguồn bởi nhiễm ô ngoại giới, đạo lý của giống nòi 

bị loãng, đạo đức của tiên tổ bị đục, luân lý của cha ông 

bị bùn hóa, thì chỉ có sự hy sinh trong ý nguyện trong 

sạch hóa giòng nước trong thượng nguồn thủa nào. 

Đúng! chỉ có sự hy sinh biết rửa bẩn thành trong, đục 

ngầu thành thanh khiết, một sự hy sinh tự trong sạch 

hóa, vừa biết đường đi nẻo về thượng nguồn, vừa biết đi 

tới, chảy tiếp trong giòng luân lưu của lương tri trong 

suốt, vượt thắng đục nội xâm, vượt thoát bẩn ngoại xâm.  
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HỆ VONG 

Đồng bào là một hệ chỉnh và chuẩn của đồng huyết, 

đồng nòi, đồng tông, đồng tộc, đồng tích… nó đối 

nghịch để đối kháng với hệ vong chính là thảm họa cho 

Việt tộc: vong quốc thì sẽ vong thân, mà vong thân thì 

sẽ vong hồn, mà thân phận vong hồn chính là số kiếp 

của oan hồn. Việt tộc không để mất nước, mất đất, mất 

biển, mất đảo chính là đang vong hồn tiếp tục nuôi 

dưỡng rễ đồng bào, gốc đồng nòi, cội đồng tông, nguồn 

đồng nòi. Rễ, gốc, cội, nguồn này chỉ sinh ra cây đẹp, 

trái ngon, vì quen nước, quen cái, quen tự biển, rừng, 

núi, đồi tới quen nết, quen tục, quen quê, quen duyên: 

thắm tông ta biết tích mình nơi đây! 
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VƯỢT THẮNG THĂNG TRẦM 

Đồng bào sẽ cùng nhau đồng hành xuyên qua lịch sử, 

vượt thử thách của thời gian để khẳng định một không 

gian ngay trên quê cha, đất mẹ, khẳng định là quyết 

đoán vượt thoát thử thách để vượt thắng thăng trầm. 

Quyết đoán trong quyết tâm để đồng bào không là 

huyền tích của một huyền thoại mà là sử lý của sử luận 

Việt tộc cùng mẹ, cùng cha, cùng bào thai. Hãy vượt 

qua khó khăn bằng bước vững mạnh của tỉnh táo biết 

giữ đất; hãy vượt qua gian nan bằng bước chắc nịch của 

sáng suốt biết giữ biển. Quyết đoán trong quyết tâm để 

quyết định xóa nội xâm của bạo quyền độc đảng chìm 

trong độc hại, của tà quyền tham quan đắm trong tham 

ô, của ma quyền tham tiền đuối trong tham nhũng. 

Quyết đoán, quyết tâm, để quyết liệt trong quyết luận 

không lùi, cũng không rơi bẫy của Tàu tặc, Tàu tà, Tàu 

họa, Tàu nạn, Tàu hoạn đang đe dọa đạo-nghĩa-sinh-

tồn-đồng-bào của chúng ta. 
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Ý THỨC ĐỒNG BÀO 
Đồng bào, như lãnh thổ bất diệt của ký ức, một ký ức đã 

khắc tâm ghi cốt trong sử luận của Việt tộc, ký ức này 

không chỉ là trí nhớ mà nó đã trở thành và đã  trưởng 

thành như ý thức tập thể, ý thức cộng đồng, ý thức quốc 

gia, tên của nó là: ý thức đồng bào! Một ý thức đồng 

bào có mặt thường xuyên để xuất hiện thường trực trong 

thực thể của Việt tộc, vì ký ức này vừa được khách quan 

hóa qua lịch sử, văn hóa, giáo lý… của Việt tộc, vừa 

được chủ quan hóa trong mọi hành động yêu nước của 

tôi, mọi hành tác thương nòi của tôi. Chính ký ức đồng 

bào dầy sung lực ý thức đồng bào đã giúp mọi công dân 

Việt, đã giúp tôi thành chủ thể luôn chủ động trong mọi 

hành động bảo vệ bờ cõi của tổ tiên, luôn chủ quyết 

trong mọi hành tác vạch mặt chỉ tên bọn phản dân hại 

nước. Lột mặt nạ bọn buôn dân bán nước, đây là thượng 

nguồn của hành trì ý thức đồng bào, mà phương trình ký 

ức-ý thức-đồng bào đã được vận hành để trở thành chủ 

thể-chủ quyết-chủ động là phải bảo vệ giống nòi trong 

hạ nguồn nơi mà mọi con dân Việt đều có chung một 

giòng sinh mệnh, với nội dung: đồng mệnh!
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NHẬN THỨC ĐỒNG BÀO 

Đồng bào, nếu hai từ này có giá trị của một tâm thức đã 

làm nên đạo lý đồng chốn trong đồng hội đồng thuyền, 

thì từ đạo lý sâu lắng của tư duy mỗi con dân Việt là sự 

có mặt của một nhận thức đồng bào. Từ đây xuất hiện 

một phép mầu nhận thức đồng bào luôn có thể vận dụng 

để sử dụng tức thì trong tức khắc là chúng ta phải luôn 

dùng: ái ngữ, hoà ngôn với mọi đồng bào của mình. Tại 

sao tôi lại “dám” đặt tên là: phép mầu nhận thức đồng 

bào, vì đây là chính là thái độ văn minh đã song đôi 

cùng lứa với hành tác thông minh, để hiểu và sống theo 

đạo lý Việt: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Gần 

gũi nhau qua ái ngữ, hoà ngôn đã hội tụ đạo lý Việt, 

luân lý Việt, đạo đức Việt vào chung một chân trời 

thông minh của văn minh đồng bào. Từ đây, mọi người 

Việt sống với nhận thức đồng bào, nhận thức này không 

hề ở sau lưng chúng ta, nó ở trước mặt chúng ta, nó 

chính là chân trời đồng bào cho mọi chúng ta đi tới 
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NỘI THỨC ĐỒNG BÀO 

Đồng bào là kết quả của phương trình ký ức-lý trí-niềm 

tin, nơi mà ký ức là không gian của sử luận, lý trí là 

không gian của tri thức, và niềm tin là phải tin để hiểu. 

Ký ức không còn phải là trí nhớ mà là sự vận hành của 

tâm linh nơi Việt tộc đã sống và đã tin và đã có về nội 

thức đồng bào. Chính nội thức đồng bào của Việt tộc đã 

được dân tộc hóa không ngưng nghỉ, để ký ức đồng bào 

thành hằng số của lập quốc, để giữ giống nòi, giữ đất 

nước. Phương trình ký ức-lý trí-niềm tin, là tổng thể mà 

cũng là thuần thể của một không gian mà ta không thể 

tách, không thể chia, không thể bẻ, không thể xé, không 

thể lột ký ức ra khỏi lý trí, để phân lý trí ra khỏi niềm 

tin. Bạo quyền độc đảng phản dân hại nước, tà quyền 

tham nhũng buôn dân bán nước, ma quyền tham tiền 

buôn thần bán thánh, chính là bọn âm binh lòn lách 

trong thực thể đồng bào, nhưng chính chúng đã đánh 

mất từ lâu rồi nội thức đồng bào của phương trình ký 

ức-lý trí-niềm tin. 
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CÁI ĐẸP SƠ NGUYÊN 

Đồng bào, chính là cái đẹp sơ nguyên làm nên mọi cái 

đẹp hiện hữu của đồng tổ, đồng đất, đồng nước, đồng 

quê. Từ đây, liên đới giữa  đồng giống, đồng nòi, đồng 

tông, đồng tộc và đồng tổ, đồng đất, đồng nước, đồng 

quê sẽ làm nên sức mạnh xóa tan mọi thăng trầm, cho 

người Việt bớt khổ, cho đời Việt bớt buồn, mở lối cho 

thăng trầm phải qua đi, cho trầm luân không còn ám 

kiếp Việt nữa. Đồng bào là đích thị là định luận của các 

giá trị tâm linh Việt, có mặt như một hùng lực để xóa đi 

nỗi khổ niềm đau của nhân kiếp Việt. Tiếng thương 

đồng bào trong từ miệng chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến 

một đồng lộ để từ đó tiếng thương đồng bào sẽ là tiếng 

thương muôn loài, tiếng thương yêu người, có tiếng 

thương người như thương thân… thương người như 

thương mình… 
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NHÂN DẠNG ĐỒNG BÀO 

Đồng bào, hai chữ mà một nghĩa trợ duyên để trợ lực 

Việt tộc thoát khổ nạn trong ngục tù của bạo quyền, qua 

ý thức đồng bào giờ đã thành trí tuệ vì nhân lý, giờ đã là 

nhận thức của tuệ giác vì nhân tính, đây là chuyện hằng 

ngày hiện nay của lương tâm Việt tộc, đang trong vòng 

lao lý bất nhân của liên minh âm binh giữa bạo quyền 

độc đảng, tà quyền độc tài, ma quyền độc tôn. Mỗi khi 

thực thể đồng bào bị vật vã, khi sinh mệnh Việt tộc rơi 

trong cuồng quyền, thì sự xuất hiện của huyền lực đồng 

bào vực dậy chiều cao của nhân phẩm, để đánh thức 

chiều sâu của nhân tâm, để khơi ra chiều rộng của nhân 

từ, và nối theo chiều dài của nhân đạo để Việt tộc nhận 

ra nhân dạng đồng bào. Sức mạnh tâm linh trong đồng 

chuỗi làm nên động lực của đồng bào: vực dậy-đánh 

thức-khơi ra-nối theo để tái tạo sức sống cho Việt tộc.  
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TƠ DUYÊN ĐỒNG THAI- 

TRẦN DUYÊN ĐỒNG NGHÉN 

Đồng bào, có thượng nguồn là đồng duyên: “Nhờ duyên 

ta biết quê mình nơi đây”. Một câu vừa ngạn ngữ, vừa 

dân ca của Việt tộc, mang sung lực biến cái tôi thành cái 

ta để ra cái mình (quê mình). Hai chữ đầu: nhờ duyên đã 

tạo ra cả một vũ trụ mới, được mở ra khi mọi điều kiện 

tốt lành đã có để tụ duyên trước khi thành đồng bào của 

nhau, có quê mẹ đất cha để khởi duyên, để một duyên-

hai nợ-ba tình được khơi mào. Không cảm nhận hết hai 

chữ đồng duyên, thì sẽ không đứng bền trên không gian 

văn hóa Việt được, không sống dài trong thời gian văn 

minh Việt được, nhất là không ra vào thảnh thơi được 

trong cõi tâm linh văn hiến Việt được. Có duyên thì có 

mọi chuyện, từ đồng cha tới đồng mẹ, còn vô duyên thì 

không có gì cả, thậm chí còn bị coi là vô phúc nữa: vô 

phúc vì thiếu tơ duyên đồng thai, vô phúc vì vắng trần 

duyên đồng nghén. Riêng từ: nhờ, vừa là chỗ dựa cho 

hội duyên đồng lứa, vừa là sức bật cho xướng duyên 

đồng nòi, vì nhờ đây là kết quả của hợp duyên đồng 

tông; nơi mà mọi điều kiện thuận lợi đã có để đồng tích, 

nơi mà tam cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, tâm cảnh) đã 

nhập làm một để thành: thuận duyên đồng bào.  
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TÂM LỰC ĐỒNG NÒI - TRÍ LỰC ĐỒNG TÔNG - 

THỂ LỰC ĐỒNG TỘC 

Đồng bào, làm nên định nghĩa đồng thai mang tâm linh 

có tầm vóc của nhân từ cha, có nội công của nhân nghĩa 

mẹ làm nên nhân đạo con, để các thế hệ mai sau nhận ra 

nhân văn trong luân lý đồng bào, với nhân bản trong 

giáo lý đồng tông, cùng nhân vị trong đạo đức đồng tộc 

và cứ thế làm người với chiều cao tâm linh đồng nòi. Từ 

chối sống bằng bản năng «đói ăn, khát uống» của ma 

lực; chối từ sống bằng thú tính «ăn tươi, nuốt sống» của 

bạo lực, để chống được tà tính vong thân mang tà lực 

vong quốc. Giáo lý đồng bào, trước khi con dân Việt 

tiếp nhận giáo dục trong học đường và kiến thức ngoài 

xã hội, đó là các giá trị tâm linh của hệ đồng: đồng mẹ, 

đồng cha, đồng nghén, đồng thai, đồng nòi, đồng tông, 

đồng tích… Các giá trị này không hiển hiện ra hằng 

ngày trước mắt ta, mà là một nội công của tâm lực đồng 

nòi làm nên trí lực đồng tông, vực dậy thể lực đồng tộc 

để cứu nước, để giữ nước. 
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HUYỀN SỬ TÂM LINH, HẰNG SỬ ĐẠO LÝ 

Hai chữ Đồng bào, mang một sức mạnh luôn cao hơn 

một thực thể mà ta va, chạm, rờ, mó được. Đồng bào có 

một sức mạnh vừa huyền sử vừa tâm linh, vừa hằng sử 

vừa đạo lý, vì hai chữ đồng bào là tầm nhìn của một 

giống nòi làm nên tầm vóc của dân tộc. Tầm nhìn cao 

làm tầm vóc lớn theo, tầm nhìn càng xa tạo tầm vóc 

càng rộng, tầm nhìn càng sâu dựng tầm vóc càng hướng 

thượng: đồng thượng là đồng nhìn về một hướng cao, 

sâu, xa, rộng, để làm đẹp cho nhân dạng của mình, cho 

nhân dạng của đồng loại đang đồng tộc, đồng tông với 

mình. Tầm nhìn cao làm nên đời sống cao, tầm nhìn cao 

này hoàn toàn nghịch lý với các tầm nhìn ích kỷ, vị kỷ, 

ai chết mặc ai… Tầm nhìn cao này lại càng nghịch lý và 

nghịch luận với các tầm nhìn của tà quyền phản dân hại 

nước của loại cõng rắn cắn gà nhà; của ma quyền buôn 

dân bán nước của loài mang voi về dày mả tổ… Đồng 

thượng trị vì bằng tầm nhìn cao với đời sống cao, nó 

nghịch chiều nghịch hướng với tầm nhìn tà với đời sống 

ma.  
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DÂN TỘC VÀ NHÂN QUYỀN 

Khi nghiên cứu tính đa văn hóa, đa văn minh, đa văn 

hiến giữa các sắc tộc, các dân tộc, các châu lục… tôi 

nhận ra các kinh nghiệm khác nhau, đưa tới các định đề 

rất khác nhau, rồi từ đó có những định luận khác biệt 

nhau, nên xin đề nghị các giải luận sau: tính phổ quát 

nhân quyền bằng tổng thể, tại đây nhân quyền là một 

phạm trù có sức mạnh tổng hợp được mọi sức mạnh 

khác nhau như tự do, công bằng,  bác ái công nhận, vượt 

lên sự khác biệt văn hóa, văn minh, văn hiến giữa các 

sắc tộc, các dân tộc, các châu lục. Muốn quản trị được 

một tổng thể thì bản thân nhân quyền phải có tổng lực, 

với vị thế ở trên cao với sức hút của nó vừa tạo được hội 

tụ cho mọi khác biệt, vừa nâng cao mức độ nhận thức về 

nhân phẩm, chính là điểm đến của nhân quyền. Tính phổ 

quát nhân quyền bằng tiến bộ, trong đó nhân loại không 

chỉ hưởng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mà còn có 

các tiến bộ về tư tưởng, triết học cùng các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn. Ta cũng không quên các tiến bộ 

của văn minh trong đó mỗi lần có sự hoàn thiện hóa về 

đạo lý, mỗi lần có sự hoàn chỉnh hóa về đạo đức, là mỗi 

lần giá trị nhân quyền được thăng hoa thêm.  
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NHÂN QUYỀN BẰNG ĐẤU TRANH 

Tính phổ quát nhân quyền bằng đấu tranh, nơi mà tiến 

bộ của nhân quyền là kết quả tích cực qua đấu tranh 

giữa các quyền lợi đối kháng nhau trong xã hội, và sự 

xuất hiện của các lập luận về nhân quyền luôn là sự hiện 

diện để bảo vệ không những của tự do, công bằng,  bác 

ái, mà cả về dân chủ và đa nguyên. Mỗi lần nhân loại 

tiếp nhận được kết quả tích cực qua đấu tranh trên nền 

tảng của công lý, thì công luật cùng công pháp sẽ ra đời 

để pháp luật hóa công lý mới được mọi người công 

nhận. Tính phổ quát nhân quyền bằng hội nhập, nơi mà 

hội là cơ sở của hòa, có hòa hợp để hòa giải, mà không 

qua xung đột, đấu tranh, ngược lại dựa trên các thỏa ước 

xã hội biết dung hòa để điều chế sự khác biệt về quyền 

lợi giữa các giai tầng khác nhau trong xã hội, tính riêng 

biệt về tư lợi của mỗi cá nhân, mà không có kình chống, 

không có đàn áp, không có sát phạt, khi mọi thành phần 

xã hội, mọi cá thể đều là công dân cùng nhau công nhận 

các công lý chung để bảo vệ nhân quyền. 
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SÁNG TẠO SẠCH TÁCH QUAN HỆ ĐỎ 

Sự khác biệt có ngay trong vai trò chủ thể của tư bản 

phương Tây biết chủ đoán để chủ động trong đầu tư. Sự 

thành công của tư bản phương Tây dựa trên kinh tế tri 

thức để có công nghiệp sáng tạo, rồi biến công nghệ 

truyền thông thành công cụ và phương tiện cho toàn cầu 

hóa từ trao đổi dịch vụ tới trao đổi thông tin. Họ thăng 

hoa để vinh danh cùng lúc với kinh tế, khoa học, kỹ 

thuật, công nghệ, thông tin… biến câu chuyện thứ nhất 

có tự do rồi thành câu chuyện thứ nhì rất thông minh vì 

rất sáng tạo là ngày ngày phải có tự do hơn. Nên họ 

thấy tư bản gia đình, tư bản thân hữu, tư bản tham 

nhũng dựa vào độc đảng nắm độc quyền kiểu Việt Nam 

hiện nay chỉ thành công trên bất động sản, bằng chính 

quyền cướp ngày là quan sinh đẻ ra ma quyền bất động 

sản trộm, cắp, cướp, giật đất đai của nhân dân. Một sớm 

một chiều giầu có, nhưng cũng một sớm một chiều biến 

dân lành của dân tộc mình thành dân oan, nên đồng 

nghề tư bản, nhưng không hề đồng thuyền trong đồng 

đầu tư, không hề đồng hội trong thành quả lao động. Vì 

vậy tư bản phương Tây xem tư bản đỏ của Việt Nam 

hiện nay chỉ là loại man rợ buôn gian bán lận. Thành 

công vì đồng lõa với bạo quyền độc đảng, thành tựu nhờ 

đồng mưu với tà quyền tham quan, thành tiền nhờ đồng 

môn qua ma quyền tham nhũng. Bọn tư bản đỏ này 

không hề thành tài nhờ chính tri thức sáng tạo của 

chúng như các lực lượng tư bản của kinh tế tri thức của 

công nghiệp sáng tạo.  
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GIÁO DỤC DÂN CHỦ 

Ngay trên thường nguồn của dân chủ từ khi các lý 

thuyết gia đã phạm trù hóa định chế của nó để sinh hoạt 

dân chủ được vinh danh và thăng hoa trong xã hội, thì ta 

đã thấy vai trò của giáo dục. Chính giáo dục giúp cá 

nhân cởi bỏ được ích kỷ vụ lợi để nhận ra công ích tập 

thể. Giáo dục giúp cá thể yêu nước thương dân qua yêu 

quý lợi ích tập thể. Giáo dục giúp công nhân cởi bỏ 

được ích kỷ vụ lợi để nhận ra lợi ích chính trị là bảo 

đảm, bảo trì công ích tập thể. Giáo dục giúp công nhân 

làm rõ hoài bảo của nhân sinh muốn bảo vệ nhân phẩm 

của mình trong không gian chung của tập thể mà không 

quên không gian riêng của cá thể. Giáo dục giúp công 

nhân yêu nước thương dân bằng yêu luật trọng pháp 

trong đó công bằng là nền của công lý, công lý là mái 

nóc của công pháp.  
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QUYỀN LỢI NHẬP VÀO QUYỀN LỰC  

ĐỂ THÍ ĐI ĐẠO LÝ CỦA CÔNG BẰNG 

Giáo dục về dân chủ phải đa dạng như sinh hoạt của 

nhân sinh, tại đây giáo dục về thể chế dân chủ qua định 

chế và qua cơ chế khác với giáo dục về sinh hoạt dân 

chủ qua đời sống kinh tế và quan hệ thương mại. Khi 

tách biệt được hai nội chất rất khác nhau của chúng, các 

chuyên gia về sinh hoạt dân chủ yêu cầu các chính 

quyền dân cử phải bảo vệ dân chủ, mà đạo lý đầu tiên là 

không để quyền lợi nhập vào quyền lực. Cụ thể các 

chính quyền này không thể để những chủ nhân giàu đã 

nắm sức mạnh kinh tế, giờ lại nắm chính quyền. Những 

chủ thầu giàu trong thương mại, giờ lại nắm chính 

quyền. Những chủ đầu tư trong tài chính, giờ lại lại nắm 

chính quyền. Vì khi quyền lợi đã nhập nội vào quyền 

lực, thì nó thí đi đạo lý của công bằng, thải đi đạo đức 

của giáo dục, có hai tư tưởng gia về sinh hoạt dân chủ 

đã phân tích sâu vào quá trình giáo dục về dân chủ: 
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CÁI GIÁO CỦA DÂN CHỦ 

Cẩn trọng với cái giàu, và cái nhiều vì khi nó có mặt nó 

sẽ hủy cái tốt, diệt cái lành, cụ thể là xóa cái đức của 

dân chủ. Rồi phải cẩn trọng trước các lợi ích của cá thể 

bất chấp công ích xã hội, vì có sự xung đột giữa những 

cái ít, và cái nhỏ làm nên cái xấu, tạo ra cái tồi, để rồi 

diệt đi cái giáo của dân chủ. Khi công nhận là có lòng 

tham không đáy của kẻ giàu, cùng lúc cũng thừa nhận là 

có cái tham không lường được của kẻ nghèo, thì giáo 

dục về dân chủ đi thêm một bước nữa để làm sáng tỏ 

một sức mạnh kinh tế có trong sinh hoạt dân chủ, đó là 

tự do thương mại: nếu tự do thương mại là tự do trao 

đổi hàng hóa giữa các dân tộc, giữa các quốc gia, giữa 

các vùng miền, giữa các châu lục… thì động cơ của tự 

do thương mại rất tốt lành cho quan hệ quốc nội và quốc 

ngoại, cho quan hệ quốc tế, cho quan hệ liên vùng, liên 

châu lục. Nhưng nếu tự do thương mại là tự do mua 

gian bán lậu, lại dựa trên sự bóc lột của kẻ giàu là chủ 

trên lưng, trên đầu kẻ nghèo là thợ với điều kiện lao 

động tồi, với lương bổng tục, thì phải kết án và đặc biệt 

cảnh giác về loại thương mại này, vì chính nó sẽ lén lút 

diệt dân chủ bằng bóng đêm bất công của nó. 
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CHỦ THỂ VÌ CÔNG BẰNG 

Nếu định nghĩa chủ thể là cá thế có chủ quyết về tự do 

của mình, có chủ định về số phận của mình, bằng sự chủ 

động có nhận thức về bổn phận và trách nhiệm của mình 

trước cộng đồng, tập thể, dân tộc, nhân loại, tôn trọng 

môi trường, trân trọng môi sinh; thì chủ thể vì công 

bằng là loại chủ thể nào? Đó là chủ thể trên ít nhất ba 

nhận thức: chủ thể kinh tế, có tự trọng trước lao động; 

chủ thể chính trị, có tự chủ trước thể chế; chủ thể pháp 

lý, có tự tin trước công lý. Khi nhận ra được định nghĩa 

cùng định luận của chủ thể, ta sẽ nhận rõ được hành 

động và hành tác của chủ thể trước công bằng, mà công 

bằng căn bản và phổ quát là công bằng xã hội, nơi mà 

chủ thể biết sống chung trong quan hệ xã hội với tha 

nhân mà không là nạn nhân hay thủ phạm của bất bình 

đẳng gây ra bất công trong quan hệ này. Chủ thể biết 

sống cùng trong đời sống xã hội với tha nhân mà không 

là nạn nhân hay thủ phạm của bóc lột gây ra tha hóa 

trong đời sống này. Chủ thể biết sống với sinh hoạt xã 

hội với tha nhân mà không là nạn nhân hay thủ phạm 

của bất nhân gây ra thất đức trong sinh hoạt này. Như 

vậy, sẽ không có công bằng xã hội thực sự nếu không có 

các công dân chính là chủ thể của hệ thức (kiến thức, tri 

thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) trên nền tảng 

của cộng hòa với tự do, công bằng, bác ái và dân chủ 

với đa nguyên vì nhân quyền. 
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CHỦ THỂ VĂN MINH VÌ NHÂN QUYỀN 

Khi phạm trù nhân quyền dùng luật pháp để bảo vệ 

quyền lợi của cá nhân, mà chính cá nhân này chỉ thấy tư 

lợi trong đời sống của nó, mà không thấy quyền làm 

người, tức là nhân quyền luôn cao, sâu, xa, rộng hơn tự 

lợi của cá nhân. Từ đây, cá nhân trong quá trình nhân 

trọng phải trở thành chủ thể đôi chủ thể luật pháp vì 

nhân quyền, nơi mà xã hội tôn trọng nhân quyền bằng 

công pháp có thể xử và phạt cá nhân khi tư lợi của cá 

nhân này đe dọa và gây thiệt hại cho xã hội. Và chủ thể 

văn minh vì nhân quyền, đưa cá nhân vào quỹ đạo biết 

tôn trọng luật pháp, cùng lúc vượt lên phạm trù thuần 

túy của luật pháp, ngay trong quan hệ xã hội, mà không 

cần sự hiện diện của luật pháp, trong đó cách đối nhân 

tử tế trong xử thế đàng hoàng, với sự thông minh đứng 

đắn biết tôn trọng lẫn nhau. Sự hình thành chủ thể đôi 

này (chủ thể của luật pháp, chủ thể của văn minh) 

chính là sung lực của nhân quyền không chỉ biết dựa 

trên luật pháp, mà còn vận dụng thường xuyên cách 

hành xử văn minh trong thông minh vì biết tôn trọng 

lẫn nhau trong cuộc sống chung.  
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CHỦ THỂ CỦA Ý THỨC 

Khi nhân quyền đưa cá nhân có bản lĩnh của chủ thể, 

thì chủ thể này có chủ quyết trong hành tác bảo vệ 

quyền lợi của mình bằng cách tiếp cận không những 

qua lao động mà còn qua kinh tế, trong đó cá nhân công 

nhận sự có mặt của thị trường, mà cũng là nơi mà tự do 

cạnh tranh hiện hữu. Có chủ động trong hành tác bảo 

vệ quyền lợi của nhân quyền, khi nhân quyền bảo vệ 

chủ quyền theo nghĩa chính đáng vì cá nhân, mà cũng 

theo nghĩa rộng mở nhất vì tập thể, vì cộng đồng, vì 

nhân loại. Chủ thể có trợ lực của nhân quyền là chủ thể 

của ý thức vì chủ thể là thành viên của xã hội với đầy 

đủ điều kiện của kiến thức và tri thức, về chế độ chính 

trị mà chủ thể đó hằng ngày sinh sống để chủ động từ 

nhận thức tới tỉnh thức trước bất bình đẳng, bất công 

mà mình và đồng loại phải gánh chịu. Chủ thể là thành 

viên của xã hội nhưng không công nhận thân phận nạn 

nhân trong xã hội đó, cụ thể là không chấp nhận bị 

xiềng xích bởi chế độ chính trị, ngày ngày vùi lấp 

quyền làm người của mình, không những bằng bạo 

quyền công an trị, mà cả bằng tà quyền tham nhũng trị, 

có đồng minh là ma quyền tham tiền trị. 
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NHÂN CHỦ LÀ GIÁ TRỊ CỦA NHÂN QUYỀN 

Nhân quyền với chủ thể chính là công dân sống trong 

cùng một xã hội, nơi mà nhân quyền không thể chỉ định 

nghĩa bằng tự do cá nhân, mà phải bằng một phạm trù 

rộng hơn: sống chung vì muốn chung sống, tại đây 

chúng ta có đề nghị sống chung chỉ thực hiện được với 

những thành viên được tham khảo, được phát biểu, được 

quyết định chung với nhau về cách chung sống, nơi mà 

mọi thành viên này có cùng một ý thức thượng nguồn là 

ý thức có chung một công bằng, như nhau. Sống chung 

qua thời gian nơi mà hiện tại được hưởng những tài sản 

của tổ tiên để lại để làm vững mạnh hơn hiện tại của 

một cộng đồng, khi mọi thành viên cùng nhau chia sẻ 

chung một số phận; tại đây chủ thể quản lý tài sản của 

quá khứ vì muốn sống chung đã trở thành chủ thể quản 

lý số phận chung trong tương lai. Nhân chủ là giá trị của 

nhân quyền được hiểu theo nghĩa chung (sống chung để 

chung sống) không hề tùy thuộc vào nghĩa riêng (sống 

riêng để riêng sống). 
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CHỦ THỂ DÂN CHỦ ĐẤU TRANH  

VÌ NHÂN QUYỀN 
Câu chuyện về nhân quyền là tự truyện về mức độ làm 
nên trình độ: khi ta có bác ái với lòng trắc ẩn chia ngọt 
sẻ bùi với tha nhân, chia sẻ niềm đau nỗi khổ với đồng 
bào, với đồng loại thì chữ nhân của nhân loại sẽ có 
được tầm vóc cao, kích thước rộng, nội công mạnh, bản 
lĩnh lớn hơn hẳn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… Vì kẻ 
chỉ biết ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu thì có thể làm người 
nhưng chưa chắc đã được làm nhân, mà nhân đây có 
gốc rễ, cội, nguồn của nhân tâm, nhân từ, nhân đạo, 
nhân nghĩa, nhân bản làm nên sung lực trong lý luận 
rồi hùng lực ngay trong đấu tranh vì nhân quyền. Tại 
đây, nhân quyền vừa là hành động của hiện tại, vừa là 
hoài bão của tương lai; vừa là quy trình đấu tranh hằng 
ngày, vừa là chân trời trước mắt, nhân quyền là động 
lực để đấu tranh, mà nhân quyền cũng là tuệ giác ngay 
trong lao lý khi họ bị độc tài phản dân quyền tù đày, tra 
tấn, hành hạ. Bạo quyền khi sợ không lùi bước trước 
luân lý của nhân quyền, nhưng nó luôn tránh né phải 
trực diện để đối thoại về tuệ giác của nhân quyền, vì 
nhân quyền vừa là trí tuệ của nhân trí, vừa là giác ngộ 
của nhân bản. Nhân quyền chưa là một sự thật mà 
chúng ta đã cầm trong tay, nhưng nhân quyền là tri thức 
để ta nhìn ra chân trời của nhân phẩm, cùng lúc nhân 
quyền là dàn phóng đưa ta tới chân trời đó, một chân 
trời vừa đúng cho nhân bản, vừa đẹp cho nhân văn. Bạo 
quyền không sợ đạo đức của nhân quyền, nhưng nó sẽ 
biết ngượng trước cái đúng cho nhân bản, biết nhục 
trước cái vừa đẹp cho nhân văn. 
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VƯỢT THẮNG ĐỤC NỘI XÂM,  

VƯỢT THOÁT BẨN NGOẠI XÂM 

Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ 

ta, chân lý nhân sinh để nhận diện ra sự phản bội mà 

cũng là trí khôn Việt tộc để nhận ra sự phản trắc của 

một lực lượng chính trị, mượn xương máu đồng bào để 

cướp chính quyền rồi lộng quyền-lạm quyền-tham 

quyền, để bội phản chống giống nòi, để bội bạc với tổ 

tiên. Mỗi chọn lựa nhân vị có cái giá của nó, mỗi chọn 

lọc nhân cách có cái hy sinh của nó. Đúng! chỉ có sự hy 

sinh biết rửa bẩn thành trong, đục ngầu thành thanh 

khiết, một sự hy sinh tự trong sạch hóa, vừa biết đường 

đi nẻo về của đạo lý Việt, vừa biết đi tới, chảy tiếp trong 

giòng luân lưu của lương tri Việt tộc trong suốt, vượt 

thắng đục nội xâm, vượt thoát bẩn ngoại xâm88. Và ngay 

trên thượng nguồn, khi nội xâm đang vơ vét tiền bạc của 

dân tộc, đang nạo vét tài nguyên của đất nước, thì mọi 

con dân Việt có lương tri phải tự biết đặt cho mình các 

câu hỏi sau đây: Cuộc sống hiện nay của Việt tộc mà 

chúng ta đang sống đây có phải là cuộc sống thật hay 

không? Sự thật ở đâu khi chế độ độc đảng có độc quyền 

bưng bít, đánh tráo sự thật? Chân lý ở đâu khi chế độ 

độc trị đang quản trị dân tộc bằng tuyên truyền mang 

trá? Lẽ phải ở đâu khi cả xã hội Việt đang sống bằng sự 

giả dối nơi mà mọi giá trị đạo lý đều bị truy diệt?  

  

                                                     
88

 HỌA LUẬN (l’argumentation contre le drame humain). Anthropol-Asie. Paris 

http://bit.ly/2KdcwYj
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NHỮNG AI PHẢI «BỤI ĐỜI»  

Thân phận không phải là số phận, thân phận mang 

không gian của hiện tại, số phận phải đèo số kiếp 

dài theo thời gian; nhưng thân phận hiện tại nói 

lên số phận tương lai; vì thân phận là chỉ báo (vì là 

điềm báo) cho số phận, vì cả hai vừa là nhân và 

vừa là quả, gắn liền với nhau trong nhân kiếp. 

Thân phận bụi đời không nhất thiết là thân phận 

mồ côi, vì có kẻ có cha mẹ có nhà nhưng thành bụi 

đời, có người mồ côi nhưng suốt kiếp không thành 

bụi đời; nhưng mồ côi cha lẫn mẹ, rồi không 

người bao bọc, chở che, và hoàn cảnh mồ côi 

không nơi nương tựa rất dễ rơi vào bi nạn bụi đời. 

Thân phận bụi đời làm nên số phận bụi đời, không 

phải là một đường thẳng từ đầu tới cuối kiếp 

người, mà thân phận bụi đời là những đoạn đường 

rất khác nhau, tùy cá nhân, tùy hoàn cảnh, nhất là 

tùy thuộc vào các chính sách an sinh xã hội, trong 

đó chính quyền phải chịu trách nhiệm, chính phủ 

phải nhận trọng trách trước thực trạng xã hội này. 

Thân phận bụi đời có thể bắt đầu rất sớm từ lúc 

còn là thiếu nhi, đây là trung tâm nghiên cứu và 

ngã tư khảo sát của tiểu luận này, có khi kéo dài 

cả đời, rồi để lại rơi vào chuyện tái sản xuất hiện 

trạng thân bụi, mà xã hội học gia đình và giáo dục 

gọi tên là: tái sản xuất xuyên thế hệ.  
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THÂN PHẬN BỤI ĐỜI: 

THẢM KỊCH CỦA BẤT CÔNG 

Thân phận bụi đời cũng có thể là những đoạn 

đường của một cá nhân, một gia đình, phải chịu 

nhiều lần thảm cảnh thân bụi; đã thoát ra được họa 

cảnh bụi đời, nhưng họ luôn là con mồi trước mọi 

áp bức, bất công, bạo lực… đẩy đưa họ lại con 

đường cũ: bụi đời. Đây là hệ lụy của các nạn nhân 

ngắn cổ bé họng, trong một hệ thống hàng dọc của 

bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham quan, ma 

quyền tham đất vì tham tiền, biến dân lành thành 

dân oan, rồi thành dân bụi, mà không có một cơ 

chế công lý nào bảo vệ các nạn nhận này. Thân 

phận bụi đời nói lên thảm kịch của bất công trong 

xã hội, tại đây các nạn nhân bụi đời bị xem như 

sống ngoài lề của đời sống xã hội hiện tại, bị loại 

ra khỏi trong sinh hoạt xã hội hằng ngày, bị bứng 

gốc khỏi quan hệ xã hội bình thường. Họ vô hình 

trong cách tính của chính quyền, họ vô dạng trong 

thống kê của chính phủ. Nhưng họ là kết quả tất 

yếu làm ra hậu quả tức thời tới từ bạo quyền lãnh 

đạo vô luân, tà quyền tham quan vô cảm, ma 

quyền tham tiền vô giác. Chính ba cấu trúc: đời 

sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội là 

nội công của xã hội học nạn nhân hóa, làm nên 

nội lực cho nhân học nhận thức về các nạn nhân 

trong một xã hội, trong một dân tộc, trong một đất 

nước. 
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BỤI KIẾP TRONG LOẠN KIẾP 

Lọan kiếp là không có được nghĩ ngơi trong bình 

thường của trong ấm ngoài êm, trong thực cảnh không 

nơi nương náu. Nhưng nghiên cứu, khảo sát, điều tra, 

điền dã… về trẻ mồ côi của Việt Nam có không gian 

đặc thù của nó, có thời gian đặc biệt của nó, có thời 

điểm mang đặc tính của nó. Nó không giống như tác 

phẩm văn chương hiện thực Những kẻ khốn cùng (les 

Misérables) của V.Hugo, thực trạng của các trẻ bụi đời 

Việt hiện nay mang cường độ và mức độ bạo động tới từ 

bạo quyền của một chế dộ công an trị. Bạo lực lãnh đạo 

sinh ra bạo động trong một xã hội Việt đã mất phương 

hướng về giáo dục và đạo đức, với một chính quyền độc 

đảng chọn độc tài nhưng bất tài trong quản lý, chọn độc 

trị nhưng lại không biết quản trị, chọn độc tôn nhưng 

không tôn vinh được một đạo lý nào cho dân tộc, một 

luân lý nào cho đồng bào. Lọan kiếp là không có mái 

ấm gia đình, mất đi mọi quy luật từ cha mẹ sinh thành 

tới tổ ấm có gia phong, trong đời sống bình thường có 

gia giáo: con cái ở đâu, ông bà ở đó. Hiện trạng trẻ bụi 

đời tại Việt Nam có dây dưa rễ má của một đất nước bị 

loạn tâm bởi chiến tranh trong thế kỷ qua, bị loạn thần 

qua nghèo đói, lại vô phúc song hành cùng bạo quyền 

lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền, với 

túi tham không đáy, tạo ra vô cảm “ai chết mặc ai”, làm 

ra vô nhân “bây chết mặc bây”.  
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“NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ”? 

Loạn kiếp có ngay trong văn hóa thân tộc, nơi mà thống 

tộc trong quy luật “cùng máu mủ”, khinh kẻ ngoại nhà, 

ngoại họ: “người dưng nước lã”, rồi đặt tên ác để vinh 

danh bạo quy luật khép kín này: khác máu tanh lòng. 

Chính vòng kín này đã loại đi các cơ may, các cơ duyên 

để kẻ lạ được chấp nhận vào nhà, vào xóm, vào làng… 

Tại Việt Nam, hiện nay có các nhà, các xóm, có khi có 

cả làng chọn: ăn xin, ăn mày… như một nghề, dính tới 

một nghiệp, đã có từ bao đời. Nhưng chính các kẻ cùng 

nhà, cùng xóm, cùng làng này làm nghề này, họ không 

hề tự xem họ là: bụi đời; vì họ có nhà, có họ, có thân 

tộc… và họ vẫn hãnh diện về họ hàng của họ: chim có 

tổ, người có tông, nhưng họ không hề có tình tương trợ, 

cụ thể là nơi nương tựa của những nạn nhân bụi đời mà 

không có quan hệ thân tộc với họ. 
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«TRÂU ĐỒNG NÀO ĂN CỎ ĐỒNG NẤY»? 

Văn hóa của cộng đồng song hành cùng giáo dục của 

gia phong, Việt tộc vinh danh lòng đoàn kết, thăng hoa 

tình tương trợ: máu chảy ruột mềm, lại cùng lúc xiết kín 

lối vào cửa ra của các cá nhân cùng thân tộc: trâu đồng 

nào ăn cỏ đồng nấy. Đây là thực tế của văn hóa, nó như 

con dao hai lưỡi, nó biết củng cố quan hệ gia đình họ 

hàng, nhưng lại đóng cửa với: người dưng nước lã; rất 

tương trợ trong thân quyến, nhưng hững hờ, lạnh nhạt 

với đồng loại. Thậm chí họ lại dễ dàng dùng luân lý gia 

tộc để buộc tội tha nhân trong hoạn nạn: đem con bỏ 

chợ. Hãy xem lại để xét lại văn hóa cộng đồng, giáo dục 

gia tộc: có thực mới vực được đạo, tại đây phương pháp 

luận thực nghiệm nhận diện ngữ văn: thực, phải làm nên 

hai ngữ pháp: thực (phẩm) và (sự) thực, dùng điền dã, 

điều tra, khảo sát, nghiên cứu hiện tượng bụi đời với 

thượng nguồn là hệ: thực (phẩm), tại đây trẻ bụi đời 

thiếu ăn, thiếu uống, tức là thiếu thực (phẩm), không có 

cơm ăn, áo mặc tức là không có các điều kiện vật chất 

bình thường.  (sự) thực qua các chặng đường của các 

nạn nhân bụi đời trước bạo quyền tham nhũng, trước tà 

quyền tham quan, trước ma quyền tham tiền, nguồn gốc 

của bất bình đẳng, có cha sinh mẹ đẻ là bất công.  
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«NGỰA CHẠY CO BẦY, CHIM BAY CO BẠN»? 

Hai hệ: thực (phẩm) và (sự) thực, đã nhập một để giải 

luận rõ là bất công luôn trá hình dưới ngữ thuật: bất 

hạnh để chỉ kẻ bụi đời, môt kẻ đã mất tất cả. Mất gia 

đình lẫn họ hàng, vì đã mất trọn (chú như cha, dì như 

mẹ). Mất thân quyến lẫn thân tộc, vì đã mất trắng (sẩy 

cha còn chú, sẩy mẹ ấp vú dì). Mất đạo lý lẫn luân lý lẫn 

thân tộc, vì đã mất luôn gia giáo (Thà đui mà giữ đạo 

nhà/ Còn hơn có mẹ có cha không thờ). Nhất con nhì 

cháu, thứ sáu người dưng đẩy xuống hạng thấp nhất 

người dưng, rồi đạp xuống tận cùng kẻ mồ côi cha lẫn 

mẹ, đã rơi vào họa bụi đời: sống bờ chết bụi, với cách 

xếp hạng để xếp loại: cháu mười đời hơn còn hơn người 

dưng; không cho kẻ gặp nạn mồ côi có cơ may: ngẩng 

cổ ngóc đầu. Khoa học luận phản chứng dùng phản 

biện để lập ra phản diện, bằng xác chứng là: ngựa chạy 

có bầy, chim bay có bạn chỉ dùng những ai có cha mẹ, 

gia đình, mái ấm có đủ tâm lực, trí lực, lý lực để thực 

thi được đạo đức: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, trong 

khung khép kín giữa với ông bà, cha mẹ, anh em, con 

cháu trong cùng gia đình; kiểu tứ đại đồng đường; hay 

có thể dùng rộng hơn vì có đủ ý nguyện, ý chí, ý lực phá 

vỡ khung khép kín của gia tộc, để thực hiện trí khoan 

dung, tâm dung thứ, lòng vị tha với đồng bào, đồng loại 

hay không? 
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«NHẤT CON NHÌ CHÁU,  

THỨ SÁU NGƯỜI DƯNG » 

Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng, làm người dưng 

có khi không được làm: hạng thấp, hàng kém, mà còn là 

hạng cuối, hạng bét trong một văn hóa thân tộc khép 

kín, người dưng thì không có lối ra cổng vào như người 

nhà, trong loại giáo dưỡng này thì người dưng không 

những là người lạ, mà còn là người «không đáng quan 

tâm» theo kiểu nói vô cảm hiện nay. Nên từ văn hóa tới 

giáo dục, người ta xem người dưng như người mà ta nên 

phải: lạnh lùng, mà không nên có xúc cảm gì, thế nên 

mới có câu: người dưng nước lã; đã là người dưng thì 

khó trông mong gì vị tha, đừng mong cầu gì về rộng 

lượng, chớ mong chờ gì về chuyện «rộng lòng», trong 

cõi này thì không sao một đứa trẻ mồ côi bụi đời có thể 

được chấp nhận, có thể «lọt vào» được. Cháu mười đời 

hơn còn hơn người dưng, cái quan hệ thân tộc thành 

quan hệ thống tộc, nó bền bỉ, nó dài lâu, cháu mười đời 

mà sao còn rất dai dẳng; nhưng tại sao lại khép rào đóng 

cửa với người dưng? Tại sao chuyện thân tộc bền vững 

là chuyện hay, chuyện đẹp, sao không làm cho nó cao 

hơn, sâu hơn, nhất là sao không làm cho nó xa hơn để 

tiếp người dưng? Để mở-lòng-rồi-mở-cửa mà đón người 

dưng, đón trẻ bụi đời (đưa bụi vào đời để hiểu đời)! Đây 

đâu phải là chuyện vô bổ, nó là chuyện nhân tâm làm 

nên nhân tính mà!  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1255 

 

 

CON QUAN THÌ ĐƯỢC LÀM QUAN ? 

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đây là 

chuyện tái tạo gia đình mà xã hội học đặt tên là: tái sản 

xuất xuyên thế hệ, đây là ý nguyện của ông bà, cha mẹ 

muốn thấy con cháu giống mình từ nhân diện tới nhân 

dạng, đây là lẽ thường vì là chuyện có thể hiểu được 

quan hệ máu mủ. Nhưng con vua thì được làm vua, con 

sãi nhà chùa thì quét lá đa, thì đây là loại tái sản xuất 

xuyên thế hệ dựa trên bất công, loại này có trong xã hội 

chỉ làm ta lợm giọng, vì nó lấy bất bình đẳng để tạo ra 

bất công. Trong thảm kịch của Việt tộc hiện nay con 

quan thì được làm quan trong một chế độ độc tài với 

cha làm quan nhưng rất bất tài, sinh ra các đứa con 

trong một hệ thống giáo dục học giả-thi giả-bằng giả 

với mua điểm bán thi, để mua bằng bán cấp, và sau đó 

cha cùng con sẽ cùng nhau thực hiện mua chức bán 

quyền, rồi lần mò đến buôn dân bán nước cho Tàu tặc. 

Trong một chế độ độc đảng để độc trị nhưng vô minh 

trong quản trị. Điếm lộ trong gian kiếp! Vậy sao không 

thấy cái hay, cái đẹp, cái lành, cái tốt của người dưng? 

Vì nhân thế muôn màu, nhân sinh muôn vẻ, nhân tình 

muôn dạng trong nhân loại mà! Có đa nguyên là có đa 

trí, đa tài, đa lực, đa hiệu, đa năng; cũng như có người 

dưng là có đa diện, đa dạng, đa sắc… Vì nhân tính biết 

dựa trên nhân từ biết giúp kẻ bơ vơ, vì nhân đạo biết 

dựa vào nhân tâm biết cứu người lạc lõng, bụi đời, để 

tạo nên nhân nghĩa biết làm nền cho nhân hậu (ăn ở có 

hậu). Vì không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời mà! 

Vì sông có khúc, người có lúc mà! 
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KHÁC MÁU TANH LÒNG? 
Khác máu thì là chuyện hiểu được vì không cùng huyết 
thống, nhưng sao lại phải tanh lòng với người dưng, với 
người lạ, nhất là với kẻ đang bơ vơ trong mồ côi, đang 
bụi đời trong cõi người? Một câu mới đọc tưởng là xuôi 
nghĩa, nhưng khi đọc kỹ để giải luận thì thấy nhân tâm 
ta bất ổn, ngẫm thật kỹ thì nhận ra nhân tính ta bất an. 
Khác nhau vì khác máu, khác người vì không cùng gia 
đình, thân tộc, chớ có gì đâu mà phải: tanh lòng với kẻ 
lạ, người ngoài? Cụm từ tanh lòng rùng rợn quá! Tanh 
lòng là nguội lòng, mà nguội tới độ tanh, tức là không 
ngửi được, không chấp nhận được, không sống chung 
được… có cái gì bất ổn trong cụm từ tanh lòng này, tự 
đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành tới đạo đức giữa người với 
người khi sống phải chấp nhận nhau, có chấp nhận nhau 
mới tôn trọng lẫn nhau được. Cái bất ổn có ngay trong 
câu nói của kẻ thốt lên câu này, họ hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về câu chữ, về ngôn ngữ, về khẩu nghiệp của họ! 
Chớ chẳng có ai khác vào đây tha lỗi hay nhận tội cho 
họ cả. Họ gạt người lạ, họ vất người dưng ra đường, họ 
ruồng rẫy trẻ mồ côi, họ xua đuổi trẻ bụi đời khi thốt ra 
câu: khác máu tanh lòng, thì chính người nghe thấy sự 
bất ổn trong tri thức của họ, thấy được sự bất an trong 
nhận thức của họ.  Người nghe câu này thấy nhân sinh 
quan chật hẹp, thiếu vị tha ngay trong nhân tính không 
rộng lượng của họ; người nghe câu này thấy thế gian 
quan chật chội, thiếu khoan dung ngay trong nhân vị 
không khoan hồng của họ; người nghe câu này thấy vũ 
trụ quan bé xíu thiếu từ bi ngay trong nhân đạo không 
nhân dạng của họ.  
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MÁU NÀO THẮM THỊT NẤY ? 

Những kẻ sống ở cõi người mà mắt họ hí như mắt 

lương, tim họ bé như hạt cát, nên miệng họ khép như 

con rít! Họ sống mà không mở cửa, mở lòng, vì họ 

không cho phép kẻ khác, người lạ vào cõi của họ; vậy 

thì làm sao họ lớn, cao, sâu, rộng lên được ngay trong 

chính nhân từ của họ, vậy thì làm sao họ hay, đẹp, tốt, 

lành được ngay trong chính nhân phẩm của họ. Chỉ 

mong muốn là khi họ đứng trước trẻ mồ côi, ngồi trước 

trẻ bụi đời, họ đừng nói thêm những câu này: anh em 

hạt máu sẻ làm đôi, họ đừng khoe khoang anh em họ, 

mà làm đau lòng trẻ mồ côi, trẻ bụi đời. Rồi máu nào 

thắm thịt nấy, họ đừng ca ngợi gia đình họ, mà làm bầm 

gan trẻ mồ côi, trẻ bụi đời. Rồi ngựa chạy có bầy, chim 

bay có bạn, họ đừng tôn vinh thân tộc họ, mà làm đứt 

ruột trẻ mồ côi, trẻ bụi đời. Rồi máu chảy ruột mềm, họ 

đừng thăng hoa thân quyến họ, mà làm lộn não trẻ mồ 

côi, trẻ bụi đời. Cái ích kỷ thống tộc lộ ra trong Trâu 

đồng nào ăn cỏ đồng nấy, họ đừng tự kiêu thống tộc họ 

mà làm tím mật trẻ mồ côi, trẻ bụi đời. Chỉ mong sao là 

khi họ đứng trước trẻ mồ côi, ngồi trước trẻ bụi đời, họ 

đừng nói những thành ngữ, ca dao… loại này, và nếu họ 

không giúp gì được trẻ mồ côi, trẻ bụi đời, thì họ không 

được quyền chưởi bới, lăng mạ, sỉ nhục chúng! 
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ĐÊM ĐÊM MỖI THẮP ĐÈN TRỜI 

CẦU CHO CHA MẸ SỐNG ĐỜI VỚI CON. 

Đêm đêm mỗi thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời 

với con, những ai có cha có mẹ; rồi sau đó bị mất cha, 

mất mẹ, nghe câu này thì bầm ruột tím gan; những ai 

còn cha, còn mẹ, lo-đứng-lo-ngồi là một ngày kia, cha 

mình, mẹ mình phải rời cõi đời này, thì hãy thương cha 

mẹ hơn đi. Ý thức còn cha mẹ tạo nên nhận thức một 

ngày kia phải mất cha, mất mẹ, cả hai ý thức và nhận 

thức dựng lên tri thức của mỗi chúng ta về hai đấng sinh 

thành, hai giá trị thiêng liêng loại hàng đầu trong đạo lý 

làm người, trong luân lý muốn nên người. Nhưng những 

trẻ mồ côi rất sớm, những trẻ bụi đời còn ít tuổi, mất cả 

cha lẫn mẹ, hay bị cha mẹ bỏ đi, bỏ rơi thì chúng không 

có ý thức, nhận thức, tri thức này, đây là một thiệt thòi, 

biến khuyết điểm chuyện không cha, vắng mẹ thành 

khuyết tật mà chúng phải mang cả đời, mang đến trọn 

kiếp. Lên non mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công 

lao mẫu từ, câu này đẹp vô cùng với những ai còn mẹ, 

nhận ra sự hy sinh của mẹ, sau đó làm mẹ và sẽ có nhận 

thức là mình cũng đã sẵn sàng làm mẹ, mình cũng sẽ 

biết hy sinh như mẹ. Nhưng câu này trở nên khó hiểu 

với với một đứa trẻ bụi đời, bị vất ra đường thuở nào, 

mà nó không sao hình dung nổi về sự hy sinh của một 

người mẹ, vì nó nghĩ nếu mẹ nó hy sinh đúng nghĩa thì 

nó đâu có thành: bụi đời! Nên câu này cũng rất tối nghĩa 

cho những đứa trẻ mồ côi, nó không thấy mẹ, hoặc thấy 

quá ít thì làm sao lại bắt nó phải hình dung ra sự hy sinh 

như non, như núi của mẹ nó.  

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1259 

 

 

 

TU ĐÂU CHO BẰNG TU NHÀ, 

THỜ CHA KÍNH MẸ MỚI LÀ CHÂN TU? 

Ngôn từ thông thường của chúng ta là ngôn ngữ của 

những kẻ có cha, có mẹ, có nhà, có gia đình… nên hẳn 

nhiên là có: máu chảy tới đâu ruột đau tới đó. Những 

ngữ văn, ngữ pháp đối với chúng ta rất rõ nghĩa, rất 

sáng ý: tay đứt ruột xót, trở nên lạ lẫm tới lạnh lùng, nó 

tối chữ nên mờ nghĩa đối với trẻ mồ côi, với trẻ bụi đời. 

Ngôn ngữ thật bình thường làm nên đạo đức làm con 

như: Tu đâu cho bằng tu nhà/ Thờ cha kính mẹ mới là 

chân tu; nó trở nên kỳ quặc, có khi quái lạ đối với trẻ 

mồ côi, với trẻ bụi đời. Vì khi thành bụi đời là bị mất 

đạo đức làm con; chưa hết những đứa trẻ này còn mất 

luôn tình cảm nhớ thương các đấng sinh thành đã qua 

đời: Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột 

đau chín chiều. Nhưng trong đám trẻ này, có đứa khi 

xưa, thuở nọ, có biết, có sống chung một thời gian với 

cha mẹ, thì chúng thấm thía vô cùng các loại câu này: 

Chiều chiều xách giỏ hái rau/ Ngó lên mả mẹ, ruột đau 

chín chiều… Chúng hát cho điếng lòng, cho bầm gan, 

cho tím ruột câu này: Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi/ 

ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương. Các bạn đọc 

kỹ nhé: ngó ngược ngó xuôi là kiếp bụi đời, ngó (mà) 

không thấy mẹ là kiếp: bụi biết đau!  
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ĐẮNG CAY CŨNG THỂ RUỘT RÀ 

NGỌT NGÀO CHO LẮM CŨNG LÀ NGƯỜI DƯNG? 

Đắng cay cũng thể ruột rà/ Ngọt ngào cho lắm cũng là 

người dưng, thật rõ nhưng cũng thật lạ: đắng cay mà 

ruột rà thì được, thì nhận, thì cán đáng, thì kham luôn; 

còn ngược lại ngọt ngào cho lắm, tức là đã thật ngọt 

ngào mà đã là người dưng thì không được, thì không 

nhận, thì gạt đi à? Sao lạ vậy? Sao cùng trong một nhân 

thế mà lãnh thổ phân khắt chia khe vậy? Sao cùng một 

nhân sinh mà biên giới lại khắc nghiệt vậy? Sao cùng 

một nhân kiếp mà đối xử với nhau nguội lạnh như vậy? 

Lá rụng về cội, thì giành cho những ai biết, những ai có 

quê cha đất tổ, nên mới được biết, mới được có nơi: 

chôn nhau cắt rún. Còn mà đã mồ côi, đã thành bụi đời 

thì phải biết ngược lại: sống nay chết mai, vì mang kiếp 

chết gởi sống nhờ, vì đã là bụi thì phải: sống bờ chết 

bụi! Đời cha trồng cây đời con ăn quả là giành cho 

những ai có cha, có mẹ, có anh chị em, có gia đình, có 

nhà cửa…  
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ĐỜI CHA ĂN MẶN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC? 

Đã mồ côi, đã thành bụi đời thì có khi phải biết câu 

ngược lại: Đời cha ăn mặn đời con khát nước, cha hoặc 

mẹ đã lỡ ăn mặn thì kiếp bụi đời là kiếp chết khát! Khát 

nhân từ, khát nhân tâm, khát nhân nghĩa; khát luôn 

nhân vị, nhân phẩm, nhân đạo… Con đâu cha mẹ đấy là 

hạnh phúc của gia đình, của cha mẹ, của con cái, chưa 

hết còn có luôn đạo thờ ông bà trong mọi gia đình của 

Việt tộc: con cái ở đâu ông bà ở đấy. Cả hai làm nên 

một đường thẳng xuyên thế hệ mỗi cá thể trong gia 

đình, không ai lẻ loi, không ai lạc đàn, vì không ai bỏ 

rơi ai, không ai để ai phải chịu cảnh bụi đời cả. Còn tình 

đoàn kết, chí tương trợ giữa anh em kiểu Việt thì khỏi lo 

ra: anh em khinh trước, làng nước khinh sau, vì ai cũng 

biết đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ lấy anh em. Nên: 

đường thẳng xuyên thế hệ này chính là đường thẳng liên 

kết gia tộc, có tên rất đẹp và có hậu: con liền với ruột, 

nên thật dễ hiểu câu: chim có tổ, người có tông. Có kẻ 

còn muốn nói cho thật rõ: người nhận họ, chó nhận hơi. 

Còn đã là mồ côi, đã thành bụi đời thì không sao nói 

được các loại câu chữ này, vì nói ra chỉ đau lòng cõi 

bụi! Vì sống bụi thì phải chuẩn bị kiếp: sớm nở tối tàn! 

Vì kiếp bụi đời là kiếp đàn đứt dây rồi!  
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CHIM XA BẦY, THƯƠNG CÂY NHỚ BẠN 

NGƯỜI XA NGƯỜI TỘI LẮM NGƯỜI ƠI! 

Khi bạn hát bên võng, bên nôi để ru con của bạn ngủ: 

«Chim xa bầy, thương cây nhớ bạn/ Người xa người tội 

lắm người ơi!», bạn hát nhẹ nhàng, thoái mái, rồi bạn 

thấy con bạn dần vào giấc ngủ, ngủ thảnh thơi, giấc ngủ 

ngoan hiền. Nhưng có lần tôi thấy một người lớn trong 

một trại mồ côi, ru một đứa trẻ mới năm sáu tuổi đã bụi 

đời, cũng câu này: “Chim xa bầy, thương cây nhớ bạn/ 

Người xa người tội lắm người ơi!”, tôi thấy đứa trẻ từ từ 

rơi nước mắt, chỉ vài phút sau là nó khóc dàn dụa! Nó 

khóc, nó làm tôi “mít ướt” theo, nhớ lại hôm đó tôi 

cũng khóc như: con nít! Không khóc sao được! Bộ chỉ 

có con nít mà phải là mồ côi, rồi bụi đời, mới được 

quyền khóc thôi sao, khi “được” hay “bị” ru câu này; 

người lớn và “già đầu” như tôi cũng được quyền khóc 

khi nghe câu này. Bạn ơi, đừng bao giờ “xấu hổ”, đừng 

bao giờ “mắc cỡ”, đừng bao giờ “hổ thẹn” khi nghe lời 

ru buồn, lời ru làm ta đau, thì bạn cứ khóc bạn à! Có gì 

“nhục nhã” đâu! Có gì “đáng cười” đâu khi thấy người 

khác khóc. Tại đây, để giải thích chuyện khóc là 

chuyện: thương tâm làm nên nhân tâm! Mà tổ tiên Việt 

dặn con cháu Việt rất đúng là khi người ta nói: “trúng 

tim đen” của mình, mà mình muốn khóc: thì cứ khóc! 

Câu chuyện bụi đời không xa lạ đâu! Nó gần gũi, nó 

“ruột rà” lắm với thân phận của tất cả con dân Việt: làm 

bụi trong chiến tranh, giờ thì làm bụi dưới bạo quyền… 

Số kiếp bụi đời luôn mồ côi như: chim lạc đàn… suốt 

đời làm kiếp: chim tìm đàn! 
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CHA ĐỜI CÁI ÁO RÁCH NÀY 

MẤT CHÚNG MẤT BẠN CŨNG MÀY ÁO ƠI 

Cha đời cái áo rách này/ Mất chúng mất bạn cũng mày 

áo ơi, người ta nhận ra ngay kẻ bụi đời với quần áo rách 

rưới, còn trẻ bụi đời thì nhiều lúc không có quần áo gì 

cả, còn tệ hơn người rừng. Bạn ơi, nhân dạng qua nhân 

ảnh khi được quần áo bao bọc, thì quần áo đã làm được 

chuyện bảo vệ bề ngoài cho nhân cách, có ít nhiều dính 

dáng tới nhân phẩm, vì để bụi vào đời của mình thì 

nhân vị xem như đã thành bụi! Đói cho sạch rách cho 

thơm, là chuyện thường ngày cha mẹ dặn chúng ta khi 

ra đường, khi phải đối nhân xử thế, thì thơm và sạch 

vừa là nhân dạng, vừa là nhân cách của mỗi chúng ta. 

Vậy mà khi một đứa trẻ rơi vào cõi bụi đời, thì thơm và 

sạch là ước muốn mỗi ngày, là ước mơ cả đời của 

chúng; nên ai đang còn cha, còn mẹ, còn nhà… thì đừng 

chê, mắng, rủa, chửi trẻ bụi đời là không thơm và không 

sạch, là rách rưới và bẩn thỉu… nên hãy cẩn trọng! Vì 

kẻ nhục mạ người khác là không thơm và không sạch, 

thì miệng của kẻ đó đã không lành, và lưỡi của kẻ đó đã 

không sạch. Giấy rách phải giữ lấy lề, là đạo lý của gia 

giáo, mà cũng là luân lý trong xã hội giành cho những ai 

có cha, có mẹ, có gia đình, vừa được giáo dục vừa 

hưởng giáo dưỡng… cùng chỉ bảo cho nhau là phải tìm 

mọi cách giữ nhân phẩm bằng cách bảo vệ nhân vị; còn 

ngược lại nếu đã rơi vào cảnh bụi đời thì nhiều khi có áo 

rách để che thân mà không phải trần truồng đã là một cơ 

may.  
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KHÉO ĂN THÌ NO KHÉO CO THÌ ẤM? 

Còn chuyện giữ lấy lề, là giữ nhân cách để nhân dạng 

không bị vùi dập, nên chuyện giữ lấy lề thật là khó, vì 

đã là bụi rồi, tức là đã rách tả tơi, đã nát tơi bời, đã tan 

thành bụi rồi, thì còn đâu lề, còn đâu lễ để mà giữ! Có 

những thành ngữ cứ tưởng nó mang giá trị vĩnh hằng để 

muôn đời cứ lấy ra xài (và xài lúc nào cũng được), thì 

đây là chuyện không đúng, có khi là không đàng hoàng, 

không tử tế trong họa cảnh của trẻ bụi đời Khéo ăn thì 

no khéo co thì ấm, câu này giúp ta vượt thoát khó khăn, 

vượt thắng trầm luân, vì nó mang nhân trí để ứng xử với 

nhân thế, nó tương đối hóa cái tuyệt đối của chuyện đói, 

chuyện lạnh là hai thử thách kinh hoàng của kiếp người, 

vậy mà nó nửa đúng, nửa sai trong kiếp bụi đời. Vì kiếp 

này là ngày đói-đêm lạnh, cho nên các khó khăn, các 

thăng trầm, các thử thách đều được “bình thường hóa” 

bởi trẻ bụi đời, chúng biến thành cái tuyệt đối của đói và 

lạnh, rồi chúng biến thành bình thường luôn cả cái thuở 

nào phải ra sức, phải gắng sức, phải cố sức lắm mới 

tương đối hóa được. Vì sống-sót-rồi-sống-còn trong 

kiếp bụi đời là đã “bình thường hóa”được địa ngục trần 

gian rồi! 
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HƠN NHAU TẤM ÁO MẢNH QUẦN 

THẢ RA MÌNH TRẦN, AI CŨNG NHƯ AI! 

Hơn nhau tấm áo mảnh quần/ Thả ra mình trần, ai cũng 

như ai, đây là câu chuyện tiền của, vật chất, tài chính… 

luôn là câu chuyện trầm trọng của kiếp người, vì không 

cơ sở kinh tế thì xem như trắng tay, mà kẻ trắng tay sẽ 

dễ mang kiếp bụi, vì rất dễ thành bụi đời! Mà đã thành 

bụi đời rồi thì các hiểm họa khác sẽ tới, đầu đường xó 

chợ vì không chốn nương thân; rồi dầm mưa dãi nắng 

trong tứ cố vô thân! Nghèo hèn giữa chợ ai chơi/ Giàu 

trong hang núi nhiều người hỏi thăm; đây là thói đời 

bình thường, nơi đây tư cách làm thấp đi nhân cách của 

những ai xem trọng tiền của, vật chất, tài chính… cùng 

lúc nó làm mất đi luôn phong cách trong phương cách 

đối nhân xử thế của họ. Câu chuyện: nhân cách, tư 

cách, phong cách thật lạ, không có phong cách thay đời 

hành thiện, thì đừng mong có tư cách cứu nhân độ thế; 

và không có phong cách lại không có tư cách, thì xem 

như đã bị mất đi phần lớn nhân cách rồi! Trong xã hội 

Việt hiện nay, mà tỷ phú đô la là trọc phú giữa đời lại tự 

xưng tên đại gia, qua khoe của, khoe tiền, làm trò phung 

phí trong vương giả (rất giả). Loài trưởng giả học làm 

sang (để quên đi là mình vô học) này nhìn mà không 

thấy, có khi thấy lại làm lơ trước bi cảnh lầm than của 

dân chúng, trước họa cảnh nheo nhóc của đồng bào, 

giữa cực cảnh của trẻ bụi đời thì nhân cách của loại tỷ 

phú mà trọc phú thích trác vàng lên thân để làm đại gia, 

thì chúng còn thấp hơn bụi đời, chúng là bụi bẩn, bụi 

nhơ: trọc kiếp trong điếm lộ! 
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“Ở ĐỜI Ở KIẾP CHI ĐÂY 

XEM NHAU NHƯ BÁT NƯỚC ĐẦY THÌ HƠN” 
Ở đời ở kiếp chi đây/ Xem nhau như bát nước đầy thì 
hơn, đây là câu chuyện thật hay, giúp kẻ trắng tay, 
người trắng kiếp, cụ thể là giúp trẻ bụi đời qua cơn hoạn 
nạn; và đạo lý của Việt tộc không những là chính đạo 
mà còn là minh đạo, trong cái liêm chính làm nên cái 
liêm sỉ đã có cái thông minh làm nên cái thông thái, đó 
là: xem nhau như bát nước đầy. Bạn ơi, bát nước đầy là 
bát nước chưa bị đổ, chưa bị rơi xuống đất, mà rơi 
xuống đất rồi thì không ai uống được nữa; bát nước đầy 
còn là bát nước chưa vơi, nên chúng ta có thể chia nhau 
mà uống, để cùng nhau sống còn trong nhân sinh đầy 
thử thách, trong nhân thế đầy thăng trầm, trong nhân 
tình đầy trắc trở này. Khi gặp trẻ mồ côi đang lạc lõng 
giữa phố thị, khi nhìn thấy trẻ bụi đời đang quỵ gục trên 
đường phố, vỉa hè, bạn nhớ lại câu này nhé, nhân phẩm 
của bạn sẽ được thăng hoa. Thức khuya mới biết đêm 
dài/ sống lâu mới biết con người có nhân, đây là câu 
chuyện thật sâu, vì tâm từ bi, lòng vị tha, tính rộng 
lượng làm nên tình thương là nội chất làm nên nhân 
phẩm sâu và cao, rộng và xa trong nhân kiếp, phải sống 
lâu mới thấy, mới hiểu, mới nhận ra để bảo vệ nhân vị 
của ta, mà cũng để phục hồi nhân cách kẻ đang chịu 
cảnh bụi đời. Không chỉ có kẻ bụi đời mới chịu cảnh 
sống bờ chết bụi, mà tất cả chúng ta đều chịu quy luật 
sống nay chết mai; nên tổ tiên Việt rất sáng suốt khi 
khuyên con cháu: bền người hơn bền của, nên ông bà ta 
rất tỉnh táo khi khuyên con cái: vì tình vì nghĩa, ai vì dĩa 
xôi đầy. Bụi đời cần người, cần tình, cần nghĩa để thoát 
kiếp bụi! 
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KẺ KHÓ ĐƯỢC VÀNG NGƯỜI SANG CẤT LẤY! 

Con ơi nhớ lấy câu này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày 

là quan, đây là bi nạn của dân oan, họa cảnh của trẻ bụi 

đời, chính là tai họa của Việt tộc hiện nay, với lãnh đạo 

độc đảng sinh ra độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng 

không biết quản trị, dùng độc quyền để lạm quyền. 

Chúng chung chia với tà quyền tham quan bòn rút dân 

tộc qua tham nhũng, lại chống lưng cho ma quyền tham 

đất vì tham tiền biến dân chúng một sớm một chiều 

thành dân oan, có bao trẻ bụi đời hiện nay là nạn nhân 

của ba lực lượng quỷ ám trong trộm, cắp, cướp, giựt 

giữa ban ngày này: tà nghiệp trong điếm lộ! Trống chùa 

ai đánh thùng thùng/ Của chung ai khéo vẫy vùng làm 

riêng, đây là lý lịch, diện mạo (chân dung quyền lực) 

của bọn lãnh đạo độc đảng, tà quyền tham quan, ma 

quyền tham đất. Chúng lòn lách như âm binh để tránh 

luật, né luật, khi không thoát luật, thì chính chúng sẽ xé 

luật, xóa luật, vì bản chất của chúng chính là phản xạ 

của chúng, mà ông bà ta đã dặn con cháu phải thận 

trọng: kẻ khó được vàng người sang cướp lấy, mà người 

sang đây là có kẻ có quyền để lạm quyền. Chúng sống 

nhờ hành vi bẩm sinh của chúng là trộm, cắp, cướp, giựt 

mà chúng hay tráo đổi khái niệm, cướp chúng gọi là cất 

(kẻ khó được vàng người sang cất lấy) nên tổ tiên Việt 

dặn dò con cháu phải nhận diện ra chúng: Ăn no rồi lại 

nằm khì/ Mặc cho dân xiết, khốn nguy nhọc nhằn. 

Người sao kẻ quạt người hầu/ Người sao nắng dãi mưa 

dầu long đong, đây là hình ảnh của bất bình đẳng, trong 

xã hội Việt hiện nay.  
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ĂN MỘT MIẾNG TIẾNG MỘT ĐỜI 

Nhân ảnh của bất công với bọn cướp có kẻ quạt người 

hầu, với dân đen trong nắng dãi mưa dầu, với dân oan 

long đong, có trẻ bụi đời trong địa ngục hiện tiền bị tạo 

ra bởi bọn trộm, cắp, cướp, giựt này! Trong quy luật bụi 

đời thì tha phương cầu thực, tức là tha phương từng 

ngày và cầu thực từng giờ; trong khi đó thì bọn âm binh 

lãnh đạo độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham 

đất thì đã để của cải bòn rút của dân lành bên phương 

Tây rồi. Nhưng ông bà ta cũng dặn chúng ta: không ai 

giàu ba họ, không ai khó ba đời, vì đời người là nắng 

sớm chiều mưa, nhất là luật nhân quả là có thật, vì nhân 

nào quả nấy, đây không phải là chuyện mê tín, mà là 

chân lý của cuộc sống. Tổ tiên Việt đã giáo dưỡng cho 

dân tộc Việt về hành vi bất lương, hành động bất chính: 

ăn một miếng tiếng một đời, đây chính là nhân học đạo 

lý làm nên nền móng cho triết học đạo đức. Vì trộm, 

cắp, cướp, giựt tiền bạc của chính đồng bào mình thì: 

khó nuốt trôi lắm! 
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NHÂN KẾT VIỆT 

Nhân kết vừa là tổng kết, vừa là hùng lực của Nhân vị 

tin vào nhân lý, biết dựa vào nhân tri, được nâng cao 

bởi nhân trí. Nhân bản có nền là nhân văn, có gốc là 

nhân phẩm, mang rễ của nhân từ. Nhân nghĩa biết trợ 

lực cho nhân thế, biết trợ duyên cho nhân tình, để nhân 

loại biết «ăn ở có hậu» ở mãi với nhân duyên. Nhân kết 

Việt là thuật ngữ tới từ ít nhất là ba lập luận của Việt 

tộc: giống nòi Việt, gọi nhau là đồng bào vì cùng bào 

thai, vì cùng huyết thống. Dân tộc Việt, vì vậy có cùng 

một giòng sinh mệnh, sinh tử có nhau. Quê hương Việt, 

là mái nhà Việt để bảo vệ mọi công dân Việt. Nhân kết 

Việt, được tạo dựng qua ít nhất là ba lý luận của Việt 

tộc: kết thân, vì có cùng một giòng máu, «máu cháy 

ruột mềm». Kết gia, vì cùng là đồng bào, «anh em một 

nhà». Kết kiếp, vì là thân phận Việt biết, «một con ngựa 

đau cả tàu không ăn cỏ». Dân oan là con dân Việt, là 

đồng bào Việt, là dân tộc Việt, là giống nòi Việt, chia sẻ 

với chúng ta cùng một nhân kiếp Việt: Việt tộc không 

thể bỏ rơi dân oan! 
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DÂN OAN LÀ NẠN NHÂN CỦA THAM NHŨNG 

Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, tác giả là 

bọn tham quan tạo ra tham ô, vì tham tiền, nên hiện 

tượng luận nhân vị phải có lý luận để lột mặt nạ chúng, 

với hình ảnh như dữ kiện, như chứng từ; từ đó phân tích 

và giải thích để lý luận về bản chất bất nhân của 

hệ tham (tham nhũng, tham quan, tham ô, tham 

tiền). Một hiện tượng luận nhân vị chỉnh lý phải lý luận 

rành mạch về nội chất và nội dung của hệ tham này. 

Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, nó là con đẻ 

của độc đảng lấy độc tài để xây dựng độc quyền, lấy độc 

trị để độc tôn, qua thủ thuật của bạo quyền, qua ma 

thuật của tà quyền, lấy âm binh công an trị để khổ sai 

hóa xã hội, lấy tuyên truyền một chiều để ngu dân hóa 

quần chúng, để rồi tha hóa mọi giá trị đạo đức của tổ 

tiên. Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng, 

biến quyền lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi 

thành tư lợi, nên chúng chính là tà quyền, là âm binh 

đang biến chất nhân phẩm Việt, bản sắc Việt, lương tâm 

Việt. Chúng là bọn cướp công ích của dân tộc, 

cướp công tài của đất nước, cướp công bằng xã hội, và 

chúng nhẫn tâm cướp luôn công lý của dân oan, vì 

chúng bất nhân, thất đức; nên một hiện tượng luận nhân 

vị phải có minh lý để thông suốt nhân vị của dân oan là 

một thực thể đại diện cho hệ công (công ích, công tài, 

công bằng, công lý). 
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DÂN OAN LÀ NẠN NHÂN CỦA THAM NHŨNG 

ĐỘC ĐẢNG TRONG TƯ LỢI CỦA TÀ QUYỀN 

Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng trong tư 

lợi của tà quyền; dân oan đấu tranh đòi lại đất của họ, để 

đòi lại hệ công (công ích, công tài, công bằng, công 

lý), bằng thái độ liêm chính, bằng hành động liêm sỉ, 

họ liêm khiết tự lời nói tới quyết tâm. Một hiện tượng 

luận nhân vị phải có trực lý để diễn luận rõ ràng dân oan 

đại diện cho hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), họ 

chính là đại biểu cho sự thật xã hội, chân lý quần chúng, 

lẽ phải dân tộc. Dân oan là thực thể đại diện cho 

hệ công (công ích, công tài, công bằng, công lý), cả cho 

hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), dân oan không 

thể bị bỏ rơi, dân oan không thể đơn độc trong cuộc đấu 

tranh vì nhân phẩm Việt, được xây dựng trên nhân 

vị của nhân bản, nhân văn bằng nhân nghĩa, nhân từ của 

Việt tộc. Chúng ta chung lưng đấu cật, song hành và gắn 

bó với tiếng gào, tiếng hét, tiếng thét của dân oan, họ 

đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, họ chính là nhân 

nghĩa Việt phải có trong mỗi công dân Việt. 
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NƯỚC MẮT DÂN OAN 

Nước mắt dân oan, có mang theo tiếng gào, tiếng hét 

chống bất công, chống luôn tất cả bất bình đẳng con đẻ 

của bạo quyền phản công lý; mọi bạo quyền đều là tà 

quyền, vì chúng phản nhân quyền, chúng sẵn sàng bạo 

hành dân oan để trộm, cắp, cướp, giật đất của họ. Nước 

mắt dân oan chống tà quyền, chống luôn tất cả các âm 

binh tham nhũng tới bọn ma đất tham tiền, tất cả chúng 

là ma xó bòn rút đất, chúng là ma bùn bôi đen nhân 

quyền, vì chúng được bảo kê bởi ma quyền độc đảng, 

nuôi nấng âm binh công an luôn cặp kè cùng côn đồ, du 

đảng, xã hội đen để hành hung dân oan để phá nhà, đoạt 

đất. Nước mắt dân oan chảy vào lương tâm của Việt tộc, 

làm nóng lương tri của nhân phẩm Việt, đánh thức nhân 

nghĩa Việt: dậy mà đi cùng dân oan dẹp bạo quyền-tà 

quyền-ma quyền đang tha hóa nhân tính Việt. 
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TIẾNG HÉT, TIẾNG GÀO CỦA DÂN OAN 

Tiếng hét dân oan đòi công bằng để đòi nhân quyền. 

Tiếng hét dân oan đòi công lý để đòi nhân lý. Tiếng hét 

dân oan đòi công luật để đòi nhân bản. Tiếng hét dân 

oan đòi công luận để đòi nhân tri. Tiếng hét dân oan 

chống bạo quyền để đòi nhân phẩm. Tiếng hét dân oan 

chống tà quyền để đòi nhân cách. Tiếng hét dân oan 

chống tham nhũng để đòi nhân nghĩa. Dân oan phải tiếp 

tục hét lên nhân tri, nhân trí vì nhân thế, vì nhân loại! 

Tiếng gào dân oan là tiếng của người lương thiện chống 

tà quyền. Tiếng gào dân oan là tiếng của lương tâm 

chống cường quyền. Tiếng gào dân oan là tiếng của 

người liêm chính chống bạo quyền. Tiếng gào dân oan 

là tiếng của người liêm sỉ chống ma quyền. Tiếng gào 

dân oan là tiếng của chính tâm chống tà tâm. Tiếng gào 

dân oan là tiếng của chính khí chống âm khí của bọn âm 

binh! Dân oan thét lên bằng dữ kiện của sự thật; Dân 

oan thét lên bằng chứng từ của chân lý. Dân oan thét lên 

bằng đạo lý của lẽ phải. Tiếng thét dân oan chọn sự thật 

để chống bạo quyền. Tiếng thét dân oan chọn chân lý để 

chống tà quyền. Tiếng thét dân oan chọn lẽ phải để 

chống tham ô. Dân oan phải tiếp tục thét đến long trời, 

lở đất vì sự thật-chân lý-lẽ phải! 
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TIẾNG LÒNG DÂN OAN 

Tiếng lòng dân oan tới từ nhân tâm đang bị âm binh 

hóa. Tiếng lòng dân oan tới từ nhân phẩm đang bị khổ 

sai hóa. Tiếng lòng dân oan tới từ nhân cách đang bị 

nhục hình hóa. Tiếng lòng dân oan tới từ lòng đất biết 

gốc, rễ, cội, nguồn của đất.Tiếng lòng dân oan tới từ 

lòng người biết cao, sâu, xa, rộng nhân lý. Tiếng lòng 

dân oan biết “sống lâu mới biết lòng người có nhân”. 

Tiếng lòng dân oan cũng biết luôn là bọn tham quan, 

tham đất, tham tiền: chúng nó bất nhân, thất đức, chúng 

nó ăn ở không có hậu! Dân oan dõng dạc vang trời, nói 

bằng địa hình, địa thế, địa tâm biết để đòi công lý. Dân 

oan quang minh chính đại bằng dữ kiện, bằng chứng từ, 

bằng liêm sỉ quyết giữ đất. Dân oan đường đường, chính 

chính nói lên sự thật của đất, của người, của địa sử. Dân 

oan danh chính ngôn thuận, để vạch mặt bọn tham 

quan, chỉ mặt bọn tham đất, để lột mặt nạ bọn tham tiền. 

Dân oan thẳng lưng để thẳng lời, thẳng thân để thẳng 

mắt, đòi công bằng mà công luật đang rất đớn hèn, lủi 

nhủi, lòn lách, chui rúc để bảo kê bọn tham quan, bọn 

tham đất, bọn tham tiền. 
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DÂN OAN MỒ CÔI 

Dân oan đòi đất cho họ vì đất là của họ. Dân oan đòi đất 

cho gia đình họ để bảo vệ gia đình họ. Dân oan đòi đất 

cho tổ tiên họ để tiếp tục thờ cúng tổ tiên họ. Dân oan 

đòi đất cho các thế hệ của họ sau để bảo vệ tương lai 

con cháu họ. «Đất của tôi! Đất của gia đình tôi! Đất 

của cha mẹ tôi!». «Trên mảnh đất này không những chỉ 

có tôi, mà có cả tổ tiên và con cháu tôi». «Trên mảnh 

đất này…». Có cuộc sống biết trao truyền cuộc sống. Có 

cuộc đời biết gởi gấm cuộc đời. Có con người biết tiếp 

nối con người. Dân oan khóc trước nhà của mình, gào 

trên đất của mình. Dân oan khóc gào trước nhà, trên đất 

của mình như lâm cảnh mồ côi. Dân oan mồ côi gia 

đình đoàn tụ, xóm giềng đầy đủ. Dân oan mồ côi công 

lý biết chống lại bọn tham quan độc đảng. Dân oan mồ 

côi công luật biết chống lại bọn buôn đất bán trời. Dân 

oan mồ côi công luận của đồng bào không biết bảo vệ 

dân oan! 
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DÂN OAN ĐỔ MÁU OÁN 

Tâm niệm dân oan với đất là giữ đất! Tâm niệm dân oan 

với trời là giữ trời! Tâm niệm dân oan có tâm lực vì 

công lý! Tâm niệm dân oan có tri lực vì công bằng! 

Tâm niệm dân oan có trí lực vì công luật! Tâm niệm dân 

oan có nhân lý vì nhân tri! Tâm niệm dân oan có nhân 

văn vì nhân bản! Tâm niệm dân oan có nhân vị vì nhân 

phẩm! Mặt đấu mặt với bọn tham quan, buôn chức bán 

quyền. Mặt đấu mặt với bọn tham đất, buôn đất bán 

nhà. Mặt đấu mặt với bạo quyền, buôn dân bán nước. 

Mặt đấu mặt với tà quyền, buôn thần bán thánh. Mặt 

đấu mặt với ma quyền, cạp đất gạt dân. Dân oan đổ 

máu oán để giữ đất, giữ ruộng của mình. Dân oan đổ 

máu oán để báo tin cho đồng bào là tham quan cướp đất 

giết dân. Dân oan đổ máu oán để báo tin cho dân tộc là 

dân oan mồ côi đất, mồ côi ruộng. Dân oan khóc ngày 

khóc đêm đòi công bằng, công lý, công luật. Dân oan 

gào thâu đêm suốt sáng đòi pháp luật, pháp quyền, pháp 

chế. Dân oan hét cùng trời cuối đất đòi lương tâm, 

lương thiện, lương tri. 
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DÂN OAN CHỐNG LẠI TỘI ÁC 

Đất là của dân, không phải của bọn tham quan, tham 

đất, tham tiền. Dân oan chống lại tội ác của bọn tội đồ 

tham quan, tham ô, tham nhũng. Dân oan chống lại bọn 

tội đồ con đẻ của bạo quyền độc đảng, tà quyền độc tài. 

Đất là của dân, không phải của chính quyền bất tín qua 

trộm, cắp. Đất là của dân không phải của chính phủ bất 

trung qua cướp, giật. Đất là của dân không phải của độc 

đảng qua độc hại của độc trị. Bọn tham quan bán đất 

của dân oan cho bọn tham đất. Cả hai chỉ là bọn tham 

tiền. Cả hai chỉ là bọn: trộm, cắp, cướp, giựt! Cả hai lợi 

dụng tà quyền độc đảng. Cả hai bọn này lạm dụng thú 

tính của công an để đàn áp, đánh đập, hành hạ, khủng 

bố dân oan. Tất cả bọn tham quan, bọn tham đất, bọn 

tham tiền, tà quyền độc đảng, bạo quyền dã thú công an: 

tất cả đều là âm binh! Dân oan gào, thét đòi công lý 

trước ánh sáng của công bằng. Bọn âm binh này lủi 

nhủi, chui rúc, lẩy nhẩy trong bóng tối ma quyền! 

Chúng nó thua xa súc vật! 
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TUNG HOÀNH TRONG KHÔNG GIAN CỦA TỘI  

Tà quyền dối trên lừa dưới, đó là bản chất của chúng. 

Bạo quyền phá nhà, cướp đất ngoài quy hoạch, đó là 

thực chất của chúng. Lợi ích nhóm là nơi tụ họp của bạo 

quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn 

đất, chúng là bọn sâu dân, mọt nước! Lợi ích nhóm là 

một tập đoàn tội phạm, không trộm được thì cướp, 

không cắp được thì giựt! Chúng đã vượt qua ranh giới 

của lỗi, chúng đang tung hoành trong không gian của 

tội. Chúng không có lương tri về lỗi lầm, chúng không 

có lương tâm trước chính tội ác của chúng. Chỉ có tổng 

lực của công luật trong công tâm, lương thiện trong 

lương tri, đạo lý trong luân lý để truất phế chúng, và ánh 

sáng của công lý sẽ đến để xua đi bạo quyền độc tài, tà 

quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất! Bắt người vô 

tội để cướp đất là một tội ác. Bắt người vô tội để cướp 

đất là một tội ác của bạo quyền độc tài, tà quyền tham 

nhũng, ma quyền buôn đất! Bắt người vô tội để cướp 

đất là một tội ác, mà trời không dung, đất không tha, vì 

công lý không dung, vì lương tri không tha. Bắt người 

vô tội để cướp đất là một tội ác, mà trời sẽ đánh, đất sẽ 

vùi, vì công pháp sẽ đánh, vì đạo lý sẽ vùi tà nghiệp của 

chúng vào địa nghiệp để cộng nghiệp với bọn ma trơi, 

ma xó, ma bùn! 
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DÂN OAN NHÂN CÁCH TOÀN DIỆN 
Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh 

để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh rộng hơn 

chống chính quyền dùng bạo lực đàn áp, khủng bố 

nguời dân. Dân oan nhân cách toàn diện, không những 

đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh xa 

hơn bắt buộc chính quyền phải trả tự do cho các dân oan 

vô tội đang bị giam cầm. Dân oan nhân cách toàn diện, 

không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn 

đấu tranh cao hơn là vạch mặt chỉ tên bọn tham quan, 

trực diện với chúng để lột trần một cơ chế tham nhũng. 

Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh 

để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh sâu hơn là bắt 

buộc bạo quyền, tà quyền, ma quyền là dân oan không 

bao giờ chấp nhận án oan! Dân oan có nhân lý nên dân 

oan biết đối thoại để sát cánh bên nhau. Dân oan có 

nhân tri nên dân oan biết đối kháng chống bạo quyền 

độc tài. Dân oan có nhân trí nên dân oan biết đối lập 

chống tà quyền tham quan. Dân oan có nhân bản nên 

dân oan biết đối chọi chống ma quyền buôn đất. Dân 

oan có nhân văn nên dân oan biết lý luận trước công lý. 

Dân oan có nhân bản nên dân oan biết lập luận trước 

công luận. Dân oan có nhân tính nên dân oan biết giải 

luận trước công pháp. Dân oan có nhân tâm nên dân oan 

biết diễn luận trước công luật. 
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DÂN OAN ĐÒI NHÂN DỊA 

Bọn cướp đất của dân oan là bọn bạo quyền phản dân, 

hại nước. Bọn cướp đất của dân oan là bọn tà quyền 

cướp ngày là quan. Bọn cướp đất của dân oan là bọn ma 

quyền buôn đất, bán nhà. Bọn cướp đất của dân oan là 

bọn buôn đất bán trời, và trời không dung, đất không 

tha chúng. Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn chức 

bán quyền, và trời sẽ tru, đất sẽ diệt tất cả khốn nghiệp 

của chúng. Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn nhân 

bán đức, và nhân loại sẽ lấy lại nhân cách của chúng, 

nhân lý sẽ lấy lại nhân tính của chúng! Dân oan đòi 

nhân địa của mình, vì có chứng từ địa đồ tiên tổ của 

mình. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì có chứng cớ 

địa dư gia cang của mình. Dân oan đòi nhân địa của 

mình, vì không muốn dương địa của nhà mình biến 

thành âm địa của âm binh. Dân oan đòi nhân địa của 

mình, vì không muốn bạo quyền độc tài thô tục hoá 

nhân địa của mình. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì 

không muốn tà quyền tham quan thổ bỉ hoá nhân địa 

của mình. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không 

muốn ma quyền buôn đất thổ âm hoá nhân địa của 

mình. Nhân địa của dân oan đủ sung lực vạch mặt chỉ 

tên bọn tham quan, lột mặt nạ ma quyền tham đất vì 

tiền. 
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DÂN OAN SỐNG CHẾT VỚI QUÊ CHA ĐẤT MẸ 

Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi 

trên chủ quyền của mình. Dân oan ngồi trên chính mảnh 

đất của mình như ngồi trên lưng cường quyền. Dân oan 

ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên vai 

bạo quyền. Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình 

như ngồi trên đầu tà quyền. Chủ quyền dân oan ngồi 

trên lưng, ngồi trên vai, ngồi trên đầu bọn trộm, cắp, 

cướp, giật. Nhân vị của dân oan có trong nhân lý: cái 

oan luôn thẳng lưng ngồi trên cái tham để cái tham sẽ 

phải lơ láo, trân tráo trước cái nhân! Dân oan sống chết 

với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn đời là của thân 

phận mình! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên 

mảnh đất muôn kiếp là của ông bà mình! Dân oan sống 

chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn thuở là của 

con cháu mình! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, 

không để bị sang đoạt bởi bạo quyền độc tài! Dân oan 

sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị tước đoạt bởi 

tà quyền tham quan! Dân oan sống chết với quê cha đất 

mẹ, không để bị cướp đoạt bởi ma quyền buôn đất! 
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DÂN OAN ĐÁNH THỨC CÔNG TÂM 

Dân oan xuống đường để đòi lại đất, để vạch mặt bọn 

tham quan vơ vét qua tham nhũng, chúng chỉ là ma xó 

giựt đất vì tham tiền. Dân oan xuống đường để đòi lại 

công lý, để lột trần thân bọn tham đất vì tham tiền, 

chúng chỉ là ma bùn cướp đất để buôn nhà. Dân oan 

xuống đường để đánh thức công tâm, để dựng lại công 

bằng, để đưa ra ánh sáng công luật bọn âm binh tham 

quan, buôn đất. Vì bọn ma xó, ma bùn này không bao 

giờ dám xuống đường, không bao giờ lộ mặt qua ánh 

sáng của công lý, vì kiếp của chúng là âm binh! Dân 

oan ngồi chờ công lý xử bọn tham quan cướp đất. Dân 

oan ngồi chờ công bằng để vạch mặt bọn cướp bởi bọn 

giựt. Dân oan ngồi chờ công luật biết tôn trọng sự thật 

của đất. Dân oan ngồi chờ công pháp biết tôn vinh chân 

lý của người. Dân oan ngồi chờ công quyền biết thượng 

tôn lẽ phải của nhân phẩm. 
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TRẢ LẠI ĐẤT CHO DÂN OAN 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có bà con, 

làng xóm, láng giềng. Dân oan đấu tranh không đơn 

độc, vì dân oan có tổ tiên, gia đình, con cháu. Dân oan 

đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có đồng bào, quần 

chúng, xã hội. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân 

oan có chính nghĩa, có đường lối, có phong trào. Dân 

oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân phẩm, 

nhân nghĩa, nhân tính. Dân oan đấu tranh không đơn 

độc, vì dân oan có nhân lý, nhân tri, nhân trí. Dân oan 

đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân bản, nhân 

văn, nhân vị. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân 

oan đấu tranh vì nhân thế, nhân loại. Trong nguyện 

vọng đấu tranh vì công lý, hơi thở dân oan bàng bạc, 

trùm phủ mọi công tâm. Trả lại đất cho dân oan, trả lại 

nhà, trả lại ruộng, trả lại vườn… Trả lại đất cho dân oan, 

trả lại bàn thờ tổ tiên, trả lại nơi ngủ cho cha mẹ, trả lại 

nơi học cho con cái. Trả lại đất cho dân oan, trả lại 

không khí gia đình, trả lại hạnh phúc hằng ngày, trả lại 

giọng nói, tiếng cười. Trả lại đất cho dân oan, trả lại bàn 

ghế, tủ giường, để bát đũa, quần áo được yên… để lòng 

người được an! Trả lại đất cho dân oan, trả lại «an cư 

lạc nghiệp». Trả lại đất cho dân oan, trả lại «trong ấm, 

ngoài êm». Trả lại đất cho dân oan, trả lại: đất ở đâu, 

người ở đấy! 
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BẠO QUYỀN ĐỘC DẢNG ĐÃ DÙNG CÔNG AN 

ĐỂ CƯỠNG CHẾ DÂN OAN. 

Dân oan tố cáo bọn tham quan, tham quyền vì tham đất, 

tham tiền. Dân oan tố cáo bọn Ủy Ban Nhân Dân tổ 

chức cướp ngày. Dân oan tố cáo bọn đảng ủy, thành ủy, 

tỉnh ủy, huyện ủy cướp ngày, cướp đêm. Dân oan tố cáo 

bạo quyền độc đảng đã dùng công an để cưỡng chế dân 

oan. Dân oan tố cáo tà quyền độc trị đã dùng côn đồ để 

khủng bố dân oan. Dân oan tố cáo ma quyền độc tôn đã 

dùng âm binh để truy diệt dân oan. Dân oan đòi hỏi 

minh luật, minh quyền, để trừng trị âm binh độc tôn! 

Dân oan tố cáo với chính phủ: bọn quan lại địa phương 

cướp đất! Nhưng chính phủ thì còn tội nặng hơn, đã ăn 

chia, ăn trên, ăn đầy, ăn ngập với bọn âm binh địa 

phương rồi! Dân oan tố cáo với trung ương đảng: cường 

quyền địa phương cướp đất! Nhưng trung ương thì còn 

tội nặng hơn, đã để Tàu phỉ cướp nước, cướp biên giới! 

Dân oan tố cáo với tổng bí thư: tà quyền địa phương 

mượn ma luật quy hoạch để cướp đất! Nhưng tổng bí 

thư thì còn tội nặng hơn, đã để Tàu tặc cướp biển, cướp 

đảo! Dân oan muốn giữ đất hãy lật đổ bạo quyền! Dân 

oan muốn giữ nhà hãy đạp đổ tà quyền! Dân oan muốn 

giữ nhân phẩm hãy đánh đổ độc quyền! 
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DÂN OAN «ĐẦU DƯỜNG, XÓ CHỢ» 

Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «độc lập» của độc 

quyền-độc đảng. Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «tự 

do» của tham quan-tham nhũng. Dân oan «đầu đường, 

xó chợ», vì «độc lập», vì «tự do» của tà quyền. Dân oan 

«đầu đường, xó chợ», vì «độc lập», vì «tự do» của âm 

binh. Dân oan «đầu đường, xó chợ», phải nằm co vệ 

đường vì chính quyền trộm, cắp, cướp, giật đất của dân 

oan! Tất cả dân oan xuống đường vì nhân cách, không 

chịu khuất phục trước bạo quyền độc tài. Tất cả dân oan 

xuống đường vì nhân vị, không chịu oan nhục vì tà 

quyền tham quan. Tất cả dân oan xuống đường vì nhân 

bản, không chịu sỉ nhục bởi ma quyền buôn đất. Tất cả 

dân oan xuống đường vì nhân tri, không chịu nhận oan 

khiên trước một chế độ độc quyền trong bất tín. Tất cả 

dân oan xuống đường vì nhân lý, không chịu nhận oan 

nghiệp trước một cơ chế bất lương trong bất trung. Tất 

cả dân oan xuống đường vì nhân phẩm, không chịu 

nhận oan nạn trước một bạo quyền bất công quá bất 

nhân. 
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CƯỚP DẤT LÀ CƯỚP  

MẠNG SỐNG CỦA NGƯỜI! 

Cướp đất là cướp nhà, cướp gia đình, cướp bàn thờ tổ 

tiên của dân oan. Cướp đất là cướp nhân vị, cướp nhân 

tính trên đất, cướp nhân tình có trong đất. Cướp đất là 

cướp nhân quyền, cướp nhân thế sống trên đất, thao tác 

với đất. Cướp đất là cướp nhân lý, cướp nhân loại biết 

ơn đất, vì đất biết giữ chân người. Lách trước nhân tính, 

tà quyền tham quan chui nhủi trước nhân phẩm, ma 

quyền buôn đất rút trốn trước nhân nghĩa, vì chúng 

ngày mất ăn đêm mất ngủ trước nhân quả của nhân 

quyền. Ngay thượng nguồn của nhân quyền này bằng 

lương tri kiên cường của mình, bằng lương tâm quả cảm 

của mình, nói được trọn vẹn lòng lương thiện của dân 

oan đang bị cướp trắng bởi đám âm binh này. Dân oan 

«ăn chực, nằm chờ» đến bao giờ? Dân oan «ăn chực, 

nằm chờ» vô hạn định trước bạo quyền! Dân oan «ăn 

chực, nằm chờ» vô thời hạn trước tà quyền! Dân oan 

«ăn chực, nằm chờ» cho tới gục, vì bọn tham quan bất 

lương. Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới quỳ, vì bọn 

chính phủ bất tín. Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới 

chết, vì bọn chính quyền bất trung. Dân oan «ăn chực, 

nằm chờ» để gào công lý, thét công luật, hét công luận! 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» để chờ trời cao đất dày xử 

tội bọn bất lương, bất tín, bất trung! 
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DÂN OAN KÊU OAN TRƯỚC CÔNG LÝ 

Dân oan sống còn để kêu oan trước công lý. Dân oan 

sống sót để gào oan trước công luật. Dân oan sống cực 

để hét oan trước công luận. Dân oan sống còn, sống sót, 

sống cực để vạch mặt bạo quyền tham quan. Dân oan 

sống còn, sống sót, sống cực để chỉ tên tà quyền tham 

nhũng. Dân oan sống còn, sống sót, sống cực để lôi ra 

ánh sáng bọn âm binh tham ô. Dân oan phải sống còn, 

sống sót, sống cực vì công tâm, công bằng, công lý. Dân 

oan phải sống còn, sống sót, sống cực vì lương thiện, 

lương tâm, lương tri. Dân oan phải sống còn, sống sót, 

sống cực vì nhân phẩm, nhân cách, nhân vị. Công an bắt 

dân oan vô tội để cứơp đất là một tội ác: một tội 

ác không thể chấp nhận được! Bắt người vô tội để cướp 

đất là một tội ác, bạo quyền độc tài là một tội ác. Bắt 

người vô tội để cướp đất là một tội ác, tà quyền tham 

quan là một tội ác. Bắt người vô tội để cướp đất là một 

tội ác, ma quyền buôn đất là một tội ác. Bắt người vô tội 

để cướp đất là một tội ác, bạo quyền độc tài-tà quyền 

tham quan-ma quyền buôn đất là một tập đoàn gieo tội 

ác trên số kiếp của dân tộc. Bắt người vô tội để cướp đất 

là một tội ác, bạo quyền độc tài-tà quyền tham quan-ma 

quyền buôn đất là một tập đoàn tội phạm buôn tiền đồ, 

bán vận mệnh của Việt tộc. 
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LIÊN KẾT VỚI SỐ PHẬN DÂN OAN, 

KẾT NỐI VỚI THẢM CẢNH DÂN OAN 

Liên kết với số phận dân oan, kết nối với thảm cảnh dân 

oan là chuyện có thật trong tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh 

màn trời chiếu đất của dân oan là tôi đang thấy cảnh 

màn trời chiếu đất ngay trong nhân phẩm của tôi, vì bất 

cứ lúc nào một bạo quyền độc tài đều có thể biến mọi 

người vào cảnh màn trời chiếu đất này. Liên can với số 

phận dân oan, kết đôi với thảm cảnh dân oan là chuyện 

hàng ngày trong não bộ của tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh 

đầu đường xó chợ của dân oan là tôi đang thấy cảnh đầu 

đường xó chợ ngay trong nhân cách của tôi, vì bất cứ 

lúc nào một tà quyền tham quan đều có thể biến mọi con 

dân Việt vào cảnh đầu đường xó chợ này. Liên đới với 

số phận dân oan, kết dính với thảm cảnh dân oan là 

chuyện cuộc sống trong hành vi của tôi, vì mỗi lần tôi 

thấy cảnh bụi đời của dân oan là tôi đang thấy cảnh bụi 

đời ngay trong nhân vị của tôi, vì bất cứ lúc nào một ma 

quyền buôn đất đều có thể biến mọi người dân vào cảnh 

bụi đời này. 
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ĐI TÌM CHỦ THỂ DÂN TỘC  

Chủ thể biết lấy bổn phận, trách nhiệm để song hành 

cùng sáng kiến, sáng tạo, thì công dân Việt sẽ khai phá 

ra chủ thể Việt như một tác nhân chủ động khám phá ra 

là mình có tiềm năng thay đổi cuộc sống, có khả năng 

thăng hoa cuộc đời. Từ đó, chủ thể sẽ khám phá ra sung 

lực của tư duy, hùng lực của hành động, tức là khám 

phá ra là mình có thể làm được những việc, những 

chuyện mà mình không ngờ nổi để thăng hoa cuộc sống 

của mình, của đồng loại. Tại đây, chủ thể dùng tự do 

của mình để sáng tạo, dùng tự chủ để hành động, dùng 

tự tin để bảo vệ nhân quyền, dùng tự trọng để bảo trì 

nhân cách. Chủ thể sống trúng để có cuộc sống đúng 

làm công dân có suy nghĩ đúng về đạo lý cao, sâu, xa, 

rộng, để loại ra cái ích kỷ trong nhà tù của tư lợi, có 

hành động đúng hay, đẹp, tốt, lành cho mình và cho tha 

nhân, cho đồng bào và cho đồng loại. Chủ thể gạt vị kỷ 

để đón vị tha, xóa cái tôi ở trên đẩy thiên hạ ở dưới, để 

được đồng hành cùng đồng loại, khử bất công chọn 

công bằng để nâng nui nhân phẩm; khi chủ thể tự hỏi: 

Tôi là ai? có thể làm được gì? Mà câu trả lời là tôi sống 

không chỉ vì tôi mà tôi biết sống vì người. Và, câu trả 

lời đúng nhất vẫn là câu trả lời: có một cuộc sống đúng 

là cuộc sống có tôi và tha nhân, mà tôi biết song hành 

cùng người khác tôi. Chủ thể xây dựng không gian sống 

vững, thời gian sống bền.  
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CHỦ THỂ DÂN TỘC CỦA SÁNG TẠO 

Chủ thể xây dựng cuộc sống từ đàng hoàng tới tử tế, 

hơn thế nữa chủ thể đi từ khả thi của tự do tới xóa đi cái 

gọi là bất khả thi qua tuyên truyền của bạo quyền độc 

tài, mọi giọng điệu bất khả thi đều tới từ độc tài lại bất 

tài, để che lấp sự bất tài của nó cùng lúc vô hiệu hóa các 

sáng tạo của đa tài, đa trí biết phục vụ đồng bào bằng 

đa lực, biết công hiến cho đất nước bằng đa năng qua 

đa nguyên. Bạo quyền độc tài lại bất tài luôn sự dụng 

luận điệu «lực bất tòng tâm» trong loại lưỡi gỗ «cái khó 

bó cái khôn», nên câu chuyện bất khả thi trong tuyên 

truyền một chiều của nó không những giới hạn sự sáng 

tạo tới từ tự do của chủ thể, mà nó chóng chầy sẽ bào 

chữa cho bất bình đẳng để biện minh cho bất công do 

chính nó gây ra. Chưa hết, nó dùng tà quyền của tham 

quan để hợp thức hóa tham nhũng, nó chính thức hóa 

tham ô để nuôi nấng ma quyền hối lộ của nó; chủ thể 

Việt sẽ xuất hiện với hai quyết tâm trong tư duy làm nên 

hai quyết đoán trong hành động là: dẹp hệ độc (độc 

đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn), để xóa luôn 

hệ tham (tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền). 

Độc đảng tạo độc tài nhưng lại bất tài sinh ra ung thư 

độc trị mà không biết quản trị, vì thế chủ thể Việt phải 

là chủ thể của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận 

thức) đây chính là cơ sở của hệ sáng (sáng kiến, sáng 

lập, sáng tạo) làm nên bản chất của chủ thể. 
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CHỦ THỂ DÂN TỘC CỦA NHÂN QUYỀN 

Chủ thể Việt tìm mọi cách để nới rộng không gian sống 

đúng, trực tiếp đẩy lùi để loại, gạt, xóa, bỏ các vùng 

cấm của bạo quyền với giọng điệu của nó là bất khả thi, 

chủ thể biết chế tác ra một không gian tự do cao, sâu, 

xa, rộng, từ đó xem, xét, phán, xử các đặc quyền, đặc 

lợi, đặc khu của bạo quyền độc tài, mà bản chất là tà 

quyền lãnh đạo biến dân tộc thành công cụ, biến đất 

nước thành tài sản riêng để phục vụ tư lợi của nó. Trở 

thành chủ thể Việt là thực hiện quyền công dân không 

những trong cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái); không 

những trong dân chủ vì nhân quyền, mà còn trong sáng 

tạo không ngừng, để khi có tự do rồi thì phải có tự do 

hơn, để khi có công bằng rồi thì phải có công bằng hơn, 

để khi có bác ái rồi thì phải có bác ái hơn. Chỉ có cách 

này chủ thể Việt mới bảo vệ được văn hóa quốc gia, văn 

hiến của tổ tiên, văn minh trong tiến bộ, chỉ có cách này 

chủ thể Việt mới tự giải phóng mình và dân tộc mình từ 

chính trị tới kinh tế, từ văn hóa tới giáo dục, từ an ninh 

tới quốc phòng… Hãy ngừng trông, chờ, mong, cậy vào 

độc tài lại bất tài, độc trị lại dốt quản trị. Hãy đi tới với 

hùng lực của chủ thể có nội lực của hệ thức (kiến thức, 

tri thức, ý thức, nhận thức), có sung lực của hệ sáng 

(sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) để đưa Việt tộc ra khỏi 

cảnh nheo nhóc trong lạc hậu, để đưa đất nước Việt ra 

khỏi cảnh nhem nhuốt trong tàn tạ hiện nay. 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1296 

 

CHỦ THỂ VIỆT TRƯỞNG  

THÀNH QUA ĐẤU TRANH 

Chủ thể Việt trưởng thành qua đấu tranh khi song hành 

cùng xã hội dân sự, trải nghiệm với các kiến thức hàng 

ngày, hàng giờ được trao truyền qua mạng xã hội, quốc 

nội và quốc ngoại, trong bối cảnh toàn cầu hóa của tin 

tức trực quan, dữ kiện trực diện, chứng từ trực tuyến. 

Chủ thể này sống để đón nhận các kinh nghiệm hay, 

đẹp, tốt, lành của nhân loại, dựa trên hệ nhân: nhân tri, 

nhân trí hướng dẩn nhân sinh, nhân thế; có nhân tính, 

nhân đạo làm nền nhân bản, nhân văn, biết dựa trên 

nhân từ, nhân nghĩa để xây dựng nhân vị vững để bền. 

Chủ thể đi tìm và phải tìm cho ra các điều kiện thuận lợi 

để thực hiện các ước vọng của mình lấy vị tha để đẩy lùi 

vị kỷ; lấy điều kiện thuận duyên để hành tác với các hy 

vọng của mình là lấy tự do để xây dựng công bằng, đây 

là một trong các định nghĩa đúng thế nào để hiểu thế 

nào là một cuộc sống đúng. Nếu định nghĩa chính trị là 

sinh hoạt tranh giành quyền lực, dùng chính quyền để 

thể hiện quyền lực, thì chủ thể là lực đối trọng với 

quyền lực để bảo vệ tự do, đối trọng với chính quyền để 

thực hiện công bằng; đối trọng bằng trực diện qua công 

luật vì công lý, đối trọng bằng trực lý qua công pháp 

dựa trên pháp quyền. Như vậy, chủ thể là công dân trọn 

vẹn của dân chủ, khi ta định nghĩa dân chủ là quyền lực 

của dân, dân làm chủ tức là dân chọn chính quyền để thể 

hiện quyền lực của dân, để thực hiện cộng hòa (công 

bằng, tự do, bác ái) và dân chủ để bảo vệ nhân quyền.  
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CHỦ THỂ DÂN TỘC CỦA DÂN CHỦ 

Dân chủ không cần đầu môi chót lưỡi: «đảng và chính 

phủ là đầy tớ của dân», nhưng thực chất là đánh lận con 

đen với một tập đoàn lãnh đạo trong tội phạm dùng 

công an trị để trừng trị, bóc lột, tù đày dân chúng, nơi 

mà dân tộc khám phá ra mình là dân tớ chớ không hề là 

dân chủ. 

Cụ thể chủ thể Việt không chấp nhận: một bộ trưởng bộ 

giáo dục không biết gì về giáo dục ngày ngày lủng đoạn 

để tha hóa hệ thống giáo dục; không chấp nhận một bộ 

trưởng bộ y tế thông đồng với ma quyền buôn mạng 

người bằng cách bán thuốc ung thư giả; không chấp 

nhận một bộ trưởng bộ giao thông vận tải nơi mà các lộ 

trình đều có thể trở thành tử lộ với con số tử vong của 

một quốc gia đang có chiến tranh, cùng lúc lập ra các 

trạm thâu phí để biển thủ cùng bọn ma quyền buôn 

đường qua thâu phí trái phép; không chấp nhận một bộ 

trưởng bộ kế hoạch đầu tư để bọn Tàu tặc xâm lược đất 

nước ta qua đường đầu độc môi trường, hủy diệt môi 

sinh.... Tựu trung chủ thể Việt không chấp nhận một 

chính phủ vỗ ngực là «kiến tạo» mà không có một tư 

tưởng kiến tạo, một công trình kiến tạo, một tác phẩm 

kiến tạo cụ thể nào cả! Với một thủ tướng không có bản 

lĩnh nhân tri, không có tầm vóc nhân văn, không có nội 

công nhân bản, song hành cùng một tổng bí thư kim chủ 

tịch nước mê sảng trong mê lộ của chuyên chính bằng 

bạo quyền, bất chấp nhân tâm của giống nòi trước Tàu 

họa, bất tuân nhân bản trước tiền đồ của tổ tiên, và hoàn 

toàn bất ngôn trước nhân nghĩa với đồng bào của mình.  
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CHỦ THỂ VIỆT VÌ CUỘC SỐNG THẬT, 

VÌ CUỘC SỐNG ĐÚNG 

Chủ thể Việt quyết đoán để quyết định rồi quyết tâm 

trong hành động năm việc sau: loại hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), để xóa hệ tham 

(tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền) vừa là tiền 

nạn, vừa là hậu nạn của phản dân hại nước. Khử bạo 

quyền độc tài để bứng tà quyền tham quan, phải đi cùng 

với hành tác trừ ma quyền buôn bằng bán chức, là 

thượng nguồn của mua chức bán quyền, mà hạ nguồn 

của chúng là buôn dân bán nước. Loại, xóa, khử, trừ 

mọi đặc quyền, đặc lợi, đặc ân chỉ có trong chuyên 

chính, chỉ tồn tại trong độc quyền của độc đảng, vào 

đảng để thăng quan tiến chức, để nhận bổng lộc cùng 

lúc vơ vét tiền của đồng bào, tài nguyên đất nước, và 

khi có biến loạn thì cao bay xa chạy với tiền tài của 

nhân dân. Chấm dứt tuyên truyền mà thâm ý là duy trì 

ngu dân, chấm dứt xảo ngôn để nâng nịnh đảng, chấm 

dứt loạn ngôn để mỵ dân trong hoang tưởng về một chủ 

nghĩa hư ảo; tự đó lấy cuộc sống thật của dân tộc làm 

nền để xây dựng cuộc sống đúng cho mọi công dân 

Việt. Không tập trung quyền lực của chính quyền bằng 

chính phủ, mà tìm mọi cách để quyền lực được thực sự 

lan tỏa tới xã hội dân sự, tới tập thể, tới cộng đồng, để 

chuyện công thực sự là chuyện công, chớ không để số 

phận Việt tộc bị giam trong lao tù tư hữu đảng theo kiểu 

mật nghị Thành Đô mà ĐCSVN đã ký với ĐCSTQ. 
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CHỦ THỂ VIỆT CỦA BẢN THIỆN 

Chủ thể Việt phải dứt khoát từ tư duy tới hành động để 

loại năm hiểm họa này ra khỏi số kiếp của Việt tộc, chỉ 

vì năm tai biến này, năm hoạn nạn này, năm bi kịch này 

không thể chấp nhận được nữa! Con người tự nhiên với 

bản thiện, cái tốt là lỏi của con người; có tư lợi nhưng 

cũng có bản lĩnh lấy tư lợi để phục vụ tha nhân; Jung đề 

nghị xem con người như sinh thể phiến diện (nhìn gần, 

quên xa) nhưng sống động từ tư duy tới hành động vì 

biết dùng tư lợi để phục vụ cho thân thuộc, vì cộng 

đồng. Từ đây chúng ta có thể tìm ra một luận điểm là 

con người có thể rời cái ích kỷ của tư lợi để khởi xướng, 

để thăng hoa trong quá trình sống cùng và sống chung 

với nhân sinh. Nên khi định nghĩa thế nào là chủ thể, 

chúng ta không quên hai chỉ báo: khởi xướng trong tự 

do, thăng hoa vì tha nhân, tại đây không những sẽ không 

có kỳ thị giai cấp, không có phân biệt đối xử, mà hơn 

thế nữa chủ thể luôn đứng về phía nạn nhân để chống 

bất công, trực diện để đối kháng với bạo quyền để 

chống áp bức. Chủ thể đứng về phía nước mắt! Khi dân 

oan khóc chủ thể thấm thấu được nước mắt của họ; khi 

dân đen lầm than trong đói khổ chủ thể thấy chính nhân 

phẩm mình bị xúc phạm; khi dân chúng nheo nhóc 

trong cùng cực, chủ thể thấy nhân vị mình đang bị xói 

mòn. Chủ thể thấy, hiểu, nhận, thấu nỗi khổ niềm đau 

của đồng bào, vì chủ thể thấm đậm vận nước, kiếp dân.  
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CHỦ THỂ VIỆT CỦA CỘNG HÒA 

Chủ thể biết rõ thế nào là công bằng để xây dựng hạnh 
phúc trong cuộc sống đúng, chủ thể sẽ không đơn độc, 
mà luôn hành động với ba nhân tố vĩ mô của một dân 
tộc, của một quốc gia. Chủ thể hành tác cùng phong 
trào quần chúng có mục tiêu của cộng hòa (công bằng, 
tự do, bác ái), có mục đích của dân chủ vì nhân quyền. 
Chủ thể tác động qua cơ chế pháp quyền để kiểm tra 
ngay trong quyền lực của chính quyền, vì có chủ thể 
biết rõ là kẻ có quyền luôn có khuynh hướng lạm quyền. 
Chủ thể hành động cùng xã hội dân sự đấu tranh chống 
áp bức tới từ bạo quyền lãnh đạo, từ tà quyền tham 
quan, từ ma quyền buôn đất bán người, nguyên nhân 
của mọi bất công. Như vậy, chủ thể không chờ đợi có 
một thể chế dân chủ mới có chủ thể, mà chính chủ thể 
tạo ra dân chủ, chính chủ thể chế tác ra cộng hòa, chính 
chủ thể hành động bằng lương tâm của mình trước họa 
xâm lược. Chính nghĩa làm nên chủ thể, chủ thể làm nên 
chính thể cộng hòa trong dân chủ, nơi mà chủ thể vận 
động phong trào quần chúng, cơ chế pháp quyền, xã hội 
dân sự, để cấm đoán mọi bạo quyền gây ra nội chiến 
huynh đệ tương tàn, mà ngược lại phải có chính trị với 
chính quyền tập hợp được toàn dân trong hòa hợp và 
hòa giải để xóa đi mọi tị hiềm, mọi mê chấp. Cấm đoán 
mọi tà quyền tạo ra đặc quyền, đặc lợi cùng lúc vơ vét 
tài nguyên của đất nước, tiền tài của dân tộc, mượn vô 
sản để trực lợi, mượn cộng sản để tư lợi. Cấm đoán mọi 
ma quyền với tư bản đỏ chung chia cùng bạo quyền và 
tà quyền để bòn rút mọi sinh lực của đồng bào, mọi sinh 
khí của xã hội. 
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CHỦ THỂ VIỆT VÌ TIỀN ĐỒ DÂN TỘC 

Chủ thể Việt, tạo ra từ tổng thể của nhân trí và nhân tri 

dựa trên nhân tính và nhân bản; đến từ nhân quyền và 

nhân vị có đường đi nẻo về của nhân đạo và nhân 

nghĩa, của «sống lâu mới biết lòng người có nhân», biết 

sống đúng và sống trúng vì hiểu chữ nhân! Chính chủ 

thể sẽ cụ thể yêu cầu, đấu tranh qua công pháp bằng 

phương pháp dân chủ hóa hiến pháp ĐCSVN- Đảng 

cộng sản Việt Nam, không thể nào vĩnh viễn là lượng 

lực độc nhất lãnh đạo dân tộc Việt. Tất cả công dân hiện 

nay không đồng ý với ĐCSVN đều được sống yên, sống 

đúng trên lãnh thổ Việt. Tất cả dân tộc Việt được quyền 

yêu cầu đa nguyên để phát huy đa tài, đa trí, đa lực, đa 

năng, đa hiệu để đưa xã hội vào tiến bộ, đưa dân tộc vào 

văn minh. Chủ thể Việt đã có mặt và đã hành động ngay 

trong xã hội Việt vì tiền đồ dân tộc, có đồng bào miền 

Bắc đã tưởng niệm các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa 

đã tử thủ vì Hoàng Sa năm 1974. Có đồng bào miền 

Nam đã tưởng niệm các chiến sĩ đã tử thủ vì Gạc Ma 

năm 1988. Có các chiến sĩ của hai miền, có đồng bào 

hải ngoại đang viết-đúng-để-viết-rõ Việt sử là bạo 

quyền độc đảng khi đàn áp các cuộc tưởng niệm nầy chỉ 

là một chính quyền gián tiếp hay trực tiếp đóng vai trò 

Hán nô. 
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CHỦ THỂ VIỆT: THƯƠNG ĐỒNG BÀO, QUÝ 

ĐỒNG LOẠI, TRỌNG THA NHÂN 

Chủ thể thương đồng bào, quý đồng loại, trọng tha 

nhân, vì chủ thể chấp nhận kẻ khác có mặt trong cuộc 

đời chung với mình, để cùng nhau xây dựng cuộc sống 

đúng. Chủ thể chấp nhận thử thách tự có trong sự khác 

biệt giữ cái tôi và tha nhân, chủ thể chấp nhận luôn sự 

thăng trầm trong kiếp người để chuyển hóa kiếp người, 

để tìm ra một định nghĩa thông minh về số kiếp của một 

người chính là: tự do của người đó; tự do trong nhân 

quyền có nền là nhân phẩm. Chủ thể xây dựng cuộc 

sống đúng trong sự thăng hoa nhân tính, dựa vào nhân 

lý và nhân tri để bảo vệ nhân vị, để tạo dựng một nhân 

loại biết sống trúng vì cuộc sống đúng. Từ đó, chủ thể 

trực diện để đối kháng chống bất bình đẳng để trực luận 

chống bất công; chủ thể đối kháng trong không gian bạo 

quyền để đối diện với tà quyền theo chiều dài của thời 

gian, bất luận thời hạn. Chủ thể đứng về phía ánh sáng 

để soi sâu vào bóng đêm của tà quyền, nơi chui rúc 

những âm binh phản dân, hại nước, đứng về phía ánh 

sáng để vừa bảo vệ sự thật, vừa bảo vệ chân lý, vừa bảo 

vệ lẽ phải. Chính phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là 

phương châm của bốn công đoạn để hình thành chủ thể: 

đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động đây chính là 

bản chất của dân chủ; ngược hẳn với độc tài trong độc 

đảng là chuyên chính-bạo quyết-áp đặt-khống chế. 
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CHỦ THỂ VIỆT CỦA LƯƠNG TRI 

Chủ thể luôn là nỗi lo của bạo quyền độc tài, nỗi sợ của 

tà quyền tham quan, nỗi «mất ăn, mất ngủ» của ma 

quyền buôn dân bán nước, chính vì vậy chúng ta rất dễ 

nhận ra các chủ thể, từng cá nhân một với lý lịch, diện 

mạo, danh tánh, đó chính là: các tù nhân lương tâm, 

đang chịu vào lao lý của một cơ chế âm binh. Khi chúng 

ta nhận ra các tù nhân lương tâm chính là các chủ thể thì 

chúng ta đã thấy được lương tâm chúng ta, đã có lương 

tri ngay trong chủ thể Việt. Kẻ nắm chính quyền hay 

ngủ mê ngay trong chính cơ chế của quyền lực mà họ 

tạo ta, để dần dà quên đi là xã hội bên ngoài đã chọn lối 

đi riêng, để có tổ chức riêng, rồi đứng lên để lật đổ 

chính cơ chế mà kẻ nắm quyền lực sẽ tự thấy mình bất-

lực-vì-đã-bất-tài, khi lìa xa và bỏ rơi xã hội dân sự. Hãy 

phân tích rõ hiện tượng bạo quyền để nắm quyền lực, 

nhưng khi có quyền lực thì quên dân tộc, thì kẻ cầm 

quyền như đang bị bịnh chậm não: thấy chậm, nghe 

lãng, nói bừa, hiểu sai… để chính thực tế chính trị vật 

ngã bạo quyền bằng các hùng lực của xã hội, như những 

đợt sóng ngầm giờ đây đã thành bão táp.  
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CHỦ THỂ VIỆT CỦA GIÁO LÝ CÔNG DÂN 
Chủ thể dân chủ có gốc, rễ, cội, nguồn trong chủ thể 
công dân, đây là thử thách tức khắc và lâu dài cho Việt 
tộc, vì người ta không sinh ra là đã thành công dân, mà 
muốn thành công dân phải qua giáo dục, trong đó giáo 
lý công dân chính là các điều hay lẽ phải của công 
bằng-tự do-bác ái. Và, Việt tộc đừng trông chờ gì ở 
ĐCSVN để có chủ thể dân chủ, vì nó đã và đang áp đặt 
một cách toàn diện và tuyệt đối một quy trình phản dân 
chủ, để diệt chủ thể công dân bằng hệ độc (độc đảng, 
độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn) bằng cái độc hại 
của hệ quyền do nó chế tác ra: bạo quyền lãnh đạo, tà 
quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Trong giáo dục 
công dân, tư lợi của công dân song hành cùng công lợi 
của xã hội, trong đó quyền lợi của dân tộc và vận mệnh 
của quốc gia là ưu tiên hằng đầu của một chính quyền 
có quyền lực để bảo đảm và bảo trì tư lợi lẫn công lợi. 
Ngay khi trao quyền lực cho chính quyền, chủ thể dân 
chủ không nhắm mắt buông xuôi để chính quyền đó 
muốn làm gì thì làm, mà vừa kiểm tra, vừa tham gia qua 
ba sinh hoạt dân chủ: dân chủ đầu phiếu, qua bầu cử có 
định kỳ, trực tiếp thay thế chính quyền bất tài bằng 
chính quyền hữu dụng. Dân chủ trực tiếp, bằng đề nghị 
tự tuyên bố trực tiếp tới đấu tranh trực diện tới từ các 
phong trào xã hội. Dân chủ tham chính, tham gia vào 
các quá trình xây dựng công luật cho xã hội, tham dự 
vào các công trình từ vi mô tới vĩ mô để bảo vệ an sinh 
xã hội, bảo đảm một nhà nước pháp quyền, có một xã 
hội dân sự thật sự tham chính qua sinh hoạt xã hội, đời 
sống xã hội, quan hệ xã hội. 
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CHỦ THỂ VIỆT CỦA LẼ PHẢI DÂN CHỦ 

Dân chủ đầu phiếu sẽ là cuộc đấu tranh thường xuyên, 

hằng ngày như để bảo vệ nhân vị công dân trong một cơ 

chế độc đảng chỉ muốn độc trị với tất cả các hậu quả 

độc hại của nó, mà hiện nay nó đang đi vào con đường 

độc hiểm trong mê lộ phản dân hại nước, chỉ để giữ độc 

quyền cho nó, ngày ngày tiến dần tới ma lộ buôn dân 

bán nước trước bi kịch Tàu tặc-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu 

nạn. Nhưng dân chủ trực tiếp đã xuất hiện với các 

phong trào chống các BOT, các trạm thu phí trái phép, 

tự cho phép ma quyền từ gian lận tới biển lận tiền của 

dân chúng. Và, dân chủ tham chính đã có mặt dù còn ít 

ỏi qua sự hình thành xã hội dân sự, với các đóng góp 

lớn của các nhà đấu tranh vì dân chủ, luôn thường 

xuyên bị đe dọa, khủng bố, vu cáo, bắp bớ, tù 

đày… Nhưng dân chủ luôn là chuyện lạ và hay, vì bạo 

quyền không hề dập tắt được các cuộc đấu tranh dân 

chủ, vì lẽ phải dân chủ luôn là ánh sáng làm nên lửa để 

đốt rụi mọi hành động của bạo quyền độc đoán. Đây là 

quy luật của cuộc sống luôn đi tìm công bằng trong văn 

minh để tồn tại, chính tại đây ba chủ thể mới đã ra đời 

và sẽ song hành cùng nhau trong những ngày tháng tới 

để có một chân trời chung vì một cuộc sống đúng. Các 

nhà đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đã chấp 

nhận vòng lao lý khi họ đã trở thành các tù nhân lương 

tâm của bạo quyền độc đảng, chính họ đã chứng minh 

Việt tộc là một minh tộc, đủ thông minh để thoát kiếp 

làm nạn nhân cho tà quyền. 
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CHỦ THỂ VIỆT CỦA THAY ĐỜI ĐỔI KIẾP 

Hàng triệu dân oan là nạn nhận trực tiếp của chuyện 

một cổ ba tròng: bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, 

ma quyền tham đất, giờ đã chịu cảnh màn trời chiếu đất 

rồi đầu đường xó chợ, đã có nhận thức để trở thành chủ 

thể dân chủ; vì đây là độc đạo để tự cứu mình. Hàng 

triệu triệu dân đen ngày ngày lao động trong túng quẩn, 

ăn ở trong thiếu thốn, gia đình nheo nhóc, với hoàn cảnh 

xã hội là thực phẩm độc hại với ô nhiễm môi sinh; 

thường trực đe dọa trực tiếp mạng sống của họ và tương 

lai con cái của họ, chỉ còn độc lộ làm chủ thể dân chủ, 

để đấu tranh vì dân chủ sẽ là lối thoát cho nhân kiếp của 

họ. Các lực lượng này sẽ gặp gỡ để cùng hội tụ với 

nhiều thành phần xã hội khác còn giữ được lương tâm 

của công dân, lương tri của tổ tiên, cùng đi về một chân 

trời mới, nơi đó dân chủ của đa nguyên có đa trí, đa tài, 

đa lực, đa năng, đa hiệu, đủ hùng lực để xóa bỏ và vất 

đi độc tài mà bất tài như hiện nay. Nơi chân trời đó, 

nhân quyền với trọn vẹn nhân lý trong nhân đạo, sẽ dọn 

dẹp sạch sẽ bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, 

ma quyền tham tiền. Cũng ngay chân trời đó, ba lực 

lượng này cùng nhiều thành phần xã hội khác sẽ làm 

được chuyện góp gió thành bão để thực hiện cho bằng 

được chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa 

dân tộc, vinh danh đất nước, để minh chứng rằng Việt 

tộc từ bao đời nay là một dũng tộc! 
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CHỦ THỂ VIỆT DÂN CHỦ LẬP HIẾN 

Chủ thể dân chủ chính là chủ thể lập hiến, nơi mà hiến 

pháp phải tuyệt đối bảo vệ chủ thể, bằng luật pháp bảo 

vệ cá nhân, bằng công pháp bảo vệ công dân, nơi mà 

hiến pháp bảo vệ chủ thể bằng quyền tra xét, phê bình 

và kiện cáo của chủ thể trước bất cứ một chính quyền 

nào, khi chính quyền đó trộm, cắp, cướp, giật tư lợi của 

mình (hãy nhớ kỹ những bất công mà dân oan đang 

gánh chịu hiện nay tại Việt Nam). Từ chủ thể lập hiến 

nơi mà mỗi công dân mang một giá trị lập hiến để cử ra 

lập pháp, để có hành pháp và tư pháp, thì chủ thể lập 

hiến này luôn có mặt trong không gian và thời gian 

trong cả cuộc sống dài của một công dân; trong khi đó 

thì các chính phủ chỉ có định kỳ, chính quyền phải bị 

định hạn, và quyền lực thì hạn hẹp qua định kỳ và định 

hạn này. Hằng ngày trong mong cầu cuộc sống đúng để 

được sống trúng với ý nguyện của mình, thì hiến pháp 

phải bảo vệ nhiều quyền lực của chủ thể: tự do ngôn 

luận, tự do lập hội, tự do kiến nghị tham chính, tự do 

quyết định tương lai, tự do chọn lựa chính quyền... Chủ 

thể dân chủ khi được xác chứng như chủ thể lập hiến 

với trọn vẹn giá trị lập hiến, thì lập hiến đã nhập nội 

vào khu vực của công pháp nơi mà pháp quyền phải bảo 

vệ cho bằng được nhân quyền. Từ đây, chủ thể dân chủ 

không còn là một cá nhân riêng rẽ, mà đã trở thành một 

công dân phổ quát với tất cả các giá trị lập hiến phổ 

biến.  
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CHỦ THỂ VIỆT«TRỌN DUYÊN» 

VỚI NHÂN QUYỀN 

Khi chủ thể dân chủ được bảo chứng như chủ thể lập 

hiến, thì đây là một quá trinh tiến hóa của nhân loại đã 

đi qua bốn đoạn đường của nhân quyền trong quỹ đạo 

của văn minh: đoạn đường chính trị, của chính khách 

liêm chính trong chính giới liêm sỉ biết đặt công bằng 

làm trung tâm cho tự do, nơi vừa có tư lợi vừa có công 

ích. Đoạn đường lịch sử, nơi mà các tiến bộ chính trị 

luôn song hành cùng các tiến bộ xã hội, có cá nhân 

không quên tập thể, có cộng đồng không bỏ dân tộc, có 

nhân phẩm riêng từng người làm rỏ, làm giàu cho nhân 

vị của nhân loại. Đoạn đường công pháp, có pháp luật 

bảo vệ cá nhân sánh đôi cùng công luật bảo vệ dân tộc 

và quốc gia, cả hai cùng tuân thủ công pháp quốc tế về 

nhân quyền như một giá trị vĩnh hằng và phổ quát cho 

nhân loại. Đoạn đường xã hội, tại đây nhân quyền vừa 

là gốc, rễ, cội, nguồn của đời sống xã hội, sinh hoạt xã 

hội, nhất là quan hệ xã hội trong đó không ai là nạn 

nhân của ai; và tất cả từ cá nhân tới tập thể, từ cộng 

đồng địa phương tới toàn dân của một quốc gia, cùng có 

chung một thỏa thuận: một cuộc sống đúng (đúng nghĩa 

vì có ý nghĩa). Khi đi trọn được bốn đoạn đường này, 

xem như là dân chủ đã «trọn duyên» với nhân quyền, và 

thành công về nhân quyền là cuộc cách mạng cao, sâu, 

xa, rộng vào loại hàng đầu của nhân loại.  
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CHỦ THỂ VIỆT VẨN CHƯA  

«DỨT DUYÊN» VỚI NHÂN QUYỀN 

Hãy phân tích thêm là dân chủ vẫn chưa «dứt duyên» 

với nhân quyền, chỉ vì lý tưởng nhân quyền không ở sau 

lưng chúng ta, mà luôn ở trước mắt chúng ta, vì bạo 

quyền vẫn hằng ngày đe dọa, khủng bố, truy hiếp nhân 

quyền, trên các quốc gia chưa có dân chủ… như Việt 

Nam hiện nay. Chủ thể Việt có nhận thức là chủ thể 

nắm vững hệ thức: biết lấy kiến thức để xây dựng tri 

thức, biết nhận ý thức để định vị nhận thức, không ngây 

thơ trong xã hội để không ngây ngô trong chính trị, vì 

chủ thể nhận thức biết phân biệt xảo ngôn tuyên truyền 

để phân loại xảo thuật chính trị. Chủ thể nhận thức cẩn 

trọng trước mọi cấu trúc trộn lẫn để hòa đồng, thí dụ 

như xảo ngữ «ý đảng lòng dân», mọi ý đồ trộn lẫn đều 

mang thâm ý khống chế, nơi đó có kẻ chính «làm cha» 

người phụ, kẻ trên đi trên lưng, trên vai, trên đầu người 

dưới; tại đây không hề có công bằng, mà chỉ có lợi dụng 

để lạm dụng; loại xảo ngôn này thì «ý đảng» lãnh đạo 

nên làm chủ, còn «lòng dân» đóng vai tớ chịu sự lãnh 

đạo. Ngược lại, khi chủ thể thực sự dân chủ, vì không 

muốn làm nạn nhân tôi tớ cho độc tài thì cứ đổi lại «ý 

dân» làm chủ, để được dân chủ bó buộc «lòng đảng» là 

phải tận tâm, tận lòng phục dịch cho «ý dân».  
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CHỦ THỂ VIỆT + DÂN CHỦ VIỆT 

Chủ thể Việt làm nên dân chủ Việt nơi mà «ý dân» được 

thực hiện qua bốn giai đoạn dân chủ: ý muốn của dân có 

công bằng xã hội song hành cùng tự do cá nhân; ý định 

của dân là khử độc tài để xây dựng có dân chủ trong 

nhân quyền, ý nguyện của dân có tiến bộ xã hội trong 

văn minh của tiến hóa, ý chí của dân trong độc lập dân 

tộc với toàn vẹn lãnh thổ. Khi phương trình Việt đã có 

đáp số này rồi:  

Chủ thể Việt + dân chủ Việt = dân chủ + tự do + công 

bằng + bác ái, thì không một bạo quyền độc tài nào có 

thể làm mất nhân phẩm Việt, thì không một tà quyền 

tham quan nào có thể làm mất nhân vị Việt, thì không 

một ma quyền tham tiền nào có thể làm mất nhân cách 

Việt được cả! Cái đẹp của yêu nước, cái cao của thương 

nòi nhiều khi hiện diện rất bình thường trong cái bị xem 

là quê mùa, đừng ngại bị chê là quê mùa, bị chọc là nhà 

quê, bạn à. Nếu cái quê là quê hương là nơi chôn nhau 

cắt rốn của mình thì nơi đó có cái trong của bản sắc 

Việt, có cái sáng của văn hóa Việt làm nên cái đẹp của 

tâm hồn Việt, tạo nên cái cao của tình cảm Việt.  
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CON ĐƯỜNG SỰ THẬT CỦA ĐẤT NƯỚC 

Con đường giúp ta tới với sự thật của đất nước, để đến 

với chân lý của dân tộc, giúp ta gặp và giữ được lẽ phải 

của tình cảm yêu nước thương nòi. Khi bạn quý trọng 

đất nước Việt, khi ta kính yêu đồng bào Việt, thì sự thật 

của đất nước, chân lý của dân tộc, lẽ phải của tình cảm 

yêu nước thương nòi có sức liên kết vô song làm nên 

mãnh lực cứu nước để giữ nước mà không một bạo 

quyền độc tài nào, một tà quyền tham quan nào, một ma 

quyền xâm lược nào có thể bóp chết lòng yêu nước 

thương nòi của bạn. Cái đẹp của yêu nước, cái cao của 

thương nòi giúp chúng ta nhìn ra được đất nước, kề cận 

được quê cha đất mẹ để cảm nhận được những thăng 

trầm của một đất nước luôn phải gánh chịu những cuộc 

chiến. Trên mảnh đất này, đồng bào mình phải trả 

những cái giá khốc liệt nhất, chính đây là vốn Việt sử 

làm nên cái vốn cho tình cảm yêu nước thương nòi, 

khách quan và rõ ràng, ở đây chúng ta như chạm vào 

được sự thật của quê hương trong chiều sâu của nó. Hậu 

quả chiến tranh là một sự thật làm nên tâm hồn Việt của 

một dân tộc biết yêu quý hòa bình luôn muốn bảo vệ 

cho bằng được sự sống. Chính sự có mặt của nỗi buồn 

qua các mất mát do chiến tranh gây nên làm chúng luôn 

nhận thức là nỗi buồn nầy chính là nỗi niềm của dân tộc, 

hãy đặt tên cho nó là cái vốn của sự thật yêu nước 

thương nòi, luôn là những nỗi lo của mọi người Việt 

muốn thở cùng một nhịp thở với dân tộc, với đất nước.  
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SỰ THẬT YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI 

Sự thật yêu nước thương nòi có gốc, rễ, cội, nguồn trong 

nội kết của nỗi buồn quá khứ-nỗi niệm hiện tại-nỗi lo 

cho tương lai chính là sự thật của mọi sự thật về lòng 

yêu nước trong mỗi người Việt, đây là chỉ báo chính xác 

nhất nhận ra nhân phẩm Việt. Lòng trằn trọc vì dân tộc, 

vì quê hương trước các hiểm họa diệt vong tới từ các tập 

đoàn buôn dân bán nước đang mở cửa cho bọn xâm 

lăng Tàu tặc, chúng đã tràn lan trên đất Việt: xâm chiếm 

đất, đảo, biển; xâm lăng kinh tế, thương mại; xâm lược 

chính trị, cơ chế… Các trạng từ giờ được chúng ta thêm 

vào: vô cùng, vô hạn, chính là nội công của ý lực của 

câu chuyện yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn, các 

trạng từ này không hề là sáo ngữ, không hề là loạn 

ngôn, nó là quyết tâm làm nên quyết đoán để dẫn tới 

quyết định chung của tất cả chúng ta là không để bị: mất 

nước! Và không làm kiếp nô lệ! Mang tâm cảm yêu 

nước vô cùng, có thâm cảm thương nòi vô hạn thì không 

bị giới hạn nào, tức là không lo sợ một bạo quyền độc 

tài nào muốn truy hiếp chúng ta; không lùi bước trước 

một tà quyền phản dân hại nước nào sát hại chúng ta; 

không cúi đầu trước bất cứ ma quyền xâm lược nào 

muốn đô hộ chúng ta. Yêu nước vô cùng là chuẩn bị 

chấp nhận những hy sinh vô biên, không rào cản; 

thương nòi vô hạn sẽ loại bỏ đi các con tính hữu hạn của 

ích kỷ trong mỗi cá nhân.  

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1314 

 

 

YÊU NƯỚC VÔ CÙNG, THƯƠNG NÒI VÔ HẠN 

Chúng ta ngày càng xa lạ với loại hoạn kịch của ai chết 

mặc ai, rồi bây chết mặc bây, đã làm nên cái vô cảm 

đang tràn lan trong xã hội Việt hiện nay, dưới sự lãnh 

đạo của một đảng độc tài trong bất tài về đạo lý, không 

có đề nghị được một đề nghị luân lý nào từ khi nó cướp 

được chính quyền, để có thể làm nên một giáo lý quốc 

gia mà đưa dân tộc tới văn minh. Tình cảm yêu nước vô 

cùng, thương nòi vô hạn là một sự thật có trong đời 

sống hằng ngày của chúng ta, dù bận bất cứ sinh hoạt 

nghề nghiệp nào, dù bị lôi cuốn vào bất cứ động cơ vật 

chất, tài chính, kinh tế nào, thì chúng ta luôn có thì giờ 

nhớ về quê hương, gởi tình thương của ta về đồng bào 

mình. Khi đó thâm tình yêu nước vô cùng, thương nòi 

vô hạn trỗi dậy như những đợt sóng, có khi những đợt 

sóng này tới lúc giữa khuya, có khi bắt đầu một ngày 

của phút đầu tiên một buổi sáng còn tinh sương. Những 

đợt sóng dạt dào này, lúc thì chỉ vài phút, lúc chúng ở 

lại với ta hằng giờ, có khi chúng ngự trị giữa nhân sinh 

quan của ta cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm một cách 

vừa hồn nhiên, vừa mãnh liệt. Những đợt sóng này trỗi 

lên giúp ta nhìn cuộc sống chung quanh bằng hùng lực 

của yêu vô cùng, thương vô hạn; đây là sự thật mà bạo 

quyền bán nước, tà quyền buôn dân, ma quyền xâm 

lược không sao hiểu thấu tới nơi tới chốn được tình cảm 

này.  
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YÊU TRÁI ĐẤT VÔ CÙNG,  

THƯƠNG MUÔN LOÀI VÔ HẠN 

Yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn lẳng lặng bồi đắp 

một công trình mà bạn sẽ từ từ khám ra, một công trình 

tuyệt diệu! Cụ thể là tình cảm này đang xây dựng một 

thế giới quan mới, đang chế tác ra một vũ trụ quan mới, 

để dâng hiến cho những ai yêu nước thương nòi. Những 

đợt sóng chung thủy này làm cho nhân phẩm của ta 

ngày càng cao, làm cho nhân nghĩa của ta ngày càng 

lớn. Đó là thế giới quan hiểu để thương tất cả các dân 

tộc biết yêu đất nước của họ, tức là vừa sống vừa bảo vệ 

quê hương họ, dân tộc họ. Đó là vũ trụ quan thấu để quý 

tất cả các dân tộc biết yêu và biết bảo vệ môi sinh của 

họ; cùng lúc biết tôn trọng tất cả môi trường trong và 

ngoài quốc gia của mình trên trái đất này; nơi mà muôn 

loài có cùng một dòng sinh mệnh.Từ đây, cụm từ lực 

yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn sẽ song hành cùng 

một bạn nối khố mới của mình là yêu trái đất vô cùng, 

thương muôn loài vô hạn, cả hai sẽ đi về cùng đi về một 

chân trời, nơi đó người ta sống để sống đẹp trong sống 

vui, chớ không phải sống để «bán đứng» nhau. Yêu 

nước vô cùng, thương nòi vô hạn không chỉ là một tình 

cảm chủ quan, mà nó là một tư tưởng có lý luận qua 

thực tế của xã hội, có lập luận qua thực cảnh của dân 

tộc, có giải luận qua thực trạng của đồng bào mình. Cụ 

thể hơn nữa tư tưởng này giúp tất cả con dân yêu nước 

nhận ra sự thật tương lai của chính số phận của mình 

bằng phương pháp diễn luận của vô trương bất tín (thấy 

mới tin, không thấy không tin).  
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DỰNG NƯỚC-GIỮ NƯỚC-CỨU NƯỚC 

Hãy thấy một cách rất sáng suốt là phản dân hại nước 

sẽ đưa tới buôn dân bán nước, khi tà quyền đi đêm với 

Tàu tặc qua các mật nghị mà dân tộc không biết, nhân 

dân không được quyền xem thì sự bất minh đã thành bất 

chính. Thí dụ rõ nhất là mật nghị Thành Đô, và hiện nay 

là những thỏa hiệp được giữ tuyệt mật của hai đảng, 

ĐCSTQ và ĐCSVN, được ký và kết bởi hai lãnh tụ Tập 

Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. Tại sao lại giấu? 

Người ta giấu vì người ta có tư lợi trong chuyện giấu 

diếm này, đây là bài học đầu tiên trong xã hội học 

quyền lực. Tại sao lại giấu? Người ta giấu vì người ta 

mà đưa ra cho nhân dân xem thì chính nhân dân cũng 

«không thể tin» vào con mắt của mình, vì sự thật bán 

nước ở ngoài mọi tưởng tượng của những người yêu 

nước vô cùng, thương nòi vô hạn, đây là bài học căn bản 

vỡ lòng của tâm lý học truyền thông. Chuyện thay đời, 

đổi kiếp là ý muốn tạo ra ý định dựng nên ý nguyện 

muốn thay một cuộc sống xấu thành một cuộc đời tốt; 

muốn đổi một kiếp tồi thành một kiếp tốt, từ đây ý 

nguyện sẽ thành ý lực làm nên hành động cụ thể, để 

chống tà quyền bán nước, chống ma quyền xâm lược. 

Mà không cần phải qua bạo động sắc máu, không cần 

phải qua bạo lực sinh ra hệ lụy; mà bằng chính các vốn 

thông minh mà ta đang có từ khi ta biết yêu nước 

thương nòi: vốn tổ tiên biết dựng nước-giữ nước-cứu 

nước. 
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BIỂU TƯỢNG THÔNG THÁI CỦA MỘT 

Đồng tâm làm nên cái đồng điệu của một. Chữ: đồng 

đây chính là biểu tượng thông thái của một, nhờ có đồng 

tâm, đồng điệu nên họ làm được chuyện đồng lòng, đó 

chính là nhất trí! Trong một ý chí duy nhất là giữ nước 

cứu dân vì yêu nước thương nòi. Tổng thể của một là 

hùng lực của phương trình đồng tâm-đồng điệu-đồng 

lòng làm nên nhất trí, một sự đoàn kết tuyệt đối của 

một, của nhất, của đồng: một sức mạnh vô song. Sức 

mạnh này sáng như hải đăng trong Việt sử của một dũng 

tộc, tên gọi là Việt tộc, đã thắng hơn 20 lần các cuộc 

xâm lược tới từ phương bắc, một dũng tộc mà cũng là 

một minh tộc, có đủ thông minh để hiểu rõ gốc, rễ, cội, 

nguồn của một, của nhất, của đồng. Mà Hưng Đạo 

Vương Trần Quốc Tuấn đã đúc kết thành định đề: rễ 

sâu, gốc chắc! để dặn dò vua Trần Anh Tông là không 

lo, không sợ quân Nguyên trở lại, nếu chúng trở lại, thì 

ta lại sử dụng rễ sâu, gốc chắc! của lòng đoàn kết tuyệt 

đối của một, của nhất, của đồng để làm nên một sức 

mạnh vô song mà dẹp chúng. Vậy mà, vừa qua ngày 17 

tháng 2 năm 2019 này, tà quyền độc đảng đã lén lút dời 

lư hương trước tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc 

Tuấn, mà Việt tộc kính yêu như Đức Thánh, chỉ vì 

chúng lo sợ là các con dân yêu nước thương nòi sẽ ra 

thắp hương, cúi đầu để tưởng niệm 40 năm, ngày các 

chiến sĩ và đồng bào đã tử vong sau ngày 17 tháng 2 

năm 1979 khi Tàu tặc xua hơn sáu mươi vạn quân gây 

ra bao chiến họa trên sáu tỉnh biên giới. 
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TỔNG THỂ CỦA MỘT, CỦA NHẤT, CỦA ĐỒNG  

LÀM NÊN CHỦ THỂ 

Tổng thể của một, của nhất, của đồng làm nên chủ thể  

yêu nước thương nòi, chủ thể không còn là những cá 

nhân đơn lẻ, cũng không còn là các công dân đơn độc, 

mà là chủ thể của toàn vẹn lãnh thổ, của độc lập dân tộc 

làm nên nhân phẩm Việt, bất khuất giữ nước-cứu nước 

cho bằng được. Hãy định nghĩa rõ ràng thế nào là chủ 

thể yêu nước thương nòi? Một chủ thể biết trách nhiệm, 

hiểu bổn phận công dân, và nhất là biết sử dụng các 

kinh nghiệm thắng giặc của tổ tiên; mà cũng biết tránh 

được các thất bại của cha ông trong lịch sử, để sáng tạo 

ra các chiến lược mới, các sách lược mới mà thắng kẻ 

xâm lược đang đứng trước mắt ta là ĐCSTQ-Đảng cộng 

sản Trung Quốc đang mượn «con đường cộng sản anh 

em» để thao túng, để giật dây, để gài bẫy ĐCSVN-Đảng 

cộng sản Việt Nam, để thực hiện hệ xâm: xâm lấn rồi 

xâm chiếm, xâm lược rồi xâm lăng Việt Nam. Câu 

chuyện chủ thể yêu nước thương nòi mang tầm tiên 

quyết trong quyết tâm cứu nước của mỗi chúng ta, vì chỉ 

chủ thể yêu nước thương nòi mới thật sự là chủ thể với 

đạo lý của trách nhiệm giữ nước, với luân lý của bổn 

phận cứu nước, vì bọn tà quyền phản dân hại nước 

không phải là chủ thể, vì bọn ma quyền buôn dân bán 

nước không phải là chủ thể, chúng chỉ là tiểu nhân, 

chúng đã mất nhân vị Việt vì chính vị kỷ của chúng! 

Chủ thể yêu nước thương nòi chính là chủ thể của toàn 

thể đất nước, vì chủ thể yêu nước thương nòi chỉ chấp 

nhận toàn vẹn lãnh thổ. 
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TOÁN HỌC VIỆT: 

MỘT DUYÊN, HAI NỢ, BA TÌNH 
Chính lương tri của chủ thể yêu nước thương nòi làm rễ 
sâu, gốc chắc cho nhân phẩm Việt, để bảo đảm bản sắc 
Việt, để bảo trì văn hóa Việt, nơi mà nhân phẩm Việt 
của toàn vẹn lãnh thổ gạt ra được các tiểu nhân ích kỷ, 
lùa xa được các cá nhân vô cảm, xua đi được các bè 
phải vô luân chỉ muốn đi lại con đường bán nước của Lê 
Chiêu Thống. Yêu nước thương nòi thực sự là một là 
một cơ duyên tạo nên thâm tình của một người Việt 
khắng khít với quê hương và đồng bào của mình quy 
luật toán học Việt: một duyên, hai nợ, ba tình, nơi mà 
chữ duyên là kết quả mầu nhiệm làm nên hạnh ngộ, nó 
không phải bị bắt buộc phải yêu nước, bị bó buộc phải 
thương nòi. Nơi mà người Việt yêu nước thương nòi sẽ 
có một hạnh phúc lớn khi đã có hạnh ngộ với đồng bào, 
với đất nước của mình. Cái duyên làm nên cái nợ muốn 
«trao thân gởi phận» nơi đất Việt, để được «ăn đời ở 
kiếp» nơi chốn Việt, vì «nhờ duyên ta biết quê mình nơi 
đây», tự bao giờ đã làm nên cái tình của «tình sâu nghĩa 
nặng». Người yêu nước thương nòi có tâm hồn luôn đẹp 
hơn kẻ vô tâm «ai chết mặc ai», hơn kẻ vô cảm «bây 
chết mặc bây»; một tâm hồn đẹp vì biết kham đất nước, 
dân tộc, biết chia sẻ, tức là biết bồng, cõng, gánh, đội 
những thăng trầm mà đất nước đang phải chịu, những 
trầm luân mà đồng bào phải nhận. Động từ kham không 
hề là khổ luỵ, không phải là nhục hình, mà chỉ là chấp 
nhận có bổn phận với đồng bào, có trách nhiệm với tổ 
quốc. Kham để chia sẻ tới nơi tới chốn nỗi khổ của quê 
hương, niềm đau của dân tộc. 
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TÂM HỒN VIỆT ĐẸP VÌ NHÂN NGHĨA VIỆT SÂU 

Tâm hồn đẹp của người yêu nước thương nòi, tới từ 

nhân nghĩa Việt sâu trong «tình làng nghĩa nước», tới từ 

nhân từ Việt rộng trong «một con ngựa đau cả tàu 

không ăn cỏ», tới từ nhân tâm Việt cao «bầu ơi thương 

lấy bí cùng». Tất cả tạo nên giá trị hay, đẹp, tốt, lành 

của tâm hồn Việt luôn yêu nước thương nòi, luôn có hai 

phẩm chất: chung và chia, mà các cá thể của tà quyền 

bán nước, ma quyền buôn dân không sao có được. Biết 

bảo vệ các tài sản chung của tổ tiên để lại, biết bảo quản 

môi sinh chung, nâng niu môi trường chung vì đó là đất 

Mẹ. Bọn cầm quyền buôn dân, bọn lãnh đạo bán nước 

rồi thì chỉ có chạy theo chủ Tàu tặc xâm lược, hoặc cúi 

đầu trong lủi nhủi chạy qua phương Tây, với tiền của đã 

vơ vét của đồng bào, chúng không hề tính chuyện sống 

chung với đồng bào thì làm sao chúng biết chia với 

đồng loại. Ngược lại, tâm hồn Việt đẹp yêu nước thương 

nòi, vì nhân nghĩa Việt sâu, sâu vì biết chung, biết chia. 
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HẰNG TRIỆU NGƯỜI VÔ GIA CƯ 

Nếu một dân tộc 100 triệu dân, mà có hằng triệu người 
vô gia cư, thì dân tộc đó đã phải nhận một phần lớn số 
phận màn trời chiếu đất. Nếu một giống nòi có 100 triệu 
con dân, mà có hằng triệu người vô gia cư, thì giống nòi 
đó đã phải nhận một phần lớn nhân kiếp đầu đường xó 
chợ. Nếu ra đường, một công dân Việt đã thấy nhiều 
đồng bào của mình không có mái ấm che thân, khi công 
dân này sẽ nhận ra nhân phẩm của các đồng bào vô gia 
cư đã mất rồi! Thì chính lúc đó công dân đang có mái 
ấm che thân phải nhận ra luôn là chính nhân phẩm của 
mình đang bị xúc phạm. Nếu ngoài phố, một công dân 
Việt đã thấy nhiều đồng bào của mình mất đất mất nhà, 
công dân này sẽ nhận ra nhân vị của các đồng bào vô 
gia cư không còn nữa! Thì chính lúc đó công dân này 
đang có đất có nhà cũng phải nhận ra luôn là chính 
nhân vị của mình cũng đang bị mất, và sẽ bị mất bất cứ 
lúc nào bởi bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma 
quyền tham tiền. Nếu trên đường ngoài phố, một công 
dân Việt đã thấy nhiều đồng bào của mình đang bụi 
thân trong bùn kiếp, mà trước đó họ là dân lành, dân 
đen đã bị bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma 
quyền tham tiền biến thành dân oan, dân bụi; họ đã bị 
cướp nhân quyền rồi! Thì chính công dân đó phải nhận 
ra là chính nhân quyền của mình cũng sẽ bị cướp. Vì khi 
một dân tộc để bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, 
ma quyền tham tiền chỉ biết trộm, cắp, cướp, giật, rồi 
quyết định nhân kiếp của mình thì dân tộc đó phải nhận 
kiếp nạn nhân: không nhân phẩm, không nhân vị, không 
nhân quyền… 
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BẠO QUYỀN CÙNG TÀ QUYỀN  

VÔ CƯ HÓA DÂN TỘC 

Những đồng bào hiện nay đang vô gia cư, sống đầu 

đường xó chợ, ngủ với màn trời chiếu đất, họ đang lưu 

vong trong nhục hình ngay trên quê hương họ, họ mang 

thân du mục tủi nhục ngay trên đất nước họ, họ mang 

kiếp nô lệ với những tên chủ vô hình đã loại bỏ họ ra 

khỏi cuộc sống bình thường, đã gạt phăng họ ra hẳn 

nhân sinh bình an. Những tên chủ tưởng là vô hình 

không trừu tượng, không lý thuyết, không viễn vông, 

nhưng chúng thực sự có mặt, có quyền lực để bảo vệ 

quyền lợi của chúng, bằng đặc quyền, đặc lợi, đặc ân do 

chúng chế ra. Đó là bạo quyền lãnh đạo, dùng bạo lực 

để bạo hành dân tộc, giống nòi như một phản xạ của 

một chế độ công an trị, giờ phản xạ này đã là hằng số, 

nó nói lên bản chất của độc đảng trong độc quyền, độc 

tài để độc trị. Đó là tà quyền tham quan, dùng tham 

quyền để tham ô, vì tham tiền nên tham nhũng, bòn rút 

tài nguyên đất nước, rút tỉa sinh lực dân tộc, lấy chuyện 

cướp ngày là quan để lách luật, trốn luật, thậm chí xé 

luật, để chống lưng cho bọn sân sau của chúng trong 

bóng đêm qua mua chức bán quyền, đang sâu mọt hóa 

mọi đạo đức của Việt tộc. Ma quyền tham tiền, là bọn 

con buôn không có đạo lý vì không biết luân lý nên 

chẳng màng gì tới đạo đức, chúng chỉ biết tham-đất-vì-

tham-tiền nên chúng không thấy cảnh đồng bào vô gia 

cư là cảnh rất thương tâm.  
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NHÂN HỌA ĐỘC 

Nếu nhân quyền chưa tới được bằng dân chủ trong số 

phận của Việt tộc hiện nay, thì các chính nhân đại diện 

cho chính giới phải là chính khách trong nhân vị của 

minh vương, trong nhân bản của minh chúa, trong nhân 

từ của minh chủ, trong minh trí của minh sư, mà Việt 

tộc đã không hề thiếu trong Việt sử của mình. hiện 

tượng xã hội vô gia cư, sinh ra các hệ quả xấu đang và 

sẽ làm nên nhân họa độc, nơi mà thực tế vô gia cư của 

bao đồng bào đã đưa ra những chỉ báo phân tích để giải 

thích bao hệ quả đang trùm bẫy Việt tộc. Kẻ quá giàu  

qua hệ tham (tham quan, tham quyền, tham ô, tham 

nhũng, tham tiền) chính là ký sinh trùng sống nhờ và 

phát triển trên ung thư của hệ độc (độc đảng, độc tài, 

độc trị, độc tôn, độc quyền). Chính hai hệ tham và độc 

san sinh ra hai hệ khác là: hệ bất (bất lương, bất tín, bất 

nhân) song đôi để song hành cùng hệ vô (vô tâm, vô 

giác, vô tri, vô cảm). Cả bốn hệ này: tham, độc, bất, vô 

tham quyền để cố vị và diệt cho bằng được hai hệ chính 

là hai vốn quý của xã hội là: hệ công (công bằng, công 

lý, công tâm) luôn biết dựa vào hệ đa (đa trí, đa tài, đa 

năng, đa hiệu) có chân dung diện mạo của đa đảng tận 

dụng dân chủ vì nhân quyền. 
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DÂN TỘC: NẠN NHÂN TRONG NẠN HỌA  

Nếu kinh tế học là một chuyên ngành đặt lợi ích tập thể 

trên lợi ít cá nhân để bảo vệ an sinh xã hội, lấy kinh tế 

phục vụ cho công bằng, bằng công lý của công luật, thì 

kinh tế của xã hội Việt Nam hiện nay đang bơi ngược, 

đi ngược, chạy ngược với định nghĩa này. Một ý thức hệ 

với tên gọi là cộng sản chủ nghĩa, nơi mà công sản của 

Việt tộc hiện nay từ tài nguyên của đất nước tới nguyên 

khí của dân tộc đều đang nằm trong quỹ đạo của quá 

trình tư hữu hóa của một thiểu số đang nắm quyền lực. 

Mà những kẻ nắm quyền để có quyền sở hữu này chính 

là: bạo quyền lãnh đạo song lứa với tà quyền tham quan 

để song hành cùng ma quyền tham tiền. Một thiểu số 

sinh hoạt như những bè, nhóm, phái với hành tác của 

các tập đoàn tội phạm: không trộm được thì cướp, 

không cắp được thì giật! Cộng sản thì làm sao lại tư hữu 

hóa công sản? Tại đây, định nghĩa kinh tế học là gì phải 

đi đôi, đi cùng với định đề để định luận sinh hoạt kinh 

tế, đời sống kinh tế, tổ chức kinh tế. Nếu một xã hội mà 

thảm trạng tư hữu từ tài nguyên, nguyên liệu, thiên 

nhiên tới lao động, bất động sản là quyền tự do qua đặc 

quyền, đặc lợi, đặc ân của một thiểu số khai thác, thao 

túng một độc đảng là ĐCSVN trong tham quyền để lộng 

quyền, thì xã hội này không có tự do cho đa số đồng 

bào, dân tộc: xã hội Việt Nam hiện nay không phải là xã 

hội của tự do!  
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DÂN LÀNH GIỜ ĐÃ TRỞ THÀNH  

DÂN ĐEN, DÂN OAN 

Nếu một xã hội mà thảm trạng tư hữu từ tài nguyên, 

nguyên liệu, thiên nhiên tới lao động, bất động sản đều 

dựa trên quy luật âm binh của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, 

để tha hồ cả lớn nuốt cá bé, để trắng trợn mạnh được 

yếu thua, tất cả đều được điều khiển bằng: chống lưng, 

sân sau… thì: xã hội Việt Nam hiện nay không phải là 

xã hội của công bằng! Nếu một xã hội mà thảm trạng 

mà phân nửa này có mái ấm che thân, có nệm ấm chăn 

êm, mà phân nửa kia là dân lành giờ đã trở thành dân 

đen, dân oan trong cảnh đầu đường xó chợ, màn trời 

chiếu đất, với hoạt cảnh thường nhật là vô tâm nên vô 

giác, vô tri nên vô cảm… Hằng ngày nhìn hàng nghìn 

đồng bào không nhà, vô gia cư trong vô định mà không 

thấy thương tâm, nhìn mà không thấy tức là mù sâu 

trong trí tuệ: xã hội Việt Nam hiện nay không phải là xã 

hội của công bằng! Các lãnh đạo của ĐCSVN không 

phải là các chính nhân đại diện cho chính giới, không 

phải là chính khách trong nhân vị của minh vương, 

trong nhân bản của minh chúa, trong nhân từ của minh 

chủ, trong minh trí  với các minh sư mà Việt tộc đã 

không hề thiếu trong Việt sử của mình. Muốn là lãnh 

đạo liêm chính thì phải truy để tra, kiểm để soát, để biết, 

để thu tất cả tiền bạc, của cải của bọn âm binh bạo, tà, 

ma đã tham nhũng. Phải thu để lấy lại của cải bất chính 

của chúng, để giải quyết tức khắc nơi ăn chốn ở cho các 

đồng bào vô gia cư hiện nay. 
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TỪ BẤT BÌNH ĐẲNG TỚI BẤT CÔNG 

Trong một xã hội đang rạn nứt từ thượng tầng lãnh đạo 

độc quyền trong độc đảng tới hạ tầng sinh hoạt kinh tế, 

văn hóa, giáo dục… thì khủng hoảng xã hội chính là 

hàm số để hiểu về hiện tượng vô gia cư của hàng triệu 

đồng bào. Ở đây hàm số đã thành hằng số, tồn tại và tự 

tại từ gần nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo độc quyền 

của ĐCSVN. Phải đào sâu để phân tích rộng về những 

tai họa mà những kẻ ít hơi ngắn tiếng trong xã hội Việt 

dưới bạo lực công an trị đã phải mang số kiếp của con 

sâu cái kiến, một sớm một chiều từ dân lành biến thành 

dân oan, từ dân đen biến thành dân bụi, trong oan cảnh 

nghiệt ngã của kiếp: bụi đời! Không nhà, không đất với 

tên gọi hành chính là: vô gia cư, trong thảm cảnh 

thường nhật của màn trời chiếu đất, với họa cảnh 

thường xuyên của đầu đường xó chợ.  
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MỘT DÂN TỘC BỊ  «MẶC XÁC HÓA» 

Nới rộng để giải thích xa trong hiện cảnh của Việt tộc, 

nơi mà sinh hoạt xã hội hiện nay là sinh hoạt của nắm 

giữ quyền lực để nhai nuốt quyền lợi, tại nơi này thì 

mạnh được yếu thua, quen được quyền thì thắng, không 

quen quyền thì chắc chắn thua. Sinh hoạt xã hội loại bất 

nhân này được hà hơi tiếp sức bởi bạo quyền lãnh đạo 

của độc đảng cho phép cá lớn nuốt cá bé, mà cá bé bị 

nuốt vì không quyền, lại không phải là ký sinh trùng lu 

bu sống nhờ độc tài của ĐCSVN thì chắc bẩm là bị 

nuốt: bị nuốt đất, bị nuốt nhà, bị nuốt thân, bị nuốt 

kiếp… bị nuốt nhân phẩm. Quan hệ xã hội, nơi mà sinh 

hoạt ma quyền của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ ngày ngày 

truy hủy trí tuệ, thì chính vật chất của tà quyền sẽ quyết 

định quan hệ trong nhân sinh, bất chấp nhân phẩm của 

mọi công dân. Quan hệ xã hội loại này thì chính hệ 

tham sẽ thô bỉ hóa nhân cách, tồi tục hóa nhân vị, nơi 

mà tham quyền để trở thành tham quan, để được tham ô 

rồi làm giàu  nhờ tham nhũng với phản xạ tồi bại nhất là 

lấy tham tiền làm nhân sinh quan trong mọi quan hệ với 

tha nhân, với đồng loại với đồng bào của mình. Đời 

sống xã hội, nơi mà mọi cái đều giả được: học giả, thi 

giả, điểm giả, bằng giả, bằng sinh hoạt mua bằng bán 

cấp với quan hệ mua quyền bán chức, được cổ vũ bởi 

bọn âm binh nắm quyền lực lẫn quyền lợi không ngần 

ngại phản dân hại nước, nên sẽ không chần chừ trong tà 

lộ của buôn dân bán nước, mặc dầu (hay mặc xác!) tất 

cả những người vô gia cư chính là đồng bào của chúng! 
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NẠN NHÂN CỦA BẤT NHÂN 

Đặt câu hỏi về nhân sinh để tìm ra chỗ đứng ghế ngồi 

cho nhân vị, để trực diện với nhân thế, để giải thích 

nhân tình bằng nhân tri, và không chấp nhận bạo quyền 

độc đảng cùng tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, 

tất cả nấp trong bóng tối âm binh của bạo lực công an trị 

để bạo hành dân lành biến họ thành dân oan. Đối diện 

với bạo quyền, đối đầu với tà quyền, đối mặt với ma 

quyền, để đối luận bằng tranh luận, lấy trực luận để trao 

luận, lấy sự thật để thấu chân lý, lấy lẽ phải để soi rọi 

công bằng mà tìm cho ra công lý. Nhận nghiệp vụ học 

ngay trên nhân nạn, nhân họa, kể cả nhân bại khi nhân 

phẩm, nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân vị, nhân 

tính, nhân bản, nhân văn bị đánh văng ra đường, bị vứt 

ra khỏi cuộc sống, bị gục nơi đầu đường xó chợ trong 

bại cảnh màn trời chiếu đất. Hãy luôn bắt đầu bằng chữ 

nhân: lấy nhân tri, nhân trí để phục vụ nhân sinh, nhân 

thế; nhận nhân tính, nhân lý để cống hiến cho nhân 

gian, nhân loại, nơi mà nhân vị phải là nhân phẩm để 

xác chứng đạo đức của tổ tiên Việt: sống lâu mới biết 

lòng người có nhân! Mà có nhân là có nhân tâm, nhân 

từ, nhân nghĩa làm nên nhân bản, nhân văn, nhân tính. 

Theo chu trình của nhân tri để nhận ra nhân trí bằng 

nhân đức của lẽ phải có trong sự tuần hoàn của nhân 

gian, nơi mà thất bại hay thành công, thảm bại hay chiến 

thắng đều là tạm thời, muốn thành công trong bền vững 

thì phải theo tổ tiên Việt là biết: ăn ở có hậu, tức là có 

tương lai trong lẽ phải, có mai hậu trong đạo đức.  

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1331 

 

BỊ LÔI SÂU XUỐNG ĐÁY NHÂN SINH, 

BỊ ĐƯA RA NGOÀI NHÂN THẾ, 

BỊ GẠT RA KHỎI NHÂN GIAN 

Ăn ở có hậu không phải là câu chuyện của phía sau, của 

quá khứ, của dĩ vãng; mà nó là câu chuyện của phía 

trước, của tương lai trong những chân trời gần nhất và 

xa nhất. Nên nhưng kẻ dựa dẫm vào bạo quyền độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền thì nên 

bắt đầu phóng tầm nhìn vào ngày mai, phóng tầm ngắm 

thật xa để phải cứu giúp ngay các đồng bào vô gia cư 

đang sống trong nhân bại như đang sống giữa địa ngục 

trần gian. Hãy đi từ đáy vực sâu của các đồng bào vô 

gia cư để leo trèo ngược lên phía ánh sáng để nhận ra và 

liên kết hai thực trạng của nhân sinh là: lên voi xuống 

chó, vì không ai giàu ba họ không ai khó ba đời để nhận 

ra phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải của câu chuyện 

ăn ở có hậu, có gốc rễ, cội, nguồn của đạo đức của 

thương người như thể thương thân. Những đồng bào 

của chúng ta đang sống nhưng đã bị đánh văng ra khỏi 

cuộc sống… Bị lôi sâu xuống đáy nhân sinh, bị đưa ra 

ngoài nhân thế, bị gạt ra khỏi nhân gian, những đồng 

bào này trước mắt chúng ta, mà nhiều người trong 

chúng ta xem như họ không có, những người này nhìn-

mà-không-thấy. Những người thờ ơ, lãnh đạm, quay 

mặt, làm ngơ… những người này đã bị hệ vô nhập nội 

vào tâm lực và trí lực, nơi mà vô cảm đã làm ra vô giác, 

để vô tri biến họ thành vô minh ngay trên điều kiện làm 

người của họ.  
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CÁI BẤT NHÂN TỪ THƯỢNG TẦNG LÃNH ĐẠO 

Những đồng bào vô gia cư đang sống nhưng như đã bị 

loại ra khỏi cuộc sống, phần lớn lỗi không phải từ các 

nạn nhân này, mà nguyên nhân chính là lỗi (đã trở thành 

tội) của một chế độ độc tài đã ung thư cùng tham nhũng, 

bi nạn của Việt tộc hiện nay là bọn độc tài này lại bất 

tài, một không gian vô định của khổ luận cho cả Việt 

tộc, bao giờ chúng ta mới quyết định lối ra ngay trên 

nhân kiếp của chúng ta? Đây cũng là hậu quả tồi tệ của 

một độc đảng tham quyền để độc trị nhưng không hề 

biết quản trị đất nước để đồng bào sống trong điều kiện 

có khi còn thua, thấp, kém, tồi hơn thú vật. Chính cái 

bất nhân từ thượng tầng lãnh đạo đã gieo trồng cái vô 

tâm trong xã hội, chính cái thất nhân từ nội bộ cầm 

quyền tranh quyền bằng thanh trừng và khi có quyền thì 

độc quyền vơ vét đã rải tràng mầm mống của thất đức. 

Cái bất nhân trong bất tín ung thư cùng cái thất nhân vì 

thất đức đã tạo ra cái vô giác giữa lòng xã hội, nơi mà 

tâm lý xã hội mạnh ai nấy sống, đã cho sản sinh ra tâm 

lý tập thể ai chết mặc ai, chỉ vì bọn bề trên đã đối xử với 

đồng bào với nhẫn tâm: bay chết mặc bay! 
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NHÂN KIẾP NGHIỆT NGÃ LÀ ĐANG QUỴ GỤC 

NGAY TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH 

Câu chuyện còn lại là số phận hẩm hiu của Việt tộc đã 

được nhận qua lăng kính của các đồng bào vô gia cư với 

nhân kiếp nghiệt ngã là đang quỵ gục ngay trên chính 

quê hương của mình. Không biết bao giờ họ tự vực họ 

đứng lên, ngẩng đầu, thẳng lưng, đi tới lật ngược thế cờ 

để lật đổ bạo quyền độc đảng, tà uyền tham quan, ma 

quyền tham đất, tất cả bọn âm binh này đều tham tiền 

không những đã cướp đi nơi ăn chốn ở của họ, mà cướp 

luôn nhân phẩm của họ. Vấn đề phải phân tích tiếp theo: 

cũng là đồng bào với nhau, tại sao kẻ có nơi ăn chốn ở 

lại thờ ơ trong vô cảm, lại lãnh đạm trong vô giác, lại 

làm ngơ trong vô tri, để vô tình nhận lãnh một loại tâm 

lý vô tâm trước nỗi khổ của đồng bào, trước niềm đau 

của đồng loại. Nếu người không cứu người thì ai sẽ cứu 

người? Nếu ta không cứu người thì khi ta gặp hoạn nạn 

ai sẽ cứu ta? Đây là hai câu hỏi về giác ngộ trước nhân 

kiếp làm nên tuệ giác trước nhân sinh, trả lời hai câu hỏi 

này giúp chúng ta tạo dựng nên một tâm lý học tỉnh táo 

trong sáng suốt ngay trên nhân vị của mỗi con dân Việt, 

mà tổ tiên Việt đã từng để lại một bài học cho con cháu 

Việt: Rồng nằm bể cạn phơi râu/ Sa cơ rồng cũng như 

giun khác gì! 
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NHÂN SINH QUAN, THẾ GIỚI QUAN,  

VŨ TRỤ QUAN CHỈ LÀ MỘT 
Nhân sinh quan của cá nhân trong sinh hoạt xã hội, 
cộng đồng, tập thể, nơi mà cá nhân đó có thể là chủ thể 
khi nhận mệnh đề tự do-công bằng-bác ái để đấu tranh 
cho dân chủ vì nhân quyền, hay cá nhân này chỉ là cá 
thể khi chỉ thấy quyền lợi bằng tư lợi, tự lợi qua sự ích 
kỷ trong tính toán thiệt hơn chỉ cho cá nhân mình. Nên 
trong cùng một nhân sinh nhưng có nhân sinh quan này 
cao, sâu, xa, rộng hơn nhân sinh quan kia, tại nơi đây 
hoài bão của chủ thể đã đi trên lưng, trên vai, trên đầu 
mọi con tính ích kỷ của cá thể. Thế giới quan của cá 
nhân trong quan hệ xã hội, cộng đồng, tập thể, nơi mà 
cá nhân đó có thể nhận ra các quan hệ này không hề cá 
biệt, bằng con tính xuẩn loạn của được làm vua, thua 
làm giặc. Cá thể ích kỷ đẻ ra cá nhân vị kỷ, kỷ tới độ 
cuộc sống chỉ có nội dung của tư lợi. Cá thể ích kỷ 
không biết giá trị của nhân phẩm làm nên nhân vị hay, 
đẹp, tốt, lành hơn những con tính thủ cho mình mà quên 
đồng loại kể cả tha nhân chính là đồng bào của mình. 
Vũ trụ quan của cá nhân trong đời sống xã hội, cộng 
đồng, tập thể, nơi mà cá nhân đó không những là công 
dân của công bằng đấu tranh vì công lý cho đồng bào 
của mình, mà còn là công dân của thế giới, của nhân 
loại, của vụ trụ biết bảo vệ nhân cách không những cho 
mình, cho đồng bào, cho đồng loại của mình nữa. Làm 
gì có một loại nhân cách đơn lẻ của cá nhân đó, nếu 
nhân cách đó không được xây dựng lên bằng nhân bản 
của cá nhân, được thăng hoa bằng nhân phẩm của đồng 
bào.  
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TREO THÂN TRONG VÔ GIA CƯ 

Treo thân vì không còn nhà để ngủ yên, không còn chốn 

riêng của mình để được yên thân. Trong cơn mệt lã, một 

tấm vải bố bần rách, một chiếc võng cũ mèm để treo 

thân mà ngủ, vì mệt lã đang chuyển dần qua mệt gục, 

mệt quỵ… Treo đời tức là bị treo thân hằng ngày, một 

loại án treo ở chốn vô phương, khi nơi này, mai nơi 

khác, hôm nay xóm nọ, ngày mai làng kia. Mà án treo 

của tòa án còn có hạn định, chớ treo đời kiếp vô gia cư 

không đất, không nhà thì vô phương song hành cùng vô 

định! Không biết khi nào, thời khắc nào để mới dứt kiếp 

đầu đường xó chợ vì công bằng không còn, công lý 

không có, công luật của loài âm binh bạo quyền lãnh 

đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền chỉ là trò 

hề, chúng tự điếm nhục hóa chúng, để ngày ngày nhơ 

đục hóa nhân sinh. Treo kiếp tức là bị treo thân hằng 

ngày, có khi bị treo đời cả đời! Treo có khi tới cho tới 

dứt kiếp, cho tới khi loài âm binh của liên minh bạo 

quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền 

bị «tính sổ» rồi bị «xóa sổ» vĩnh viễn. 
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NHÂN QUYỀN BIẾT  

CÕNG, BỒNG, BẾ, NÂNG NHÂN ĐẠO 

 Sự xuất hiện của nhân quyền biết cõng, bồng, bế, nâng 

tất cả hệ nhân nơi mà nhân đạo, nhân tâm, nhân từ, 

nhân nghĩa, nhân lý, nhân tính, nhân tri, nhân trí, nhân 

phẩm, nhân vị, nhân bản, nhân văn, có mặt đầy đủ để 

Việt tộc chung lưng đấu cật với nhau mà minh định lại 

đạo lý của tổ tiên Việt: sống lâu mới biết lòng người có 

nhân! Dân chủ biết mời, gọi, đón, chào hệ đa: có đa 

nguyên mời đa tài, gọi đa trí, đón đa năng, chào đa 

hiệu, nơi mà đa phương của tất cả đồng bào biết máu 

chảy tới đâu ruột đau tới đó, sẽ cùng nhau kết lực trong 

đa lực chấm dứt kiếp vô gia cư. Khi Nhân quyền còn 

vắng mặt, khi Dân chủ còn vắng bóng, thì Việt tộc luôn 

tin vào sử luận của chính Việt sử là: minh quân, minh 

chủ, minh chúa sẽ xuất hiện để dẹp loài âm binh của 

liên minh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma 

quyền tham tiền… Tất cả thời Ngô, Lê, Lý, Trần… đều 

xuất hiện các minh quân, minh chủ, minh chúa để đưa 

Việt tộc ra khỏi cảnh mất nước, nhà tan.  
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PHẢN XẠ KHUẤT NHỤC, PHẢN ỨNG KHUẤT 

DẠNG NGAY TRONG NHÂN THẾ 

Một chế độc độc đảng công an trị dùng bắt bớ, tra tấn, 

tù tội… súc vật hóa nhân sinh bằng những phản xạ phải 

cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền, bó buộc 

người dân phải mang những phản ứng tránh voi chẳng 

mất mặt nào là một chế độ đã lấy bạo quyền để bứng đi 

nhân cách. Thì bản chất của chế độ đó không hề đại 

diện cho nhân cách, vì nhân cách phải có hằng chục 

gốc, rễ, cội, nguồn của hệ nhân tới từ nhân đạo làm nên 

nhân tâm, có chỗ dựa là nhân từ và nhân nghĩa, tới từ 

nhân lý làm nên nhân tính, có chỗ dựa là nhân tri và 

nhân trí, tới từ nhân phẩm làm nên nhân vị, có chỗ dựa 

là nhân bản và nhân văn. Một đồng bào vô gia cư bị 

mất nhà, mất đất, mất nơi thờ cúng tổ tiên, mất luôn sự 

tự giáo dưỡng cho chính mình là cái có nhân chính là 

cái có hậu, khi họ phải chịu đựng những phản xạ phải 

cúi đầu-khoan tay-quỳ gối, thì bây giờ họ phải nhận 

lãnh thêm một phản xạ khác che mặt-khom lưng-rụt cổ. 

Những nạn nhân này mang nặng những phản xạ khuất 

nhục, những phản ứng khuất dạng ngay trong nhân thế 

của họ, đây không phải là lỗi của hằng triệu động bào 

vô gia cư hiện nay. Mà là lỗi đã biến thành tội của bạo 

quyền độc tài nhưng bất tài trước an sinh xã hội, của tà 

quyền tham quan làm chuyện cướp ngày là quan, của 

ma quyền tham đất làm chuyện trộm, cắp, cướp, giật vì 

tham tiền. 
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ĐỒNG BÀO VÔ GIA CƯ: MẤT TRẮNG! 

Sau phản xạ phải cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, rồi thêm 

phản xạ khác che mặt-khom lưng-rụt cổ khi đã bị mất 

đất, mất nhà, thì phản ứng tiếp theo của hệ nhân (nhân 

cách của nhân đạo, nhân tâm, nhân từ ,nhân nghĩa, 

nhân lý, nhân tính, nhân tri,nhân trí, nhân phẩm, nhân 

vị, nhân bản, nhân văn) là đứng lên-thẳng lưng-ngẩng 

mặt-đi tới để lật đổ liên minh âm binh của bạo quyền 

lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền để 

sống còn trong nhân cách, để sống sót trong nhân vị, để 

sống vui trong nhân phẩm! Màn trời chiếu đất là mất 

đất, mất nhà là mất từ thân tộc tới thống tộc, mất luôn 

đạo lý Việt ngày nào của bán bà con xa mua láng giềng 

gần, giờ đây một sớm một chiều tan biến trong nhân 

thế. Mất đất, mất nhà là mất từ xóm giềng tới làng nước, 

đạo lý Việt ngày nào của láng giềng tối lửa tắt đèn sớm 

tối có nhau, cũng chốc lát một nắng một mưa tiêu tan 

trong nhân kiếp. Thực cảnh vô gia cư là một thảm cảnh 

của nhân kiếp. Thảm cảnh vô gia cư là một họa cảnh 

của nhân sinh. Họa cảnh vô gia cư là một hoạn cảnh 

của nhân loại. Khi thực cảnh-thảm cảnh-họa cảnh-hoạn 

cảnh chỉ là một thì nhân kiếp đó đã mất nhân đạo, nhân 

tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân sinh đó đã trống nhân 

tính, nhân tri, nhân trí, nhân loại đó đã vắng nhân 

phẩm, nhân bản, nhân văn. 
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HÀNG TRIỆU ĐỒNG BÀO VÔ GIA CƯ LÀ MỘT 

THẢM HỌA KHÔNG CHẤP NHÂN ĐƯỢC! 

Nhìn thì phải thấy, thấy thì phải thấu, để hiểu phương 

trình vô gia cư thực cảnh-thảm cảnh-họa cảnh-hoạn 

cảnh là màn trời thì không còn người, thảm cảnh của thất 

nhân sánh vai cùng thất đức. Chiếu đất thì không còn 

đời, họa cảnh của vô tâm đã đồng lứa với vô nhân. Chưa 

hết vì chưa xong: màn trời thì bị thinh không hút hết trí 

lực, chiếu đất thì bị hư vô hút hết tâm lực. Còn lại thể 

lực thì đã bị nạo rỗng bởi liên minh âm binh của bạo 

quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền 

rồi. Mà muốn lấy lại trí lực-tâm lực-thể lực cùng lúc 

được định cư, yên kiếp để yên thân, dứt khoát rũ bỏ hẳn 

kiếp vô gia cư thì trước hết phải biết đường đi nẻo về 

của dân chủ có đa nguyên mang tới đa tài, đa trí, đa 

năng, đa hiệu, nơi mà đa phương của tất cả đồng bào 

biết một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, sẽ cùng nhau kết tụ 

bằng đa lực để thay đời đổi kiếp theo hướng an cư để 

lạc nghiệp! Vì hàng triệu đồng bào vô gia cư là một 

thảm họa không chấp nhân được! 
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BÁC ÁI: THƯƠNG NGƯỜI  

Hãy cẩn trọng, ta có thể tự đấu tranh cho cá nhân ta, cho 

tập thể ta, cho cộng động ta, cụ thể là dùng tự do để đòi 

hỏi công bằng qua công lý; nhưng phạm trù bác ái là 

đấu tranh cho đồng loại, nhất là khi họ lại là đồng bào 

ta. Bác ái luôn vẫn là chuyện khó nhất trong nhân sinh, 

vì tự do và công bằng có thể biến và viết thành luật 

được, nên tự do và công bằng được vận dụng trong hiến 

pháp để điều hành pháp luật qua công lý của công luật, 

nhưng phạm trù của bác ái thì không sao luật hóa được! 

Vì không có luật nào bắt một người phải «thương 

người», thương tha nhân, thương đồng loại, và mỗi 

người trong chúng ta đều biết «thương người», theo đạo 

lý của tổ tiên Việt là: «thương người như thể thương 

thân». Nên bác ái là đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) của 

nhân tri biết sống, biết chia vì biết chung nhân kiếp 

ngay trong nhân thế, nếu đạo lý không thể biến thành 

đạo luật được, thì cũng không sao! Nếu đồng bào cùng 

đồng loại biết che chở, đùm bọc, biết thương, yêu, quý, 

trọng nhau, đây chính hệ lực (nội lực, sung lực, hùng 

lực) của nhân phẩm có trong nhân tính của mỗi chúng 

ta: «bầu ơi thương lấy bí cùng», «một con ngựa đau cả 

tàu bỏ cỏ»… 
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CÂU CHUYỆN BÁC ÁI 

Ngay trên quê hương của khổ nạn của hàng triệu đồng 

bào vô gia cư bởi liên minh âm binh của bạo quyền lãnh 

đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền, ngay giữa 

thảm cảnh màn trời chiếu đất, ngay giữa họa cảnh đầu 

đường xó chợ, thì giữa khuya, giữa đêm, kẻ đi nghiên 

cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về những nạn nhân vô 

gia cư đã nhận ra: các hội đoàn từ thiện đã có mặt trao 

tận tay miếng ăn, thức uống cho những đồng bào đang 

thiếu ăn, thiếu uống. Các nghĩa cử nhân đạo tập thể đã 

đến tận nơi trao tận tay miếng khi đói cho những đồng 

bào đang đói, đang khát, hẹn cùng nhau sẽ có ngày gói 

khi no. Các cá nhân Việt đã trưởng thành để trở thành 

chủ thể Việt, mua một phần cơm cho mình và mua thêm 

vài phần cơm cho những kẻ vô gia cư đang bụi phận 

trong đói rã, hạt muối cắn làm đôi thì hạt cơm cùng chia 

làm hai được! Câu chuyện bác ái không mơ hồ. Câu 

chuyện bác ái không lý thuyết, không trừu tượng, vì nó 

nằm ngay trong quy luật vô trương bất tín, không thấy 

không tin, thấy rồi mới tin. Nên câu chuyện bác ái trong 

nhân loại có trong câu chuyện tương trợ giữa đồng bào, 

mà tương trợ luôn đứa con tin yêu trong đoàn kết của 

một giống nòi. Cụ thể là câu chuyên liên kết bác ái-

tương trợ-đoàn kết luôn là câu chuyện thăng tiến trong 

nhân sinh để nhân phẩm được thăng hoa…  
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VÔ GIA CƯ: NỘI CHẤT CỦA BẤT CÔNG  

CỦA MỌI BẤT CÔNG 
Nếu nhân loại không biết luật hóa được bác ái như đã 
luật hóa được tự do và công bằng thì cũng không sao! 
Vì đây là chuyện của nhân sinh, nhân thế, nhân kiếp 
luôn tùy thuộc vào hệ nhân (nhân đạo, nhân tâm, nhân 
từ, nhân nghĩa, nhân lý, nhân tính, nhân tri, nhân trí, 
nhân phẩm, nhân vị, nhân bản, nhân văn) đã bao lần 
cứu rỗi nhân loại. Vì liên minh sáng bác ái-tương trợ-
đoàn kết luôn biết đi trên lưng, trên vai, trên đầu liên 
minh tối ích kỷ-vị kỷ-tư kỷ, Việt tộc đã biết sống còn qua 
thăng trầm, thì Việt tộc sẽ chọn: liên minh sáng! Ngữ 
pháp đầu đường xó chợ tả một thực cảnh cùng lúc như 
kết tội luôn các nạn nhân chịu hoạ cảnh này là những 
thành phần «đáng nghi ngờ» trong xã hội, đây là bất 
công của mọi bất công đang ngự trị giữa nhân sinh Việt. 
Nếu nạn nhân bị cướp đất, mất nhà phải chịu cảnh đầu 
đường xó chợ lại còn bị người đời khinh miệt trong thân 
cô phải sống trong xó, trong thế cô giữa chợ, thì chính 
những kẻ dễ mồm dẻo lưỡi nói ra câu này đối với các 
nạn nhân phải vô cùng cẩn trọng! Cốt lõi của vấn đề khi 
là nạn nhân của trộm đất, cướp nhà lại còn bị sỉ nhục 
công khai bởi lời ra tiếng vào của xã hội chính là nội 
chất của bất công của mọi bất công, và mỗi lần bất công 
xuất hiện là công bằng mất tích, công lý biệt dạng, công 
pháp biệt tăm. Câu chuyện vô gia cư của hàng triệu con 
dân Việt tộc hiện nay vô cùng đau đớn và trầm trọng, vì 
nó đang thiêu rụi không những đạo lý giữa đồng bào 
Việt, mà nó còn hủy luôn mọi đạo đức mà thế hệ hiện 
nay phải xây dựng cho các thế hệ mai sau.  
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SỰ TÔN TRỌNG TỰ DO CỦA NHAU 

Đạo đức có trong tự do-công bằng-bác ái của nhân loại 

đã được khẳng định bởi tiến bộ của dân chủ vì văn minh 

của nhân quyền. Tự do không phải muốn làm gì thì làm, 

không phải chuyện cá lớn nuốt cá bé của luật rừng man 

rợ mạnh được yếu thua, đang xảy ra ngay trên quê 

hương Việt là trộm cắp đất đai song hành cùng cướp 

giật nhà cửa của dân lành biến họ thành dân oan; hoàn 

toàn không phải là áp sưu cao thuế nặng, cùng lúc bóc 

lột tận xương tủy dân đen biến họ thành dân bụi. Tự do 

chỉ tồn tại trong bền vững của đạo lý, khi đạo đức của 

nó được đặt để trên nền móng của công bằng, chính 

công bằng bảo đảm, bảo trợ, bảo hành cho tự do bằng 

công lý, để tự do lớn này không ngấu, nghiến, nhai, nuốt 

tự do bé kia. Tự do có luân lý trách nhiệm của nó, vì nó 

luôn biết dựa vào gốc, rễ, cội, nguồn của công bằng làm 

nên nhân lý có bổn phận của nó. Đừng định nghĩa tự do 

một cách ngô nghê đến man rợ: tự do là muốn làm gì thì 

làm! Kể cả làm những chuyện vô nhân thất đức là cướp 

đất, phá nhà người khác. Việt tộc hãy giáo dục rồi giáo 

dưỡng nhau như các dân tộc văn minh khác đã thực hiện 

thành công khi họ biến ý thức về tự do thành nhận thức 

về công bằng: hành động về tự do của tôi sẽ ngừng ngay 

trước hành tác về tự do của tha nhân! Đây là sự tôn 

trọng tự do của nhau, cho nhau, vì nhau, đây chính là 

giá trị của giá trị.  
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ĐỒNG BÀO LANG THANG RỒI QỤY GỤC 

 TRÊN VỈA HÈ, GÓC PHỐ 

Tự do hành động vì tư lợi của mình là một quyền hạn, 

tự do xây dựng tư lợi của mình có thể được xem như là 

một giá trị của dân chủ; nhưng giá trị của giá trị là quy 

luật làm nên nhân luật về công bằng giữa các công dân, 

nơi mà công bằng phải ngăn chặn cho bằng được 

chuyện tư lợi này không giết hại tư lợi kia. Nhìn cảnh 

đầu đường xó chợ để thấy sự thật của nạn nhân, để nhận 

ra chân lý của công bằng làm nên lẽ phải của tự do là: 

mỗi lần chính bạn mắt thấy tai nghe thảm cảnh đầu 

đường xó chợ, thì bạn phải thấy các nạn nhận mất đất, 

mất nhà đã bị cướp đi công bằng, và có ngày chính bạn 

sẽ mất công bằng lẫn tự do. Thấy hiện tượng nhiều đồng 

bào lang thang rồi qụy gục trên vỉa hè, góc phố, thì ta 

cũng nên đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao số lượng đồng 

bào vô gia cư lại nhiều như vậy? Hãy nhận ra đây có thể 

là một trong hàng chục ngàn người đã bị cưỡng chế đất 

tại Thủ Thiêm từ hơn 20 năm qua; đây cũng có thể 

là một trong hàng trăm người đã bị đập tan nhà cửa tại 

vườn rau Lộc Hưng, năm 2019… Chưa hết, đây có thể 

là một trong hàng chục ngàn người mới bị xua đuổi khỏi 

Campuchia, trở về lại quê hương với «biệt danh»: người 

Việt không căn cước, hàng chục ngàn đồng bào đang 

qụy gục tại Tây Ninh, lạc lõng tại Cồn Dầu… rồi lang 

thang, thất thểu, vật vờ tìm đường lên Thành Hồ để sống 

sót. 
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QUÊ HƯƠNG CỦA NHỮNG KẺ VÔ GIA CƯ? 

Vô gia cư không hề là hiện tượng xã hội của một người, 

một gia đình, một xóm, một làng đang chịu thảm cảnh 

vô gia cư, mà của hàng triệu đồng bào đang mất đất, 

mất nhà ngay trên quê hương Việt, tạo nên hình ảnh qua 

trực quan của thế giới bên ngoài là Việt Nam có phải là 

quê hương của những kẻ vô gia cư? Nơi mà những nạn 

nhân mất đất, mất nhà đã cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, 

bây giờ trong hoạn cảnh màn trời chiếu đất đang gục 

đầu-xuôi tay-quỵ gối, đang vừa mất nhân vị và nhân 

quyền, vừa mất nhân bản và nhân phẩm. Một thảm cảnh 

có nguồn gốc của một bi nạn tới từ một chế độ độc đảng 

bám độc tài nhưng bất tài mà cứ ngày ngày chồng chất 

bao bất công; một cơ chế chỉ biết khư khư ôm ghì độc 

trị nhưng không biết quản trị gì về an sinh xã hội, mà 

chỉ biết bạo trị bằng công an trị qua trộm, cắp, cướp, 

giật đất nhà của nhân dân mình. Hệ luận của cộng hòa 

làm nên cho dân chủ là: Tự do, công bằng, bác ái phải 

được phân tích rành mạch và giải thích cặn kẽ trong 

thảm cảnh vô gia cư hiện nay của Việt tộc; và chúng ta 

nên bắt đầu bằng cách tách ra ngay trên thượng nguồn 

sự khác nhau giữa công bằng và bác ái. Công bằng, là 

nguyên tắc của pháp lý làm nên pháp luật, để công lý 

bảo vệ công dân bằng công luật; mà nguyên tắc của 

pháp lý thì được bảo trợ từ hiến pháp tới luật pháp. 

Bác ái, là tình cảm giữa đồng loại biết xây dựng nên 

đạo lý đoàn kết trong gian nan, biết chế tác ra đạo đức 

tương trợ biết nâng đỡ nhau trong thăng trầm của nhân 

thế.  
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VIỆT KIỀU PHƯƠNG XA 
Cho tới nay các thể chế cộng hòa văn minh cũng chưa 
pháp luật hóa được bác ái, cụ thể là không ai có thể bắt 
ai phải bác ái với tha nhân, với đồng loại. Chính đây là 
thử thách của tiến bộ nơi mà bác ái biết biến nhân phẩm 
riêng của một cá thể thành nhân phẩm chung của nhân 
loại. Chính đây là thách đố của văn minh nơi mà bác ái 
biết biến nhân vị riêng của một công dân thành nhân 
bản chung của một dân tộc. Chính bác ái sẽ biết xóa đi 
cái riêng ích kỷ để đưa nó vào cái chung của nhân đạo 
và nhân nghĩa để con người nhận ra nhân đức: Chung 
để chia và chia để chung, đây là tiền đề cho mọi vận 
dụng của các chính sách về công sản xã hội, và khi 
chúng ta biết tận dụng các quyết sách về công sản xã 
hội thì chính công sản xã hội sẽ xóa đi các tà sách của 
cộng sản tham nhũng! Một chuyện thật lạ đã hiện lên: 
các mảnh đời Việt chân trời cửa bể lại tụ họp, quây 
quần, gần gũi, khăng khít bên nhau… bất chấp khoảng 
cách địa lý. Đó là trường hợp các Việt kiều phương xa 
về thăm quê hương, cứ tưởng là họ thăm gia đình xong 
thì họ đi du lịch; cứ nghĩ là họ ăn mặc tha hồ, sắm sửa 
xa hoa, tiêu xài kênh kiệu. Không đâu! Có Việt kiều 
lẳng lặng đi bộ một mình trên các vỉa hè, đi quanh 
phố… Sáng họ thấy người vô gia cư tàn tật này bán vé 
số bên ngã tư… Trưa thấy một mẹ già ăn xin giữa nắng 
cháy… Chiều thấy hai anh em lang thang dắt nhau đi 
bán bánh… Tối thấy cả một gia đình qụy gục giữa công 
viên mà «chưa ăn uống gì cả»… Và các Việt kiều 
phương xa này đã có mặt để nâng các đồng bào vô gia 
cư đứng dậy… 
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MẠNG LƯỚI TÌNH THƯƠNG. 

Đạo lý của ý thức đã đánh thức đạo đức của nhận thức, 

nơi mà xã hội học về quan hệ xã hội biến thành xã hội học 

về mạng lưới tương trợ (réseau d’entraide), nơi mà triết 

học luân lý về đoàn kết cộng đồng biến mạng lưới tình 

thương. Một chuyện không hề lý thuyết, các Việt kiều 

này tìm một trung gian địa phương rồi chuyển tiền giúp 

đỡ đồng bào vô gia cư. Một chuyện không hề mơ hồ 

trung gian địa phương làm cầu nối có kế toán, có sổ 

sách. Một chuyện không hề viễn vông, khi kẻ vô gia cư 

nhận tiền thì có chứng từ của biên lai, có chứng tích của 

vidéo. Một chuyện không hề xa vời mà rất cụ thể là kẻ 

vô gia cư nhận tiền và giải thích là mình sẽ sử dụng số 

tiền nhận để làm chuyện gì? Đầu tư vào phương án nào? 

Một gia đình bên Mỹ yêu cầu trung gian địa phương 

tặng 30 triệu đồng cho một bà mẹ có đứa con trai bị liệt 

não, dùng số tiền để chăm lo thuốc men cho nó cùng 

chăm lo sức khỏe cho chính bà. Một Việt kiều của 

Canada yêu cầu trung gian tặng 20 triệu đồng cho một 

bà cụ đã gần 80 tuổi lại phải nhặt bao nylon, thùng 

carton cả đêm… mà bán không được 50 ngàn đồng một 

ngày. Một Việt kiều tại Úc nhờ trung gian tặng 50 triệu 

đồng tới một ông cụ bán vé số, bị cụt cả hai chân, phải 

di chuyển bằng xe đẩy thấp sát đất… Còn bao Việt kiều 

nữa? Không ít! Còn bao người vô gia cư nữa cần được 

giúp đỡ? Nhiều lắm! 
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QUÊ CHA ĐẤT TỔ ĐÃ THÀNH ĐẤT CHẾT 

Một chính quyền không chăm lo được an sinh xã hội 

cho đồng bào mình mà biết được các câu chuyện này 

Đồng bào xa… Việt kiều gần này thì phải biết nhục! 

Một chính quyền không chăm sóc được công ích xã hội 

cho dân tộc mình mà biết được các câu chuyện này 

Đồng bào xa… Việt kiều gần này thì phải thẹn! Nếu 

không biết nhục, không biết thẹn, thì chắc là loài vô tri 

trước đạo lý này của tổ tiên Việt: Ở đời ở kiếp chi đây/ 

Coi nhau như bát nước đầy thì hơn! Một nhóm người 

ngủ cùng một vỉa hè giữa phố thị, khi điều tra thực địa 

dùng phương pháp phỏng vấn đào sâu nguyên nhân về 

thảm họa không nhà, màn trời chiếu đất, thì mới biết 

được là họ chỉ mới quen biết nhau, họ không cùng quê 

quán, không cùng địa phương, nhưng họ cùng một 

nguyên nhân là họ phải rời quê cha đất tổ của họ giờ đã 

thành đất chết. Người đàn ông này đã hơn 50 tuổi, rời 

Hà Tĩnh sau thảm họa môi trường gây ra bởi Formosa, 

mới vào thành Hồ được một năm. Người đàn bà kia tới 

từ Hậu Giang, sau khi đất ruộng của gia đình bà đã chết 

vì ngập mặn, vào thành Hồ được ba năm. Gia đình này 

rời Quảng Ngãi sau khi «không còn gì để ăn», vào thành 

Hồ được sáu tháng. Mẹ con kia rời Long An sau khi 

«không còn gì để làm», vào thành Hồ mới ba tháng… 

Cha con nọ rời một làng quê miền Bắc nay gọi là «làng 

ung thư» cạnh nhà máy nhiệt điện, sau khi gia đình đã 

mất đi 2 người… 
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OAN KHIÊN CHẤT CHỒNG 

Trên một quê hương Việt xưa kia là: gấm vóc, nay có 

nhiều làng ung thư, ngày ngày thêm nhiều vùng là đất 

chết: Người chết, súc vật chết, cây cỏ chết, nguồn nước 

chết… Một quê hương mà tuyên truyền ngu dân tự xảo 

ngôn trong điếm luận là một quê hương: «Chưa bao giờ 

được như thế này!», mà giờ đây có Hà Nội, có thành Hồ 

là hai thành phố bị ô nhiễm hàng đầu trong thống kê của 

thế giới. Trên một quê hương mà đồng bào phải bỏ quê, 

bỏ nhà vì phải bỏ cõi chết, để phải nhận oan kiếp màn 

trời chiếu đất thì mọi tuyên truyền mị dân phải biết xấu 

hổ! Trên một đất nước mà dân tộc đó phải bỏ đất, bỏ 

vườn như phải bỏ vực chết, để phải chịu tủi phận đầu 

đường xó chợ thì mọi tuyên giáo ngu dân phải biết độn 

thổ! Oan khiên chất chồng lên các mảnh đời chung vỉa 

hè khi gục quỵ, chung góc phố khi mệt lã… Chung vỉa 

hè để chung kiếp vô cư! Ai hãnh diện trước thảm trạng 

này? Chỉ có bọn vô loài mới hãnh diện trên thảm cảnh 

của đồng loại! Một đất nước với bao đứa con tin yêu 

đấu tranh cho tự do, công bằng, bác ái bằng dân chủ vì 

nhân quyền, một sớm một chiều bị bắt bớ, tù đầy, trở 

thành các tù nhân lương tâm, bị nhốt chung với các loại 

tù hình sự. Nơi mà chỉ một câu của Tô Thùy Yên đã 

tổng kết được oan khiên của Việt tộc hiện nay: «chung 

xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau». 
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VÔ GIA CƯ: ĐÂU LÀ QUỐC THỂ? 

Một chính quyền độc tài nhưng bất tài trong quản lý 

công ích xã hội, một chính phủ độc trị nhưng không biết 

quản trị an sinh xã hội đã: «Đem dân bỏ xó». Một tội 

mà tổ tiên Việt đã kết án một cách rành mạch nhất về 

loại vô loài: Đem con bỏ chợ! Trên những nẻo đường 

điền dã thực địa, kẻ nghiên cứu và khảo sát về thảm nạn 

vô gia cư phải nghe những lời tới từ những kẻ có gia cư, 

những lời vô tri trong nhẫn tâm, vô minh trong thất đức, 

vô giác trong thất nhân, vô cảm trong… ớn lạnh tình 

người: «Mấy đứa đầu đường xó chợ kiểu này làm mất 

mặt người Việt, mất khách du lịch, mất sĩ diện dân tộc… 

làm mất quốc thể!». Câu trả lời cho loại lời buộc tội: 

«kẻ vô gia cư làm mất quốc thể» phải có chiều cao của 

nhân nghĩa, có chiều sâu của nhân từ, có chiều rộng của 

nhân đạo, có lõi của lý luận trả lời biết dựa vào nhân lý, 

có gốc của lập luận trả lời biết dựa vào nhân tính, có cội 

của giải luận trả lời biết dựa vào nhân tri, có rễ của diễn 

luận trả lời biết dựa vào nhân trí. Những đồng bào vô 

gia cư không hề làm nhục quốc thể, bọn làm nhục quốc 

thể chính là liên minh giữa bạo quyền lãnh đạo-tà quyền 

tham nhũng-ma quyền tham đất vì tham tiền đã và đang 

biến đất nước Việt thành một loại cường quốc vô quốc 

thể, một cường quốc có triệu triệu dân đen, dân oan, dân 

bụi, dân vô gia cư sống nay chết mai trên vỉa hè, ngoài 

đường phố… 
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TÀ QUYỀN BÒN RÚT, NẠO VÉT  

SINH LỰC CỦA VIỆT TỘC 

Những đồng bào vô gia cư không hề làm nhục quốc thể, 

bọn làm nhục quốc thể chính là bọn tham quyền để trục 

lợi, tham quan để vơ vét, tham ô để trộm, cắp, cướp, 

giật của cải, tiền bạc, tài nguyên của đất nước từ thủ 

tướng tới bộ trưởng, từ Bộ Chính trị tới Trung ương 

đảng, từ đầu lãnh trung ương tới âm binh địa phương, 

chúng chấm mút, chúng bòn rút, chúng nạo vét sinh lực 

của Việt tộc, sinh khí của giống nòi. Những đồng bào vô 

gia cư không hề làm nhục quốc thể, bọn làm nhục quốc 

thể chính là bọn tướng trong quân đội đã tổ chức cờ 

gian bạc lận hàng nghìn tỷ qua mạng internet để trục 

vào túi của chúng. Rồi khi ra tòa thì khóc lóc như loại 

ký sinh xin được tha tội với lời đầu thú là: Não bộ nhỏ 

nhưng tham vọng lớn. Quốc thể của chúng bị điếm hóa 

ngay tự trong tế bào não bộ của chúng, chúng xin xỏ 

tổng bí thư của chúng được tha tội, chúng không một lời 

xin lỗi nhân dân mới chính là nạn nhân của chúng. 

Những đồng bào vô gia cư không hề làm nhục quốc thể, 

bọn làm nhục quốc thể chính là các bộ trưởng từ tài 

nguyên môi trường tới thông tin truyền thông, từ giao 

thông vận tải tới văn hóa du lịch, y tế tới kinh tế… mà 

hội đồng bộ trưởng từ thủ tưởng tới thứ trưởng được 

xây dựng lên bằng mua bằng bán cấp để mua chức bán 

quyền, và khi có chức, có quyền là có tức khắc phản xạ 

tham ô để vơ vét với sân sau của chúng là bọn tư bản 

đỏ, tư bản thân hữu, tư bản sâu dân mọt nước…  
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 ĐỒNG BÀO… ĐỒNG HỘI… ĐỒNG THUYỀN? 

Những chặng đường điền dã, điều tra, kháo sát thực địa 

về thảm trạng đầu đường xó chợ rồi màn trời chiếu đất, 

giúp kẻ nghiên cứu suy nghĩ thêm về hệ đồng, nơi mà 

Việt tộc biết gọi nhau là đồng bào, cùng một bào thai 

của mẹ Âu Cơ và vua Hùng, con Hồng cháu Lạc. Việt 

tộc này đã chứng minh qua lịch sử mình là một dũng tộc 

đã đuổi bạo ngoại xâm tới xâm lược đất Việt bằng sự 

dũng cảm của mình, và Việt tộc này cũng là một minh 

tộc, biết thắng mọi ngoại xâm với hùng trí thông minh, 

với hùng lực sáng tạo luôn biết thắng ngoại xâm. Mọi 

dũng lực làm nên một dũng tộc, mọi minh lực làm nên 

một minh tộc của một giống nòi luôn dựa vào một nền 

chung làm nên gốc chắc cho bản lĩnh của dân tộc đó; 

nơi mà đoàn kết và tương trợ chỉ là một! Đồng cam 

cộng khổ vì biết sống chết có nhau! Nhưng bây-giờ-và-

ở-đây-ngay-trên-đất-nước-Việt, thì Việt tộc hiện nay ra 

sao? Thể lực, tâm lực, trí lực của Việt tộc đang ở mức 

độ nào? Cấp độ nào? Trình độ nào? Việt tộc đang sống 

trong một chế độ độc đảng bất nhân nào mà đồng cam 

cộng khổ để sống chết có nhau để giữ nước, giữ luôn 

tiền đồ của tổ tiên, đã và ngày bị thay thế bởi tà lực của 

vô cảm, vô giác tới từ ma lực của vô minh, vô tri. Tất cả 

đang chế tác ra một quái thai: vô nhân (nội hàm của vô 

đồng); mọi liên kết của đồng bào-đồng hội-đồng thuyền, 

sau gần một thế kỷ đã tiêu tan… tiêu tán…tiêu tàn! 
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SỐNG LÂU MỚI BIẾT LÒNG NGƯỜI 

(CHẲNG) CÓ NHÂN? 
Câu chuyện hạt muối cắn làm đôi làm rễ cho cội đồng 
hội-đồng thuyền bây giờ xa lạ… lạ lẫm… nghe chướng 
trong lỗ tai của những kẻ vô cảm, tất cả trong bạo cảnh 
của bạo quyền độc đảng để độc tài đuổi dân lành ra khỏi 
nơi ăn chốn ở của họ. Bạo lực của bạo quyền độc trị bất 
chấp nhân quyền, hòa hợp tới lợm giọng với bạo hành 
của bạo động con cái đuổi cha mẹ ra khỏi nhà để cướp 
đất, chữ đồng của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành làm nên luân 
lý đùm bọc, che chở giá quá thấp, thua cả giá đồng vụn 
hiện nay, trong một xã hội chỉ biết tiền. Sẵn sàng tiêu 
diệt nhau vì tiền, vì nhà, vì đất… Câu chuyện bầu ơi 
thương lấy bí cùng thì bây giờ đọc lên để nghe cho đừng 
bị loạn trí trước loạn cảnh thất nhân hiện nay thôi, chớ 
trong xã hội mà bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham 
quan, ma quyền tham đất, và cả ba bọn âm binh này đều 
tham tiền, chúng đang cho sinh ra cùng lúc ba ung thư: 
tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng); bất 
(bất tài, bất lương, bất chính, bất nhân); vô (vô tri, vô 
minh, vô tâm, vô giác, vô cảm)… Và ba loại ung thư 
này, cùng nhiều loại ung thư nữa đang vĩnh viễn hủy 
hoại tâm lực của Việt tộc thủa nào đã biết: một con 
ngựa đau cả tàu bỏ cỏ… Định đề: «Sống lâu mới biết 
lòng người có nhân» nhưng thực tế thì bao nghìn, có khi 
là hàng triệu đồng bào đang đầu đường xó chợ… đang 
màn trời chiếu đất… trong bi cảnh ai chết mặc ai… Từ 
đây thì giả thuyết về định đề ngược lại sẽ thản nhiên tới 
trong lạnh lùng (nhưng không hề vô cảm): «Sống lâu 
mới biết lòng người chẳng nhân»?  
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ĐỒNG BÀO… ĐỒNG CAM … ĐỒNG HÀNH? 

Trong Việt ngữ, hai chữ đồng bào có ngữ vị nằm ngoại 

mọi ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp bình thường, vì 

những người gọi nhau là đồng bào thì họ biết chắc bẩm 

một điều là họ cùng một dòng máu, vì cùng cha, cùng 

mẹ, trong đó thân tộc, thống tộc và dân tộc là một. Tôi 

vẫn chưa tìm ra có một dân tộc, bộ tộc nào khác nơi mà 

cùng một sắc tộc thì gọi nhau là đồng bào; mà ai cũng 

biết sắc tộc thì định vị cho bản sắc, còn đồng bào thì 

sâu-đậm-chung-chia nhiều hơn bản sắc. Vì đồng bào là 

quan hệ gốc, rễ, cội, nguồn của mọi quan hệ, quan hệ 

ngay trên thượng nguồn là cùng một bào thai, có cùng 

một mẹ Việt Nam, cho tới tận hạ nguồn là mọi con dân 

Việt có cùng một dòng máu nên cùng một dòng sinh 

mệnh, sống thác có nhau, sống chết bên nhau. Quan hệ 

đồng bào trùm phủ, bao bọc mọi quan hệ khác giữa cá 

nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội, quan hệ đồng bào là 

một quan hệ vừa sâu đậm, vừa tổng thể. Nơi đây, nhân 

sinh quan của một cá nhân Việt cũng là thế giới quan 

của dân tộc Việt, cả hai làm nên vũ trụ quan của giống 

nòi Việt. Những con dân Việt không những biết đùm 

bọc, che chở nhau mà còn biết nhìn về cùng một phía 

trước chân trời của tương lai, rồi tìm mọi cách để thăng 

hoa cả giống nòi đã từng có cùng một mẫu sơ chung là 

cùng một bào thai là Mẹ Việt Nam. Vì là đồng bào, nên 

đồng cam để cộng khổ, mà đồng là chung chia và cộng 

là không ai bỏ ai cả, vì không ai bỏ ai, không ai loại trừ 

ai, nên đồng cam cộng khổ để đồng hành trong đồng lộ, 

trong thành công có nhau, trong thất bại cũng có nhau.  
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CHỈ MỘT CHỮ ĐỒNG 

Chỉ một chữ đồng (đồng bào, đồng cam, đồng hành, 

đồng lộ, đồng hội, đồng thuyền) giờ đã thành một hệ của 

luân lý (có bổn phân và trách nhiệm với đồng bào của 

mình); giờ đã thành một hệ của đạo lý (hay ,đẹp, tốt, 

lành của một sắc tộc làm nên một dân tộc chung chia 

với nhau cùng một nguồn cội của một bào thai). Chính 

luân lý và đạo lý có cùng một ADN từ tinh thần tới tâm 

linh, nên đã có cùng một đạo đức tự tiên tổ tới bây giờ 

là: bầu ơi thương lấy bí cùng, một con ngựa đau cả tầu 

bỏ cỏ… Đây là một trong những thất bại lớn nhất của 

các con người cộng sản Việt khi trong thế kỷ hai mươi 

vừa qua họ xếp quốc tế vô sản cao hơn tình nghĩa đồng 

bào. Và thảm hại hơn là trong thế kỷ hai mươi mốt này 

cũng chính những kẻ vỗ ngực là lãnh đạo ĐCSVN đang 

cho phát triển tràn lan loại ung-thư-đồng-thể-vô tới từ 

sự vô cảm trước các thảm cảnh của đồng bào, vì vô tri, 

vô minh đã làm nên vô giác và vô nhân trước chữ đồng 

(đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, 

đồng thuyền)… trước họa cảnh vô gia cư.  Những kẻ bội 

bạc trong cuộc sống đã từng quên đi các luân lý, các đạo 

lý, các đạo đức giữa đồng bào, tức là đã quên đi hệ đồng 

(đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, 

đồng thuyền), thường được nghe một câu «trách móc» 

nhẹ nhàng trong âm hưởng nhưng nội dung của câu này 

đánh thẳng vào não bộ của kẻ còn có lương tâm trung 

tín, có lương tri nhân tính, vì có lương thiện trong tâm 

trí: Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn 

đã bỏ ta… 
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TUỔI TRẺ: BIẾT ĐẶT CÁC CÂU HỎI  

CHO CHO CHÍNH MÌNH 

Các bạn trẻ trong các thành phần vừa được-hoặc-bị nhận 

diện như trên, biết đặt các câu hỏi cho cho chính mình: 

Tôi đang làm gì trong cuộc sống này? Cuộc sống của tôi 

có ích gì, lợi gì cho gia dình, cho quyến thuộc, cho dân 

tộc, cho quê hương? Tôi muốn làm gì trong cuộc sống 

này, muốn mang ý nghĩa gì cho cuộc đời tôi, cho đồng 

loại của tôi? Nói gần nói xa không qua nói thật: Tôi có 

nên sống trong liêm sỉ, trong tự trọng, trong khiêm cẩn 

với đất nước này không? Tuổi trẻ sáng suốt luôn đặt các 

câu hỏi vấn nạn về đồng loại, đồng bào của mình: hiện 

nay gia đình, quyến thuộc, dân tộc đang bị những nguy 

cơ gì? Những hiểm họa nào đang trùm phủ trên đất nước, 

trên quê hương ta? Tiền đồ của tổ tiên, rồi tương lai của 

các thế hệ sau ta sẽ phải gặp những nguy khốn gì? Tuổi 

trẻ tỉnh táo luôn đặt các câu hỏi về tương lai cả mình, của 

người thân, của tập thể, của cộng đồng mà mình là thành 

viên: cùng nôi tam giáo đồng nguyên với Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, họ đã làm chủ rồi tại sao Việt tộc 

lại cứ làm công cho họ, với lương bổng thấp, bị coi rẻ về 

số phận, bị coi thường về nhân cách, mang kiếp lao nô? 

Tại sao ngay thế hệ của mình không tự lập để tự chủ, 

không có sáng kiến để có sáng tạo, làm chủ như họ? 

Không có gan làm giầu, lại không chịu thức khuya dậy 

sớm? Không một nắng hai sương, lại hay có phản xạ gà 

què ăn dựa cối xay, trông cầu vào viện trợ?  
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TUỔI TRẺ: THÁO TRÒNG VÔ NGHĨA 
Tại sao lại nhắm mắt cho các nhóm quyền lợi thao túng 
vận mệnh của dân tộc? Để chúng mượn nợ mới để trả nợ 
cũ, rồi ai sẽ trả nợ mới khi các bọn tà quyền cao bay, xa 
chạy ra nước ngoài? Tuổi trẻ thông minh luôn đặt các câu 
hỏi về thực tại của dân tộc, thực tế của thế giới, thực tiễn 
của thời cuộc: một thời cuộc đang diễn biến vừa sâu sắc, 
vừa gay gắt qua tên gọi: toàn cầu hóa, thế giới hóa, trong 
đó môi trường mới liên châu lục, liên văn hóa, thông tin 
của trực tiếp, truyền thông của trực diện, tạo ra các điều 
kiện mới vô cùng thuận lợi để tuổi trẻ Việt tự giải phóng 
tư duy của mình! Tự khai thị để khai trí, thoát ly độc (độc 
tài, độc trị, độc quyền, độc đảng) để nhập nội với đa (đa 
tài, đa năng, đa trí, đa hiệu trong đa nguyên. Những kẻ bị 
xem là vô loài vì nhân tri, nhân trí không xếp hạng được 
họ trong các bậc thang của nhân đạo, nhân tính, nhân 
nghĩa, nhân văn... Chỉ có một cuộc sống, mà cuộc sống 
không vĩnh viễn, lại rất vô thường, thì tuổi trẻ chọn các 
cách sống có ý nghĩa để chống cái vô nghĩa; từ mong 
sống tới muốn sống trong ý nghĩa, với các giá trị nhân 
bản, với tầm vóc của nhân văn, với bản lĩnh của nhân 
đạo. Tháo gỡ được cái vô nghĩa, là thoát cái bản năng: 
«đói ăn, khát uống», có khi phải sẵn sàng chụp giựt để 
tồn tại, có lúc phải sang đoạt để sống còn, rời nhân tính 
để vào lối của thú tính. Cái vô nghĩa kéo nhân tính xuống 
thấp hơn nhân sinh, mà Nguyễn Du đã mượn lời Từ Hải 
để loại cái vô nghĩa ra khỏi cái trọng nghĩa: «Những 
phường giá áo túi cơm sá gì!», sống chỉ vì chén cơm 
manh áo thì thật uổng cuộc sống! Sống chỉ vì cơm áo gạo 
tiền thật phí cuộc đời! 
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TUỔI TRẺ: CHỦ THỂ CỦA Ý NGUYỆN  

SỐNG VÌ ĐỜI VÌ NGƯỜI 

Mỗi cá nhân tuổi trẻ phải là chủ thể của cuộc đời mình, 

của ý nguyện sống vì đời vì người, mà chủ thể là phải có 

trách nhiệm với tha nhân, có bổn phận với đồng loại, nên 

luôn có đồng cảm với đồng bào của mình. Muốn làm chủ 

thể tới nơi tới chốn thì tuổi trẻ phải biết tự hỏi rồi tự trả 

lời các câu hỏi sau đây: giá trị của nhân tính ở đâu? Giá 

trị của nhân bản phải tìm ở đâu?  Ta muốn làm gì trong 

nhân thế? Ta đủ sức làm gì cho nhân sinh? Kẻ vô tình 

sống trong một hệ thống chính trị mà không hiểu bất 

công của hệ thống chính trị đó; làm việc trong một cơ chế 

mà không thấu các bất bình đẳng do cơ chế đó tạo ra. Hít 

thở các ý đồ xấu, tồi, tục, dở của một ý thức hệ của bè 

nhóm thống trị (rất thiểu số) mà không thấy môi trường 

nhân tính của mình đang bị nhiễm ô. Ăn uống các mưu 

đồ thâm, độc, ác, hiểm của bè nhóm thống trị mà không 

thấy mình đang bị ngộ độc, sẽ dẫn dần tới ung thư tâm 

linh, què quặt tư duy mà không có được một nhận thức 

đứng đắn nào. Nếu một chính quyền được xây dựng trên 

tư lợi của bè đảng thống trị, thì luôn mang theo ba ý đồ: 

khống chế-đàn áp-bóc lột đám đông, quần chúng, dù đó 

là đống loại, đồng bào của chúng. Khống chế là tướt đoạt 

quyền làm người của dân chúng, rồi đưa xã hội dân sự 

vào khung tư tưởng tư lợi của bè nhóm thống trị; đưa vào 

tù qua cơ chế (hộ khẩu, biên chế, kỷ luật nội bộ...) do bè 

nhóm thống trị này đặt ra.    
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TUỔI TRẺ: CHỐNG KHỐNG CHẾ, 

ĐÀN ÁP, BÓC LỘT 
Bè nhóm thống trị này sẵn sàng luật hóa, hiến pháp hóa ý 
đồ của chúng, để áp đặt tư lợi của bè đảng thống trị trên 
quyền lợi của dân tộc, áp chế tư lợi của chúng trên cả tiền 
đồ của tổ tiên. Đàn áp là sử dụng các phương tiện, các 
công cụ, các kỹ thuật của bạo lực tự cho phép bè đảng 
thống trị bạo động trong xã hội, bạo hành trong dân 
chúng, bạo ngược trong luật pháp, bạo ác trong đạo lý. 
Bè đảng thống trị luôn nắm thật chặt công an để tổ chức 
công an trị trong xã hội, để trấn áp mọi phong trào đấu 
tranh vì công bằng, công lý. Bóc lột là cụ thể hóa tư lợi 
bằng con đường bất chính của bè đảng thống trị giờ đã 
thành bọn cướp ngày là quan, chúng là tham quan ăn 
tươi nuốt sống bằng tham nhũng, tham ô, chỉ vì chúng chỉ 
biết tham lợi. Chúng duy trì nghèo khổ trong dân tộc để 
nô lệ hóa dạ dày dân chúng, biến tiềm lực lao động của 
quần chúng thành lao nô cho ngoại quốc, ngoại ban mà 
chúng đã có chia chát qua chia lời. Bộ ba khống chế-đàn 
áp-bóc lột là thực chất của mọi thể chế độc (độc tài, độc 
tôn, độc trị, độc quyền, độc đảng) đánh lận con đen khi 
thay quyền lợi tập thể thành quyền lợi riêng của chúng. 
Chúng vừa bòn rút, vừa vơ vét, vừa tính chuyện bỏ chạy, 
khi công lý xuất hiện để xử tội chúng, nên khi cầm quyền 
chúng rất sợ cái lý của đa (đa tài, đa năng, đa hiệu, đa 
nguyên) cùng lúc lách luật, nếu cần xé luật, vì luật chơi, 
trò chơi, sân chơi của nhân loại mang tính phổ quát, 
muốn chơi chung thì phải liêm chính trong đạo đạo lý và 
công bằng qua công lý, cụ thể là phải tôn trọng nhân 
quyền và dân chủ. 
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TUỔI TRẺ: THÁO TRÒNG VÔ TÂM 

Tuổi trẻ sẽ không vô tâm khi có tri thức để trao dồi kiến 

thức, có ý thức để củng cố nhận thức trước tương lai sắp 

tới của nhân loại, trước vấn nạn mai sau của đồng bào, 

trong bối cảnh bất bình đẳng trên toàn cầu ngày càng 

nhiều, càng cao, càng sâu. Không chấp nhận bất bình 

đẳng nhân sinh này! Cũng như đừng nhắm mắt trước các 

bất công mà dân đen, dân oan đang phải gánh chịu trên 

quê hương Việt tộc! Hãy đặt các câu hỏi trong bao tỷ 

người nghèo khổ kia, có biết nhiêu nhân tài, vì không có 

điều kiện thuận lợi mà tài năng của họ bị mai một? Trong 

số người đó có bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn thanh niên 

của Việt tộc đầy năng khiếu, tràn triển vọng để thành các 

nhân tài cho đồng bào mình mà không có đất dụng võ? 

Hãy đẩy các câu hỏi đi xa hơn, đi sâu hơn để hiểu rõ 

nghiệp chướng mà Việt tộc đang gánh chịu trước bọn 

tham quan sống bằng tham nhũng, mỗi ngày bòn rút tài 

nguyên đất nước, bào mòn sinh lực dân tộc, đồi trụy hóa 

tuổi trẻ, để số phận Việt tộc như chỉ mành treo chuông 

hiện nay! Kẻ vô tâm vì không vắt óc, vận não để hiểu nỗi 

khổ niềm đau của nhân thế, nên chóng chày sẽ vô cảm, 

không cảm thông hết nỗi niềm của dân tộc trước các 

nguy biến mới. Đừng vô tâm để đừng rơi vào bi kịch kẻ 

vô tri trước nhân thế, vô tình trước nhân sinh, rồi vô trách 

nhiệm trước nhân nghĩa với đồng bào, với đất nước. 
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TUỔI TRẺ: LẤY CÔNG TÂM VỰC DẬY CÔNG LÝ 

Rời tuổi thơ, qua tuổi thiếu niên, vào tuổi trẻ để học làm 

người, tuổi trẻ chưa hề bị tham nhũng làm thối nát hóa 

cuộc đời mình, nhưng trong một đất nước đầy bất công, 

không phát triển được, chỉ vì tham những bòn rút hết sinh 

lực của đồng bảo mình, thì tuổi trẻ phải nhận diện để trực 

diện với tham nhũng. Tham nhũng xuất phát từ vị thế của 

tham quan, lấy tham quyền để tham lợi, tức là dùng 

quyền lực để tạo ra quyền lợi bất chính, lạm quyền để 

trục lợi, tư lợi rồi trụ lợi. Không lấy công làm lời mà lấy 

quyền để sinh lãi. Tham những lén lút trong cái bất chính 

của tham ô. Tham nhũng không liêm chính, vì đã bất 

chính ngay trên thượng nguồn, sẵn sàng mua quyền, bán 

chức để vơ vét, đổi trắng thay đen để lừa đảo, biến công 

quyền thành tư lợi, kể tham nhũng đẩy công quyền xuống 

thấp hơn tư lợi sẵn sàng lừa thầy, phản bạn, thì cũng sẽ tự 

ý cõng rắn cắn gà nhà, tự tiện đem voi dày mả tổ. Tuổi 

trẻ có hoài bão của công bằng, lấy công tâm vực dậy 

công lý: hãy vạch mặt chỉ tên bọn tham nhũng, tham ô, 

tham quan, tham lợi đang đưa đất nước xuống vực thẳm. 

Dấn thân là hình hài di động của tư tưởng khi tư tưởng đã 

trở thành lý tưởng! 
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TUỔI TRẺ:  HÃY VIẾT LỊCH SỬ VỀ  

THAM NHŨNG MỘT CÁCH THÀNH THẬT 

Hậu quả của tham nhũng là nó làm lũng đoạn xã hội, 

cùng lúc làm nhũng loạn luân thường của cộng đồng, làm 

nhiễu loạn đạo lý của dân tộc, đây là tội chớ không phải 

là lỗi, nên luật pháp mới đưa bọn tham quan vơ vét tiền 

của đất nước qua tham nhũng ra tòa hình sự! Sự trong 

sáng của tuổi trẻ là sự trong sạch trước cuộc đời khi tham 

nhũng chưa tác hại vào cuộc sống của chính mình, nhưng 

từ trong sáng tới trong sạch thì cả đời của các bạn phải 

giữ sự trong suốt của mình để bảo vệ luân lý và công lý. 

Bọn tham ô -lập lờ hoặc trắng trợn- qua hối lộ rất tránh 

luân lý và rất sợ công lý. Tôi còn muốn nêu lên cho bạn 

biết một nỗi sợ khác của bọn tham quan sống nhờ tham 

nhũng là chúng cũng rất “mất ăn, mất ngủ” với lịch sử! 

Lịch sử là ký ức của cộng đồng, là hồi ký của tập thể mà 

cũng là bộ nhớ của dân tộc, trong đó tri thức của quá khứ 

sẽ là trí thức của hiện tại và nhận thức của tương lai. 

Miệng đời giờ đã thành bia đá ghi rõ: tội phạm của bọn 

tham nhũng là bòn rút sinh lực của Việt tộc, là chẻ đốn 

tận gốc rễ vốn liếng phát triển đất nước, là nhấn chìm tầm 

vóc của giống nòi vì đã nhận chìm nội lực của đồng bào 

mình. Chúng trực tiếp đe dọa sự thăng hoa của tuổi trẻ. 

Hãy chỉ nhau viết lịch sử về tham nhũng, phân tích cái 

độc để phân giải cái hay, giải luận cái xấu để diễn luận ra 

cái đẹp. Viết lịch sử về tham nhũng một cách thành thật 

trong liêm chính như nhận một trách nhiệm trước tổ 

quốc. Viết lịch sử về tham nhũng một cách liêm sỉ như 

nhận một bổn phận trước đồng bào mình.  
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TUỔI TRẺ: KHÔNG ĐỂ KHUYẾT ĐIỂM  

TRỞ THÀNH KHUYẾT TẬT! 

Những dân tộc mà có tuổi trẻ suy ngẫm, đắn đo, dày vò 

về các vấn nạn của đất nước họ là những dân tộc có cơ 

may tự thấy nhược điểm của mình để vươn lên; có sinh 

lực tự nhận khuyết điểm của mình để thẳng lưng đi tới 

tương lai. Không để khuyết điểm trở thành khuyết tật! 

Hãy soi khuyết tật của bọn tham nhũng để làm sáng nhân 

cách trong sáng-trong sạch-trong suốt của tuổi trẻ! 

Chống tà là chống gian cùng lúc phải chống ác, chống 

độc cùng lúc phải chống hoạn... Tránh hoạn nạn để tránh 

hoạn nghiệp, mà Việt tộc hiện nay đang bị đe dọa tới tận 

mọi gốc rễ trước họa Trung Quốc: Tàu họa! Mà trước đó 

tà quyền đã mở mọi cánh cửa để Tàu họa dần dà thành 

tộc họa! Chống tà-gian-ác-độc của Tàu họa là chống lại 

quỷ thuật da beo: mỗi mảng da beo là một chiến trường 

ngay trên quê hương của Việt tộc! Chỉ Tây nguyên không 

thôi đã bao nhiêu ngàn đứa trẻ sinh ra với các kẻ làm cha 

vô hình gốc Hoa, cùng lúc biệt khu công nghiệp Hà Tĩnh 

mà người Việt không được bén mảng tới, cũng là nơi mà 

Formosa ngộ độc cả một vùng biển mênh mang của đất 

nước... Vốn Tàu tràn lan khắp mọi công trình quốc tế đi 

kèm với thầu Tàu trong mọi dự án vùng, miền, mọi cấp 

quốc nội. Vốn Tàu bao bọc thầu Tàu với chủ nợ Tàu trên 

con tính phân lời Tàu. Quần áo Tàu rẻ với thực phẩm 

Tàu độc, đường phố Tàu nguy hại tới hạ tầng kiến trúc. 

Tàu bao thầu trùm phủ là những bãi mìn da beo trải đầy 

trên quê hương Việt...  
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TUỔI TRẺ: THẤY XÂM LƯỢC 

ĐỂ THẤU XÂM LĂNG 

Tàu tà xen vào nhân sự của Bộ Chính trị, của Trung 

Ương đảng tới Tàu dắt đầu lãnh đạo đảng, với quỷ thuật 

da beo trong của một bộ máy chính quyền theo Tàu, sống 

khắng khít với các cơ chế của chính phủ sống nhờ Tàu 

trong bối cảnh biển đảo vừa bị chiếm, với ngư dân bị siết 

đến chết dần chết mòn, ngay trên thềm lục địa của đất 

nước, cho tới các lãnh đạo yêu nước qua độc lập quốc 

gia, qua tự chủ chính trị đều bị Tầu truy nã rồi truy diệt. 

Chống quỷ thuật da beo tà-gian-ác-độc Tàu họa là ý thức 

tỉnh táo và sáng suốt là chính quyền hiện nay đã bị ung 

thư, chính phủ hiện nay đã bị ngộ độc, lãnh tụ hiện nay 

đã bị xỏ mũi, lãnh đạo hiện nay đã bị trói tay...  Trong xã 

hội, có sinh hoạt xã hội làm ra đời sống xã hội, trong đó 

bất bình đẳng có, bất công còn, và quyết tâm đấu tranh 

chống bất bình đẳng để loại bỏ bất công, được gọi là: ý 

thức xã hội, nếu xã hội đó bảo vệ nhân quyền, bảo trợ 

dân chủ, bảo hành công lý. Thượng nguồn phải công 

nhận cái lý của nhân phẩm không phải là cái lý để tổ 

chức xã hội, mà trong xã hội thì ta biết có kẻ làm chủ, 

người làm công; trong quy trình lao động kẻ có của, 

người có công, thì kẻ có của đầu tư thì lợi tức cao hơn kẻ 

làm công, là chuyện bình thường, vì chính kẻ có của có 

thể một sớm một chiều mất trắng, cả lương lẫn vốn, mà 

kẻ làm công không chịu mất mát hết như vậy.  
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TUỔI TRẺ: VẬN DỤNG BÁC ÁI  

ĐỂ TRIỂN KHAI ĐOÀN KẾT 

Tuổi thanh niên đứng về phía các nạn nhân của quy trình 

khống chế-áp chế-cưỡng chế này; cụ thể là đứng về phía 

dân đen, dân oan (đứng về phía nước mắt), câu trả lời 

liêm sỉ có trong cách định nghĩa nhân cách của của tuổi 

thanh niên trong nhân phẩm của cả kiếp người, tóm lại là: 

cứu người hay hại người? Chọn lựa đứng vào hàng ngũ 

bọn khống chế quần chúng hay đấu tranh cho các nạn 

nhân bị không chế: chính đây là định nghĩa đạo lý của 

chủ thể, luôn là kẻ dùng tự do của mình để khẳng định ý 

thức xã hội của mình. Sinh hoạt xã hội mang tính tổng 

hợp tất cả các định chế xã hội, tất cả các không gian xã 

hội, như một tổng hợp và thống hợp này có một tổng lực 

vô song là tái sản xuất lại các định chế xã hội, các không 

gian xã hội qua các thế hệ, với cải cách, với cách mạng, 

với chuyển biến. Trong đó, giá trị biểu tượng của một xã 

hội (tự do, công bằng, bác ái...) còn là quyết tâm của xã 

hội, qua sự trợ lực của cộng đồng, của tập thể, cùng lúc 

mọi lực lượng xa hội này đủ sáng suốt để dung hòa các 

xung đột giữa các giá trị biểu tượng. Khi lấy tự do làm 

khẩu lệnh, thì phải chấp nhận tự do cạnh tranh, có kẻ 

thắng người bại, thậm chí còn có hiện trạng người bóc lột 

người, như vậy thì làm sao có công bằng? Công bằng 

được vận hành qua lực cân bằng lại xã hội, cụ thể là vận 

dụng bác ái để triển khai đoàn kết, thăng hoa bác ái, dụng 

bác ái để cân bằng lại bất công, mà không hủy diệt tự do. 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1369 

 

 

 

TUỔI TRẺ: KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN TÁI 

SẢN XUẤT "CON QUAN THÌ ĐƯỢC LÀM QUAN" 

Đời sống xã hội còn được thấy qua tổng thể kiến thức -và 

mê thức- của xã hội đó. Kiến thức tạo ra tri thức đủ sức 

bảo vệ văn hóa, nuôi dưỡng văn minh; mê thức tức là 

chưa có kiến thức, thì không óc tri thức, văn hóa và văn 

minh bị mê tín, dị đoan vùi dập. Chế độ bảo vệ dân chủ, 

bảo hành nhân quyền luôn bảo đảm kiến thức. Chế độ 

độc tài qua độc đảng thì dùng tuyên truyền tạo hỏa mù để 

nuôi dưỡng ngu dân, để bồi dưỡng cực đoan, để phụng 

dưỡng mê thức.  Thấy ta giữa các định chế xã hội, thì 

phải thấy luôn các bất bình đẳng trong xã hội, sinh ra bất 

công giữa xã hội, có kẻ dùng quyền và dùng tiền khống 

chế kẻ khác, còn kẻ không quyền và không tiền lại là nạn 

nhân của kẻ có quyền và có tiền, hệ khống chế-áp chế-

cưỡng chế là sự thật trước mắt có ngay và có sẵn trong xã 

hội, mà thanh niên phải thấy, phải hiểu để đấu tranh, lập 

lại công bằng bằng cách chống bất công của quy trình 

khống chế-áp chế-cưỡng chế.  Không thể chấp nhận tham 

quan-tham quyền-tham nhũng, để không chấp nhận 

chuyện tái sản xuất "con quan thì được làm quan" (thái 

tử đảng), không dám đấu tranh chống lại bất công này thì 

thật là một dấu chàm "thâm nhục" cho tuổi thanh xuân! 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1370 

 

 

TUỔI TRẺ: CHỐNG QUYỀN LỢI NGẦM  

CỦA QUYỀN LỰC 

Quyền lực, khác với quyền hành dựa trên chức năng được 

công nhận qua cơ chế, vì quyền lực luôn gắn chặt với 

quyền lợi, trong đó tư lợi của của quyền lực luôn được 

giữ kín, thường được che giấu, cũng có tiếp tục giấu kín 

quyền lực mới bảo vệ lâu dài được quyền lợi. Từ thượng 

nguồn tới hạ nguồn, quyền lực mang ít nhất là ba quyền 

ngay trong nội bộ của chính nó: quyền chọn lựa, quyền 

quyết định, và quyền hành động. Chính qua quy trình kín 

này mà quyền lực luôn song đôi, song hành với: tham 

quyền, lạm quyền, lộng quyền! Chính sự xuất hiện của 

dân chủ qua đầu phiếu, qua bầu cử, mới kiểm tra, mới 

kiểm soát được phương trình ngầm tham quyền-lạm 

quyền-lộng quyền này. Quyền lực cho phép kẻ cầm quyền 

vừa là tác nhân, lại vừa là trọng tài, nắm hành pháp và 

nắm luôn tư pháp; nghịch lý này chính là quyền lợi ngầm 

của quyền lực, vì chính nó quyết định trò chơi-sân chơi-

luật chơi, cũng chính nó tự cho phép đổi trò chơi-thay 

sân chơi-xoay luật chơi. Quá trình này càng trắng trợn 

trong cái nước đang sống trong các chế độ độc (độc tài, 

độc quyền, độc, trị, độc đảng) trong đó có Việt Nam. Đây 

là nỗi bất hạnh hàng đầu của Việt tộc. 
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MÔ HÌNH HÓA TƯƠNG LAI DÂN TỘC ĐỂ 

KHUÔN KHỔ HÓA CÁC CHÂN TRỜI CỦA 

THANH NIÊN 

Bạo quyền giữ tài nguyên, tài sản, tài lực và giật dây tài 

sách để định hướng xã hội, thao túng tập thể, điều kiện 

hóa cơ chế, cùng lúc mô hình hóa tương lai của một dân 

tộc, khuôn khổ hóa các chân trời của thanh niên, từ giáo 

dục tới huấn nghiệp. Bi kịch của Việt tộc từ khi độc đảng 

nắm quyền lực, thì nó luôn «nắm dao đằng chuôi» bằng 

cách nắm từ công an tới quân đội, theo kiểu «vừa cầm 

gậy để răn đe, vừa cầm cà rốt để nhử mồi», bằng cách 

nắm kinh tế và quản lý nhân sự. Độc đảng hóa quyền lực 

qua độc tài hóa quyền hành để độc quyền hóa quyền lợi, 

chính vậy nên phương trình kín tham quyền-lạm quyền-

lộng quyền và phương trình ngầm tham quan-tham ô-

tham nhũng chỉ là một phương trình! có cùng một ẩn số: 

bám quyền để ôm lợi. Như vậy phải kết luận dứt khoát: 

không bao giờ diệt được tham nhũng trong trong các chế 

độ độc (độc tài, độc quyền, độc, trị, độc đảng), mà chỉ có 

dân chủ với sung lực công pháp hóa để kiểm soát, kiểm 

tra, để giải độc ẩn số tham quyền vì tham lợi này. Là 

thanh niên mà không hiểu được sự thật này thì xem như 

chưa trưởng thành! Bọn tham quyền để ôm lợi, tiêu diệt 

tài lực của dân tộc, hủy diệt tài nguyên của đất nước, qua 

độc quyền của độc đảng, chúng không hề liêm chính vì 

chúng sống để «buôn quyền, bán chức», chúng cũng 

không được làm người lương thiện vì chúng «mượn đầu 

heo nấu cháo», chúng cũng không được là người đứng 

đắn vì chúng chỉ là «gà què ăn tựa cối xay».  
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TUỔI TRẺ: CHỐNG THAM QUYỀN,  

LẠM QUYỀN, LỘNG QUYỀN 

Tà quyền không hề dám ngẩng mặt-thẳng lưng để cạnh 

tranh, để thi đua, để tranh giải với các chính quyền liêm 

chính tôn trọng dân chủ, tôn vinh nhân quyền, như ông 

bà ta đã dạy con cháu «khôn ngoan đối đáp người 

ngoài»; vì thực chất tất cả chế độ độc (độc tài, độc quyền, 

độc, trị, độc đảng) chỉ là bọn «khôn nhà, dại chợ». Ôm 

quyền để trục lợi, thì tham vọng chỉ là tư lợi, không thể 

nào là công lợi, mà tư lợi là bòn mút từ công lợi, chúng 

không có vốn, chỉ lấy lời đắp lợi, lấy lợi vung bồi cho lời, 

thì chúng rất ngại gặp các chính quyền ngoại quốc liêm 

chính vì công bằng, đàng hoàng vì tự do, tử tế vì bác ái. 

Mỗi lần chúng nhìn những lãnh đạo các quốc gia dân chủ 

biết «thức khuya, dậy sớm» lo cho dân tộc họ, thì chúng 

vừa thấy lạ, vừa cúi đầu, vì chúng không có năng lực như 

họ. Mỗi lần chúng thấy những lãnh tụ các quốc gia tiến 

bộ yêu nhân quyền biết «một nắng, hai sương» vì đồng 

bào họ, thì chúng vừa thấy dị, vừa lẩn tránh, vì chúng 

không có năng khiếu như họ. Tổ tiên Việt tộc ta đâu có 

lầm: «so ra mới biết ngắn dài». Trong phương trình 

ngầm tham quyền-lạm quyền-lộng quyền của chúng, 

không hề có luân lý của kẻ lao động với công tâm của 

mình: «lấy công làm lời», mà ngược lại khi dân đen, dân 

oan chỉ vào mặt chúng hét lên chúng chỉ là bọn «sâu dân, 

mọt nước», thì lúc đó chúng chuyển độc quyền thành bạo 

quyền ngay! Vì chuyện «thương dân, xót nước» đâu phải 

là chuyện của chúng. 
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TUỔI TRẺ: CHỐNG HỨA HẸN  

ĐỂ CHỐNG HOẠN NẠN! 

Với phương trình ngầm tham quyền-lạm quyền-lộng 

quyền để bám quyền cho tới chết, thì chuyện: chơi với 

ma, đi với quỷ, dạo với tà, là chuyện đã có: liên kết với 

xã hội đen, từ du đảng tới trộm cướp để hành hung các trí 

thức đòi dân chủ, các dân oan đòi giữ đất, các thanh niên 

đòi toàn vẹn lãnh thổ trước Tàu tặc. Làm thanh niên mà 

không nhận ra được thực tế này thì xem như chưa là 

thanh niên! Hãy chống hứa hẹn để chống hoạn nạn! Tại 

sao vậy? Những hứa hẹn xưa: thiên đường cộng sản, để 

muốn gì có nấy, tiêu thụ theo nhu cầu, mà lao động chỉ 

còn là lạc thú! Những lời hứa hão gây ra bao hoạn 

nghiệp! Từ đấu tố tới chiến tranh, mà giờ đây từ thanh 

trừng tới thanh toán nhau hằng ngày vì quyền lợi qua 

quyền lực, mà hậu nạn là ta chỉ thấy tư lợi cá nhân trong 

tham quan để tham quyền, tham ô để tham nhũng. Chúng 

ta muốn mọi hứa hẹn cho tương lai, mọi hẹn hò với mai 

sau đều phải có cơ sở của lý luận, có nền tảng của lập 

luận, trong đó dữ kiện phải là chứng từ, chúng ta không 

muốn loại đấu tranh giai cấp mượn danh chống bất công, 

để sinh ra bao sinh ly tan nát trong gia đình, con đấu tố 

cha mẹ trong cải cách ruộng đất, giữa làng xóm mà một 

sớm một chiều láng giềng trở thành tử thù, sẵn sàng truy 

diệt nhau. Chúng ta không bao giờ lập lại sai lầm sắc máu 

trong đó cách mạng mệnh danh giải phóng dân tộc để đưa 

cả một dân tộc vào ma trận huynh đệ tương tàn. Bao 

nhiêu triệu sinh linh phải mất mạng, mất đời, mất tất cả 

trong một cuộc biển lừa (hứa hẹn thành hoạn nạn). 
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CHỐNG THA HÓA ĐỂ BẢO VỆ THÂN,  

ĐỂ BẢO TRÌ ĐỜI, ĐỂ BẢO HÀNH KIẾP 

Những kẻ nắm quyền lực hiện nay chỉ lo vơ vét, sẵn túi 

chuẩn bị bỏ chạy với của cải của chúng, nếu tiền đồ dân 

tộc bị Tàu tặc xâm lấn! Chúng ta được quyền ngờ vực 

mọi lời hứa của mọi ý thức hệ; chúng ta đủ luật để vặn 

hỏi mọi hứa hẹn của mọi chính quyền, nếu chính những 

kẻ lãnh đạo không hề liêm chính, không hề minh bạch, 

không hề biết hy sinh, mà chỉ biết lấy đất nước ra để trục 

lợi, lấy dân tộc ra để bóc lột. Chúng đừng hứa gì cả, 

chúng làm trước để làm gương, chúng ta sẽ làm theo, với 

tỉnh táo, với sáng suốt, với trí khôn để chặn cho bằng 

được chuyện hứa để rồi hoạn! Tuổi trẻ thật sự trưởng 

thành nếu tuổi trẻ nhận thức được sau lưng mọi hứa hẹn 

đều có đe dọa lẩn khuất trong: hứa-họa! Chống tha hóa 

để bảo vệ thân, để bảo trì đời, để bảo hành kiếp, giữ nhân 

sinh trong nhân tính. Chống tha hóa ngay trong xã hội 

hằng ngày, chống tha hóa ngay trong văn hóa để bảo vệ 

tính thuần chất của văn hiến tổ tiên, vậy thì phải đấu 

tranh chống tha hóa ngay khi đọc lại sử, xem lại sử, để 

chất vấn sử, để soi hiện tại, để làm sáng tương lai. Tuổi 

trẻ xem lại sử của Việt tộc để phải thấy một ẩn số mà 

chính những sử gia cũng chưa làm rõ trong các công trình 

của họ: ẩn số của một dân tộc tính luôn bị sức đè, sức ép 

của sự tha hóa tới tự ngoại xâm. Việt tộc với một dân tộc 

tính sống với truyền kiếp chống sự tha hóa, luôn len lỏi, 

luôn luồn lách vào văn hóa tổ tiên, vào bản sắc dân tộc, 

luôn đe dọa các giá trị vĩnh hằng để Việt tộc luôn là Việt 

tộc. 
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TUỔI TRẺ CỦA  

LÒNG TỐT-LÒNG THÀNH-LÒNG TIN 
Sức đè, sức ép của sự tha hóa tới tự ngoại xâm: hết Tàu 
tới Tây, hết Tây tới Mỹ... một cổ mà bao nhiêu tròng, 
một nước bé so với Trung Quốc, với phương Tây nhưng 
không hề là nhược tiểu... Từ đại Hán qua tổ chức phong 
kiến quan lại qua các xảo thuật của vai Tàu tặc, tìm mọi 
cách đồng hóa Việt tộc với định kiến thô bỉ giao chỉ man 
di. Tới Tây tới đất Việt với chủ nghĩa ích kỷ chống lại 
truyền thống tương trợ cộng đồng qua con đường chính 
thống của chủ nghĩa cá nhân trung tâm. Tâm trạng của kẻ 
sống để chống lại tha hóa là sống với đám nước lũ cường 
quốc (Tàu, Tây), tạo nên được tâm lý chống ngoại xâm, 
kể cả bọn ngoại xâm dũng mãnh nhất một thời như Mông 
Cổ, đã phải ba lần quỵ sụp trên chiến trường của các 
minh quân, minh tướng đời Trần. Tâm trạng và tâm lý 
tạo ra kiến thức-ý thức-nhận thức chế tác nên ý muốn-ý 
định-ý lực giữ vững cho bằng được tiền đồ của tổ tiên, 
giữ chắc tương lai cho các thế hệ mai sau, để dặn dò nhau 
phải sống trong nhân phẩm để cầm chắc nhân tính, phải 
sống trong nhân đạo để cầm vững nhân tri. Trước đe dọa 
của tha hóa mà không hề sợ bị tha hóa vùi dập, nhai 
nghiến, nuốt chửng mà vẫn thẳng lưng xác nhận nhân 
tính Việt bằng nhân nghĩa Việt. Tuổi trẻ của lòng tốt-
lòng thành-lòng tin hiện nay hãy là tuổi trẻ của tin yêu 
vào quá khứ bất khuất của Việt tộc, hãy là tuổi trẻ của 
quả cảm soi sử hôm qua để làm sáng sử ngày mai: chống 
tha hóa, không lai căng, không mất gốc, không bị bứng 
rễ, không bị mất cội vì không quên nguồn, với ý nguyện 
ta vẫn là ta. 
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TUỔI TRẺ: CHỐNG NHỤC KIẾP 

Chủ thể sử dụng tự do của ý thức sẽ tạo phương trình 

"kiến thức-tri thức-nhận thức" để tuổi thanh niên luôn là 

tuổi trưởng thành không phải chỉ qua tuổi tác, mà qua 

"tỉnh thức" trước các nỗi khổ niềm đau của đồng loại, 

trước các khốn cùng-khốn khổ sinh ra khốn kiếp giữa 

kiếp người, của kẻ bị mất nhân quyền, bị tha hóa giữa cõi 

người! Biết là có quy trình "khống chế-áp chế-cưỡng 

chế" ngay trong xã hội, nhưng sức thông minh của thanh 

niên là không chấp nhận quy trình này, không chấp nhận 

nó tức là không "quy phục-quy hàng" nó, mà phải giúp 

nó "cải tà quy chính" bằng kiến thức để tránh bạo lực, 

bằng tri thức để tránh bạo động, với ý thức trong cải cách 

không đổ vỡ, không tan nát. Không ít thanh niên hiện 

nay, tự cho là mình "khôn", tự xem là mình "lanh", đứng 

về phía kẻ có quyền, có tiền, để "khống chế-áp chế-

cưỡng chế" đồng bào mình; nhưng tổ tiên ta rất sáng 

suốt, dạy ta "khôn quá hóa dại". Các kẻ lấy kiến thức 

chuyên môn của mình để phục vụ cho bên thống trị, có 

phân tích rõ là các kẻ này luôn có: một phản xạ quy phục, 

một phản ứng quy hàng ngay trong cá tính, làm tiêu tán 

nhân cách của họ. Chỉ vì, các kẻ này phải đoán-phải dò-

phải mò trước các ý định-ý muốn-ý đồ của kẻ thống trị để 

thỏa mãn-thỏa chí-thỏa lòng chúng! Chúng ta có thể gọi 

nỗi nhục này là nỗi nhục nghẹn trong cô đơn, nỗi nhục 

nghẻn trong cô độc, nỗi nhục ngọng trong cô quạnh, 

không sao tâm sự với bất cứ ai nhục kiếp riêng của họ. 
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ĐẤT NƯỚC 
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MÔI TRƯỜNG BỊ ĐỐN, NHÂN ĐẠO BỊ CHẶT 

Hãy có ý thức được bằng kiến thức: không có môi 

trường thiên nhiên nuôi nấng con người thì làm gì có 

văn hóa. Với nhận thức bằng tri thức là không có môi 

sinh thiên nhiên nuôi dưỡng con người thì không có một 

văn hóa nào có thể tồn tại được. Cặp đối nghịch thủa 

nào văn hóa-thiên nhiên, nơi mà văn hóa có lãnh thổ 

riêng, thiên nhiên có lãnh thổ riêng, lãnh thổ với biên 

giới rành mạch, giờ đã thành cặp đôi song hành, đồng 

hội đồng thuyền: văn hóa bảo vệ thiên nhiên, để thiên 

nhiên tiếp tục nuôi con người có văn hóa! Mọi định 

nghĩa về văn hóa mà môi trường bị xóa, môi sinh bị 

khử, đều là những định nghĩa mang những khuyết điểm 

về kiến thức, tạo ra khuyết tật về tri thức, nơi mà nhân 

đạo cần có môi trường và nhân phẩm cần có môi sinh. 

Khi ta đứng trước và thấy các cánh rừng từ Sa Pa tới 

Nha Trang bị đốn, bị nạo, thì ta thấy bị tổn thương từ 

nhân lý tới nhân tính. Không có nhân lý sinh tồn nào 

của con người mà không có môi trường, không có nhân 

tính nào tồn tại với con người không có môi sinh. Tàn 

phá rừng để mưa kéo bùn về vùi lấp con người, nhà cửa, 

sông ngòi… Chính nhân lý với nhân tính tạo ra nhân từ 
đối với thiên nhiên, như là sự thông minh biết bảo vệ 

môi trường như bảo vệ sự sống của chính mình. 
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ĐẤT NƯỚC NÀY ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG? 

Khi ta đứng trên các vùng có khai thác quặng mỏ trên 

Tây Nguyên - như hàng loạt các quả bom hóa chất trộn 

với bùn ô nhiễm sẵn sàng lăn xuống các bình nguyên 

bên dưới, thì ta thấy bị tổn thương từ nhân tri tới nhân 

trí. Tại sao bạo quyền lãnh đạo vô tri đã để Tàu họa tàn 

phá môi trường tới mức tàn mạt hóa chính nhân cách 

của họ, tại sao tà quyền tham nhũng lại để Tàu hoạn tàn 

phá môi sinh tới độ đốn mạt hóa chính nhân diện của 

chúng. Khi ta đứng trên nhìn xuống khu khai thác thép 

của Formosa- một vùng biệt cấm Việt tộc đi lại ngay 

trên đất Việt- đã một sớm một chiều giết gọn, hủy sạch 

môi sinh của một không gian rộng của biển Việt tại 

miền Trung. Ta thấy bị tổn thương từ nhân bản tới nhân 

vị của cả một dân tộc, với độc đảng toàn trị đã mở cửa 

cho công nghiệp độc vào xóa trắng sức sống của môi 

sinh, nơi có hằng triệu đồng bào đang sinh sống nhờ 

môi trường biển. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1382 

 

 

 

ĐẤT NƯỚC NÀY VỚI CÁC LÀNG UNG THƯ 

Phải giải thích được thảm trạng đã trở thành thảm họa 

cho Việt tộc: các thành phố bị ngập lụt sau mỗi trận 

mưa tới từ các quy hoạch vô tri, vô minh, vô giác, hoàn 

toàn vắng bóng kiến thức làm nên tri thức, ý thức dựng 

nên nhận thức là: không được hủy sông ngòi, không 

được diệt các dòng chảy, và khi nước không thoát được 

thì nước sẽ hại, sẽ giết người. Các nhà máy thủy điện 

sau các trận xả lũ đã giết dân và súc vật, thì chúng cũng 

để lại trong thiên nhiên, trong đồng ruộng, trong canh 

tác một bãi tha ma của ô nhiễm, với các tổn hại đi cùng 

với các tổn phí khi con người muốn để tái tạo lại môi 

trường ban đầu. Các nhà máy nhiệt điện ngày ngày để 

khói và tro bay trong không khí đã tồn đọng lại trong 

buồng phổi, trong nội tạng của con dân Việt. Hậu nạn là 

sự xuất hiện của các làng ung thư, các thống kê hằng 

năm về số người bị ung thư tại Việt Nam tăng cao kinh 

hoàng. Nguyên nhân chính là biến thiên nhiên thành tro, 

biến môi trường thành khói, để rồi tất cả thành chất độc, 

làm ra chất chết hủy diệt hằng ngày Việt tộc. Nhân cách 

con người khai thác thiên nhiên chính là cách sống và 

chết con người trên trái đất này: có hậu hay không có 

hậu ! Mà có hậu thì sống, không có hậu thì phải là chết! 

Và chết trong đớn hèn và tủi nhục, vì đã sống không 

xứng đáng với chính môi trường đã nuôi nấng mình. 
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QUỐC SÁCH BẢO VỆ,  

QUỐC SÁCH ĐÀO TẠO 

Quốc sách dài hạn bảo vệ các thế hệ mai hậu có xã hội 

biết giáo dục dân chúng phải đầu tư cho tuổi trẻ, chính 

là vốn liếng và sức sống của một dân tộc. Tạo nguyên 

khí quốc gia bằng cách đào tạo nhân tài như những chủ 

thể yêu dân tộc, quý giống nòi, thương đất nước, nhưng 

sẵn sàng đi xa để học rộng, đi nhiều đàng để học nhiều 

sàng khôn. Quốc sách dài hạn đào tạo nhân tài, bằng 

cuộc chuyển biến toàn diện não bộ để thay đổi não trạng 

của loại đi du học để kiếm bằng tìm chức, tránh luôn 

loại đi tha phương chỉ để vinh thân phì gia, mà biến 

thành quốc sách học mọi người khôn để đủ khôn rồi mau 

khôn rồi thực sự trưởng thành thật khôn. Tức là khôn 

đúng và không khôn lỏi, mà ta đã mắt thấy tai nghe qua 

kinh nghiệm của không những của Tây Âu rồi Bắc Mỹ, 

mà không quên Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Phần 

Lan), và lại càng chú tâm học kỹ hiểu sâu kinh nghiệm 

của các láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với 

ta như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour. 
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QUỐC SÁCH TOÀN QUỐC, 

QUỐC SÁCH QUỐC TẾ 

Quốc sách dài hạn về hợp tác toàn quốc với tất cả thành 

phần trong xã hội với chủ thuyết hợp tác dài lâu thông 

minh hơn cạnh tranh ngắn hạn. Lập ra liên minh toàn 

giữa những địa phương vì môi trường, dựng lên những 

liên hiệp với các vùng cao, vùng xa vì môi sinh. Từ đó 

đưa khoa học môi trường cùng các kỹ thuật vận dụng 

năng lượng sách, tái tạo được như năng lượng mặt trời 

thành một mạng lưới hoàn chỉnh, rồi lần lượt trong 

quyết tâm loại các công nghiệp bẩn, các nguyên nhân ô 

nhiễm ra khỏi đất nước. Quốc sách dài hạn về hợp tác 

quốc tế trên bình diện ở mức rộng nhất, thứ nhất là loại 

ý thức hệ viễn vông, thứ hai là không chỉ thấy thương 

mại và kinh tế, thứ ba là nhận ra tính đa dạng, đa thể của 

kẻ xa người gần mà lâu dài là học văn minh của họ để 

làm giàu cho văn hóa của chính mình, và cụ thể nhất là 

đưa được những thành quả văn hiến của họ vào nền tảng 

giáo dục của mình. Luôn lấy hợp tác như chủ sách quốc 

gia để tìm bạn mới, ngày càng xa về địa dư và luôn có 

sáng kiến mới về hợp tác với bạn cũ đang gần mình. 
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Ý THỨC XA BẰNG TRI THỨC RỘNG 

Ý thức xa là tri thức rộng là thấy sóng to gió lớn để thấu 

vị thế đầu sóng ngọn gió, nhưng vẫn vững tay chèo, 

thông minh trong thử thách, thông thái trong thăng trầm, 

đây là kinh nghiệm dày dạn của các quốc gia yêu văn 

minh dân chủ, quý văn hiến nhân quyền. Giữa nội chiến 

Nam Bắc của Hoa Kỳ, các chính khách sáng suốt đã gặp 

nhau và viết lên được Hiến Pháp của đất nước này, như 

khẳng định những giá trị vĩnh hằng của nhân loại vì 

nhân phẩm. Giữa nội loạn trong đảo điên của đầu thế kỷ 

XX, các chính khách tỉnh táo của Pháp quốc đã viết 

được văn bản cho Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, làm 

nền tảng cho văn minh vì nhân phẩm. Giữa thế chiến 

thứ hai làm nhân loại điêu đứng, các chính khách của 

Âu châu đã hợp tác với các chính khách của Hoa Kỳ để 

lập ra đồ hình vì nhân vị của nhân loại là thành lập LIên 

Hiệp Quốc ra đời và tồn tại vì hòa bình cho nhân loại. 
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NHÂN QUYỀN BIẾT BẢO VỆ NHÂN PHẨM 

Chúng ta chuyển hóa não trạng, chuyển biến não trạng 

theo hai hướng của phạm trù đạo, chúng ta đã có ít nhất 

định hướng để thăng hoa trong nhân kiếp bằng đạo đức 

hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên Việt đã để lại cho chúng ta 

từ tiền đồ tới giáo dục, có trong văn minh Việt làm nên 

văn hiến Việt. Bằng đạo lý cao, sâu, xa, rộng của cả một 

nhân loại biết yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân 

quyền, đã có mặt và sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta 

muốn học hỏi về nhân quyền biết bảo vệ nhân phẩm. 
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CHỦ THỂ SÁNG TẠO 

Trong thế kỷ có văn minh của dân chủ, có văn hiến của 

nhân quyền, thì một chính quyền khi thực hiện được 

cơm no áo mặc cho dân, chỉ là bước đầu trên con đường 

đi tìm nhân phẩm. Và con đường này sẽ dài và nếu có 

các lãnh đạo tinh anh, thì nhân lộ này sẽ vô cùng sáng 

lạn khi chính quyền thực sự thông minh đi vào hệ sáng 

(sáng kiến, sáng tác, sáng chế, sáng lập, sáng tạo). Tại 

đây mỗi công dân được giáo dục và giáo dưỡng như một 

chủ thể sáng tạo không những có bổn phận với dân tộc, 

có trách nhiệm với đất nước, và luôn vận dụng hệ sáng 

để phục vụ đồng bào và đồng loại. 
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TÍNH TOÁN TRONG TOAN TÍNH  

CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC 

Phải thấy cho thấu là có rất nhiều tính toán trong toàn 

cầu hóa hiện nay, giữa các cường quốc, giữa các châu 

lục đã có văn minh dân chủ, gữa các quốc gia đã có văn 

hiến nhân quyền, họ đang tính toán gì? Họ đang toan 

tính gì? Tại đây khi nhận các chức năng cùng nhiệm vụ 

của các tư vấn quốc tế, để nhận ra nơi “quần hùng kiếm 

hội quốc tế” là nơi quyết định nhiều chuyện về mệnh số 

của nhiều quốc gia mà trong đó chính các lãnh đạo của 

các quốc gia này cũng không biết. Cụ thể là có nhiều 

quyết sách quốc tế từ kinh tế tới thương mại, từ chính trị 

tới quân sự, từ giáo dục tới văn hóa mà các quần thể 

chính sách quốc tế trong và ngoài Liên Hiệp Quốc luôn 

ở thế thựợng phong để áp đặt lên mệnh số cô lẻ của các 

quốc gia nhỏ bé chỉ biết đóng cửa để thực thi bạo quyền 

độc đảng toàn trị 
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DỰ PHÒNG, DỰ PHÓNG 

Biến đổi khí hậu với quá trình tăng nhiệt độ trong bao 

năm qua sẽ tiếp tục tác động vào  sinh hoạt của con 

người, khi thiên tai truy bức môi trường, truy hiếp con 

người, từ hạn hán tới bão lụt, từ ô nhiễm không khí tới 

nhiễm độc nguồn nước… ngày càng bất ngờ hơn, ngày 

càng dữ dội hơn, tất cả sẽ tác động lên trực tiếp và thấm 

đậm lên quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. Các 

chính quyền đứng không vững trước các tai họa tới từ 

các thiên tai là những chính quyền không biết dự phòng, 

vì không có dự phóng. Cụ thể là các chính quyền này 

đang nằm trong tay của các lãnh đạo vô minh trước các 

chỉ báo của khoa học, vô tri trước các báo động của các 

khám phá mới nhất của khoa học về các dữ kiện về môi 

trường, về các dữ liệu được cập nhật thường xuyên. Đó 

là thực trạng hiện nay của chính quyền độc đảng toàn trị 

của ĐCSVN, nơi mà vô tri trị, vô minh trị sẽ làm ra vô 

học trị, để rồi sẽ dẫn dắt tới: vô hậu trị, nơi mà thảm bại 

của ĐCSVN làm nên thảm họa ngay trên giòng sinh 

mệnh của Việt tộc. 
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NÃO BỘ KÍN CỔNG CAO TƯỜNG, 

NÃO TRẠNG BẾ MÔN TỎA CẢNG 

Thiên tai vừa bất ngờ hơn, vừa thường xuyên hơn, lại 

đặt trong bối cảnh của toàn cầu hóa từ khoa học, kỹ 

thuật tới kinh tế, thương mại, có kẻ thua người thắng, 

với quy luật mạnh được yếu thua, cho sinh ra quan hệ 

bạo hành của loại cá lớn nuốt cá bé. Từ đây, phản xạ co 

cụm vào bản sắc quốc gia với loại não bộ kín cổng cao 

tường, tạo ra phản ứng của não trạng bế môn tỏa cảng, 

để rồi sinh ra hành động phản kháng thụ động trong tiêu 

cực của ngăn sông cấm chợ. Đây chính là chỉ báo của 

sự thiếu tự tin, sự mất niềm tin, trống sự vận não, vắng 

sự vắt não, từ đây sẽ sinh ra các hành vi tiêu cực. Từ kỳ 

thị chủng tộc tới phân biệt đối xử giữa các sắc tộc, rồi 

sau đó là giữa các thành phần xã hội, và sau cùng là nội 

loạn xã hội, với phản xạ phòng ngự tạo ra bạo động, với 

phản xạ đề kháng tạo ra bạo hành. Các chính quyền 

không biết dự phòng, và không có dự phóng. Cụ thể là 

không có sự trợ lực của các dự án cho tương lai với các 

dữ kiện, dữ liệu khách quan của mọi ngành khoa học sẽ 

lúng túng rồi sa vào ngõ cụt mà tự sụp đổ.  
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VIỆT NAM, QUÊ HƯƠNG GẤM VÓC 

Khi chế độ độc đảng toàn trị của ĐCSVN bị bứng đi, thì 

chính quyền trọng đa nguyên, yêu dân chủ, quý nhân 

quyền, cùng lúc phải trong môi sinh, cụ thể là có một 

quốc sách với quyết tâm trọn vẹn lấy lại sự thật và biểu 

tượng: Việt Nam, quê hương gấm vóc. Một sự thật và 

một biểu tượng đã bị mất từ khi ĐCSVN cầm quyền và 

đã ô uế hóa môi trường, đồi bại hóa môi sinh, biến đất 

Việt thành bãi rác của Tàu nạn, với các hiểm nạn của 

khai thác bốc xít tại Tây Nguyên, nhà máy thép 

Formosa tại Hà Tĩnh, tới mạng lưới nhiệt điện than trùm 

phủ lên cả nước, gây hiểm họa môi trường từ không khí 

tới đất, nước, biển. Lập lại tên gọi Việt Nam, quê hương 

gấm vóc với các kinh nghiệm thành công về môi trường 

của nhiều quốc gia, trong đó không những có kinh 

nghiệm của các quốc gia từ Tây Âu tới Bắc Mỹ, mà 

nhất là các quốc gia láng giềng ngày tại Á châu trọng đa 

nguyên, yêu dân chủ, quý nhân quyền, biết bảo vệ môi 

trường, biết bảo trọng môi sinh. Và ta không quên sự 

thành công của Costa-Rica, quý tài nguyên, trọng thiên 

nhiên, yêu môi trường, đã biến môi sinh thành sức mạnh 

của chính mình không những về du lịch mà cả về quan 

niệm đạo đức trước mỗi sinh vật, một quan niệm nâng 

nhân trí và nhân tri. 
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ĐA TRI THÔNG MINH,  

ĐA NGUYÊN THIẾT THỰC 

Một đa tri thông minh là một đa nguyên được thiết thực 

hóa ngay trong bối cảnh hiện nay với thực trạng toàn 

cầu hóa, nơi mà biên giới và lãnh thổ giữa các quốc gia 

đã được rộng mở. Một đa tri sáng suốt là một đa tri 

được truyền thông hóa cấp vĩ mô toàn cầu nơi mà tự do 

thông tin cùng khoa học truyền thông biết trực tiếp 

chuyển tải tin tức thì mọi khám phá khoa học, mọi ứng 

dụng kỹ thuật để tiến bộ có mặt trong đời sống hàng 

ngày vì nhân sinh. Từ thực tế này, các giá trị và nội 

dung của đa tri phải được vận hành trong bối cảnh toàn 

cầu hóa với các khám phá hằng ngày của mọi chuyên 

ngành khoa học, nơi mà mạng xã hội trực tiếp tham dự 

rồi tham gia vào sinh hoạt đa nguyên.  
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ĐA TRI LUẬN 

Thực trạng toàn cầu hóa hiện nay, đòi hỏi đa tri luận 

phải thích ứng với thế giới hóa, tại đây một quốc gia đã 

có một chính thể đa nguyên và muốn bền trong dân chủ, 

muốn vững trong nhân quyền thì phải nắm được các quy 

luật của kinh tế luận toàn cầu. Rời bỏ phản ứng kinh tế 

trước mắt, sản xuất tức khắc, tiêu thụ tức thì. Buông đi 

phản xạ kinh tế bản năng, làm ngay ăn chóng, làm đâu 

ăn đó. Loại ra hành tác kinh tế sống còn, mai làm mai 

ăn, không nhìn xa trong rộng. 
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TỰ CHỦ TRONG CHỦ QUYẾT 

Tự chủ trong chủ quyết, từ quyết tâm tới quyết đoán, vì 

công lý của công bằng, để tự chủ bảo vệ được cái lý 

đúng, đúng từ định nghĩa tới diễn đạt, để tự chủ bảo vệ 

được cái đức tốt, tốt từ định đề tới áp dụng trong giáo 

dục, để tự chủ bảo vệ được cái luật minh, trong nghĩa 

công minh trong công pháp. Vĩnh viễn dứt bỏ cái tồi bại 

của các tòa án âm binh hiện nay của ĐCSVN, với các 

«án bỏ túi», với đám thẩm phán chỉ cúi đầu theo lệnh 

của bạo quyền độc đảng, có hậu đài là tà quyền thanh 

nhũng, ma quyền tham tiền. Với các thẩm phán chính là 

những tội đồ của dân tộc, với các án oan, với biến nạn 

nhân thành «kẻ giết người», như vụ án Đồng Tâm năm 

2020; mà trên cả nước thì bạo quyền độc đảng toàn trị 

đã biến hằng triệu đồng bào chúng từ dân lành một sớm 

một chiều thành dân oan. 
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SẠCH 

Khi chữ sạch là gốc, rễ, cội, nền cho mọi quốc sách để 

nhận trở lại quốc hiệu Việt Nam, quê hương gấm vóc, 

thì phải sạch từ trên xuống dưới, định chế sạch với lãnh 

đạo sạch, nơi mà tà quyền trong phản xạ quan hệ-hậu 

duệ-tiền tệ không có chỗ đứng trong một chế độ mới 

trọng đa nguyên vì trọng đa tài, yêu dân chủ để bảo vệ 

cộng hòa, quý nhân quyền để giữ nhân phẩm. Trong chế 

độ mới này, “luật chơi dân chủ-sân chơi nhân quyền-

trò chơi đa nguyên” không có ghế ngồi cho sinh hoạt 

bạo quyền độc đảng toàn trị, chỉ biết thanh trừng giữa 

các đồng chí bằng các thủ đoạn man rợ. Độc đảng để 

độc quyền hoàn toàn ngược lại với tiến bộ nhân trí và 

văn minh nhân tri với tinh thần tôn trọng lẫn nhau để 

cùng hợp tác, mà tạo sức bật cho dân tộc, tạo dàn phóng 

cho các thế hệ mai hậu. Sạch trong du lịch để sạch thực 

phẩm, sạch dịch vụ, sạch nhân cách khi phục vụ khách 

du lịch quốc nội và quốc tế. Sạch trong não bộ biết “ăn 

ở có hậu” với đồng loại và nhân loại để có não trạng 

sống mà “biết người biết ta”, không buôn gian bán lận. 

Sạch trong ăn hiền ở lành với đồng bào cũng như với 

đồng loại, với thân bằng quyến thuộc cũng như với tha 

nhân người xa kẻ lạ.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1397 

 

NHÂN SINH QUAN SẠCH, 

THẾ GIỚI QUAN SẠCH,  VŨ TRỤ QUAN SẠCH 

Trạng từ sạch không hề là một ngữ vựng suông, mà là 

một thượng tầng kiến trúc sạch từ định chế tới cơ chế, 

có “sân chơi”, “trò chơi”, “luật chơi” rành mạch của 

tam quyền phân lập, có lập pháp biết giữ sạch, có hành 

pháp biết làm sạch, có tư pháp biết xử sạch. Cũng là 

một hạ tầng kiến trúc sạch, từ kinh tế tới lao động, có 

sinh hoạt xã hội biết tự giữ sạch, có quan hệ xã hội biết 

tự dọn sạch, có đời sống xã hội biết tự lau sạch. Từ bạo 

quyền công an trị tới tà quyền tham nhũng trị bị quét 

sạch, từ ma quyền tham tiền trị tới quỷ quyền ngu dân 

trị bị xua sạch. 

Sạch là thuật ngữ làm nên tổng tri để tạo điều kiện cho 

xuất hiện một nhân sinh quan sạch có chỗ dựa của nhân 

phẩm, nơi con người đi nhận ra nhân bản sạch làm nên 

nhân văn đẹp, nơi nhân lý sạch làm nên nhân tính tốt, 

nơi nhân tâm sạch làm nên nhân từ cao. Một thế giới 

quan sạch có chỗ dựa của nhân quyền nơi con người đi 

nhận ra nhân trí sạch làm nên nhân tri đẹp, nơi nhân 

nghĩa sạch làm nên nhân đạo lành, nơi nhân lộ sạch làm 

nên nhân vị cao. Một vũ trụ quan sạch có chỗ dựa của 

nhân sinh quan biết yêu thiên nhiên, quý môi trường, 

trọng môi sinh, nơi con người đã nhận ra một thế giới 

quan sạch tha nhân có đường đi nẻo về trên hành tinh 

này, nơi đồng bào và đồng loại chỗ đứng, ghế ngồi cùng 

quyền tự do đi lại trong sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách 

giữ sạch những nơi mình sống và những nơi người khác 

đang sống. 
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CÂU CHUYỆN CÓ HỌC-CÓ HẬU 

Hãy phân tích rõ vai trò và chức năng của trí tuệ; chính 

là hiện thân của có học-có hậu khi trí tuệ được trợ lực 

bởi lý trí biết giải thích để nhận ra sự thật; vì trí tuệ 

được trợ duyên bởi tuệ giác biết giải luận để nhận ra lẽ 

phải. Câu chuyện có học-có hậu chính là con đường 

sống của Việt tộc, đây là chân trời của tất cả thế hệ 

tương lai. Hậu quả cùng hệ quả qua các hệ lụy của hằng 

số vô học được toan tính bởi hệ độc (độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc tôn, độc trị) mang khuyết tật của vốn vô 

học, lấy bất nhân thất đức của ăn tươi nuốt sống mà 

nuốt trọn cái ăn hiền ở lành biết làm nên cái ăn ở có hậu 

trong giáo lý Việt. Hậu quả cùng hệ quả qua các hệ lụy 

của hằng số vô hậu đã và đang ngăn chặn con đường 

phát triển kinh tế vì một xã hội tiến bộ, biết thăng hoa 

một dân tộc trong một đời sống văn minh, đã bị hệ tham 

(tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham 

tiền) của tập đoàn lãnh đạo độc đảng toàn trị, mà bản 

chất là một tập đoàn tội phạm đã bứng đi cội đạo lý Việt 

ăn ở có nhân mười phần không khó; đã bị bứt đi rễ giáo 

lý Việt đường mòn nhân nghĩa chẳng mòn. 
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BIẾN HỆ NGU THÀNH CHÍNH SÁCH 

Vô minh, có thượng nguồn của hệ ngu (ngu si, ngu đần, 

ngu dại) ngay trong não trạng của một cá nhân mang 

vào sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, tổ 

chức xã hội bằng hệ hành (hành vi, hành động, hành 

tác) của mình. Bi nạn của một dân tộc, của một đất nước 

tới từ những các cá nhân lãnh đạo biến hệ ngu này thành 

chính sách, tên gọi của nó là: ngu dân, đây là loại hệ lụy 

của một chế độ chính trị áp đặt lên một giống nòi, một 

xã hội, lên luôn tất cả các chân trời tương lai của nhiều 

thế hệ mai hậu. Một cá nhân lãnh đạo vô minh khi tạo ra 

một đảng cầm quyền vô minh, thì sẽ dựng lên một chế 

độ độc đảng vô minh, sẽ tạo ra một định chế toàn trị vô 

minh, sẽ xây lên một hệ thống chuyên chính vô minh. 

Tất cả hệ lụy này sẽ thủ tiêu không những nhân tri, 

nhân trí mà nó hủy diệt nhân tính, nhân lý của dân tộc 

đó, mà không quên thanh trừng luôn nhân bản và nhân 

văn của dân tộc đó. 
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MẤT TRỌN NHÂN TRI 

Vô tri, vì không hiểu nên không biết một chuyện cơ 

bản trong nhân sinh là phải học, học mới biết, học 

đây là học thật, học để hiểu, hiểu để phân tích sinh 

hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, tổ chức 

xã hội. Hiểu để giải thích tới nơi tới chốn từ hiệu 

quả tới hậu quả, từ hệ lụy tới hệ luận về chính sách, 

chế độ, định chế, hệ thống… Nơi nào vô tri ngự trị 

thì nơi đó, xã hội đó, dân tộc đó sẽ mất trọn nhân tri, 

nhân trí, nhân tính, nhân lý, nhân bản, nhân văn. 

Khi vô tri được xem là một thực trạng không nắm 

hiểu biết tới từ một thực tế bất tri vì không có hiểu 

biết, chính nó sẽ tạo ra thất tri tức là không có sự 

hiểu biết có căn bản, có căn cơ, có căn cứ. Khi mất 

nguồn cội căn bản này thì sẽ tiếp tục đánh mất mọi 

hiểu biết tiếp theo, sau này. Vì quy luật của sự hiểu 

biết là tiến trình thăng hoa, từ dưới lên trên, từ thấp 

lên cao, từ dễ tới khó, có hiểu biết căn bản ban đầu 

sẽ có căn cơ hiểu biết thêm các chuyện khác khó 

hơn, phức tạp hơn. Như vậy, câu chuyện học để 

hiểu, là câu chuyện học thật để hiểu thật, học từ gốc, 

rễ, cội, nguồn để cá nhân được hiểu tới nơi tới chốn 

về cành, lá, chồi, nhụy, lộc, hoa, trái… Câu chuyện 

học thật để hiểu thật hoàn toàn ngược lại với chuyện 

mua bằng bán cấp trong chế độ vô minh với cơ chế 

vô tri hiện nay với học giả-thi gia-điểm giả-bằng 

giả, từ lãnh đạo tới cán bộ. 
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VÔ NHÂN TRONG VÔ QUỐC 

Vô học-vô hậu có thể trở thành vô nhân trong vô quốc, 

nếu là hậu quả hiện tiền, rồi thành hệ quả của một đất 

nước bị xâm lược, một dân tộc bị đồng hóa, một giống 

nòi sẽ bị “bụi đời hóa” ngay trên quê hương của mình 

thì đây không phải là vô hậu thì còn là gì nữa? Tại đây, 

phải vạch mặt chỉ tên một hệ thống giáo dục độc đảng 

toàn trị chỉ biết tuyên truyền ngu dân để phục vụ chuyên 

chính vô học, để phục dịch chuyên chính vô hậu. Vạch 

mặt chỉ tên các tội phạm chính là các lãnh đạo của 

ĐCSVN, lập lý lịch vô học để họa chân dung vô hậu rồi 

chú giảng rành mạch chúng là những tội đồ của giáo lý, 

là những tội phạm của giáo dục, là những tội nhân của 

giáo khoa, với giáo trình ngu dân để kéo dài trong 

truyền kiếp vô học, với giáo án tuyền truyền để dẫn đến 

ngõ cụt của một nhân kiếp vô hậu.  
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CHỐNG CỰC QUYỀN TRONG LÃNH ĐẠO 

Khi một hệ thống giáo dục tôn trọng dân chủ, tôn vinh 

nhân quyền, thì thiếu niên từ trung học phổ thông được 

học để phân giải mà phân biệt: chống độc tài trong cơ 

chế chính trị để chống cực quyền trong lãnh đạo; chống 

độc tôn trong cơ chế tôn giáo để chống cuồng quyền 

trong giáo hội; chống độc quyền trong cơ chế xã hội để 

chống lạm quyền trong đời sống xã hội, quan hệ xã hội, 

sinh hoạt xã hội. Giải luận để chống lại hệ độc (độc tài, 

độc quyền, độc trị) từ độc đảng trong tổ chức chính trị 

tới độc tôn trong tổ chức tôn giáo bằng lý luận: Khi một 

độc tài muốn độc quyền, thì chính quyền sẽ trở thành 

bạo quyền. 

Khi một đa nguyên muốn đa quyền, thì nó sẽ tự biết đa 

hòa, đa bình. 
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CƠ NGƠI CỦA NHÂN QUYỀN 

Chống độc quyền bằng đa quyền, chống bạo quyền bằng 

đa nguyên được xây dựng ngay trên thượng nguồn bằng 

tự do ngôn luận song hành cùng tự do thảo luận, đây là 

cơ bản của dân chủ mà cũng là cơ ngơi của nhân quyền, 

đã có trong cơ chế của dân chủ hy lạp trước công 

nguyên, đã được vận dụng từ nhiều thế kỷ tại Âu châu 

và Bắc Mỹ, Không bị một bạo quyền lãnh đạo nào có 

thể vu cáo các công dân là những lực lượng thù địch, 

khi các các công dân này sử dụng quyền tự do ngôn 

luận của mình. Không bị một tà quyền lãnh đạo nào vu 

khống là những đối tượng chống phá chính quyền, khi 

các công dân này sử dụng quyền tự do thảo luận của 

mình. Đã thực sự là công dân  thì không sợ một ma 

quyền lãnh đạo nào vu oan mình là những cá nhân hay 

tập thể chống người đang thi hành công vụ, khi các công 

dân  sử dụng quyền tự do trao luận của mình. Không sợ 

một điếm quyền lãnh đạo nào dùng luật an ninh mạng 

để vu họa là những cá nhân hay tập thể làm mất an ninh 

trật tự xã hội, khi các công dân này sử dụng quyền tự do 

truyền thông của mình. 
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GIANG SƠN GẤM VÓC 

Đồng bào cũng là gốc, cội của mọi câu hỏi mà ta đặt ra 

cho ta, cho đồng bào, cho đất nước trước vận mệnh chỉ 

mành treo chuông hiện nay. Khi chúng ta mở cửa ra 

khỏi nhà mà mọi con dân Việt phải hít thở một bầu 

không khí bị ô nhiễm nặng nhiệt điện than của Tàu họa. 

Khi chúng ta đi chợ, làm bếp, ăn uống với thực phẩm 

bẩn, hóa chất độc của Tàu hoạn. Khi chúng ta thấy quê 

hương Việt không còn là giang sơn gấm vóc mà là một 

bãi rác kinh hoàng từ Tây Nguyên tới Vũng Áng, từ núi 

rừng tới bờ biển của Tàu nạn. Khi chúng ta thức giấc 

nửa đêm để nhận ra là biển đảo Việt đang bị chiếm giữ 

bởi Tàu tặc. Chính vận mệnh chỉ mành treo chuông hiện 

nay trước Tàu tà (Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn, Tàu tặc) 

phải đánh thức tâm thức đồng bào. 
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ĐẤT MẸ QUÊ CHA 

Đồng bào, không phải là một vật thể ở ngoài tôi để tôi 

mổ xẻ phân tích rồi phân loại như mọi vật thể vô tri 

hoặc hữu tri mà tôi thấy chung quanh tôi. Đồng bào, 

cũng không phải là một hiện thể ở trong tôi như các nội 

tạng của thân thể tôi để y khoa có thể soi rọi mà chữa 

bệnh rồi trị bệnh cho tôi. Đồng bào, là biểu tượng có từ 

rễ của rễ, gốc của gốc, cội của cội, nguồn của nguồn, để 

giải thích mọi hiện thể máu, xương, gân, cốt của riêng 

tôi mà khoa học không chuẩn đoán được nòi của nòi, 

giống của giống, tông của tông, tích của tích đã có mặt 

ngay trong thượng nguồn của thựơng nguồn từ khi cha 

sinh mẹ đẻ ra tôi. Đồng bào, là hai từ mà tôi sẽ không 

cảm nhận được như một vật thể ở ngoài tôi, mà tôi phải 

cảm nhận được sự vận hành của nó ngay trong tôi bằng 

tình cảm yêu nước thương nòi của tôi, để tôi phải cảm 

nhận được nhịp hành tác của nó ngay trong tôi về ý 

nghĩa đất mẹ quê cha của tôi. Đồng bào chính là sự tận 

dụng tối đa dường như tuyệt đối của nội lực đồng thai, 

sung lực đồng mẹ, hùng lực đồng cha, mãnh lực đồng 

tộc để Việt tộc luôn tồn tại mà không tồn vong! 
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CHỦ ĐỘNG GIỮ NƯỚC, CHỦ QUYẾT GIỮ NÒI 

Đồng bào, chỉ hai chữ nhưng vừa sâu, vừa cao trong 

mỗi chúng ta không để cuộc đời này bị các bọn buôn 

dân bán nước xé tan nát đất nước ta, làm tan tác giống 

nòi ta. Chủ động giữ nước, chủ quyết giữ nòi, làm nên 

chủ thể có tâm thức trong một nhân dạng tỉnh thức, để 

nắm chính vận mạng của mình ngay trong hiện tại, để 

luôn sáng suốt mà chuẩn bị cho mọi thử thách trong 

tương lai: đây là tâm nguyện của phạm trù đồng bào tạo 

nên tâm thức giúp các con dân Việt gần nhau hơn chỉ 

cần biết một giá trị: đồng bào. Chữ hai chữ đồng bào 

mà mọi người Việt được trang bị đầy đủ và mạnh mẽ 

một liên minh với hùng lực vô song: tâm tưởng-tâm trí-

tâm khảm-tâm thức-tâm nguyện. 
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CHÍNH TRỊ THẬT 

Hãy làm rõ một định đề là có độc đảng thì không có 

chính trị, có độc tài thì không có chính giới, có độc trị 

thì không có chính trường, có độc tôn thì không có 

chính kiến. Ta xin dùng định đề này để xác nhận lần nữa 

là các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN-Đảng cộng sản 

Việt Nam không phải là chính trị gia, đây là định đề mà 

tôi đã viết qua sách và bài, đã phân tích và giải thích 

trong các giảng đường đại học quốc nội cũng như quốc 

tế. Trong bài này tôi dùng hệ chính (chính trị, chính 

giới, chính trường) qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí 

thức, ý thức, nhận thức) biết dựa trên hệ lương (lương 

thiện, lương tâm, lương tri) để giải luận thảm kịch của 

Việt Nam hiện nay, và khi không có ba hệ này, thì Việt 

tộc chỉ bị cai trị, mà xã hội Việt sẽ không có các chính 

trị gia Việt để quản trị văn hóa Việt, giáo dục Việt, kinh 

tế Việt… vì chính trị chi phối không những đời sống xã 

hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, mà chính trị quyết 

định toàn bộ thân phận của một dân tộc, toàn thể số kiếp 

của một quốc gia.  
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VĂN MINH CỦA DÂN CHỦ, 

VĂN HIẾN CỦA NHÂN QUYỀN. 

Nếu toàn cầu hóa tạo thuận lợi cho tự do hợp tác, tự do 

liên minh giúp nhân loại đi dễ dàng vào hướng hòa bình 

cùng chung sống không chiến tranh. Nhưng một chính 

quyền mới có ý thức dân chủ, có nhận thức nhân quyền, 

thì phải luôn tỉnh thức là chiến tranh vẫn còn, và có thể 

ngày càng nhiều, với những loại mâu thuẫn mới, xung 

đột mới gây ra những đại nạn mới, những hiểm họa 

mới. Với các nguồn cơn tới từ xung đột giữa các quốc 

gia, với gốc rễ tới từ mâu thuẫn giữa những tôn giáo, mà 

ta còn phải thấy-cho-thấu là chiến tranh sẽ tới với các 

lực lượng đạo giáo có chủ thuyết quá khích, cực đoan. 

Chúng gây ra chiến tranh với tên gọi là thánh chiến, 

nhưng tâm địa của chúng là quân sự xã hội, công an hóa 

cộng đồng, với ý đồ là hủy diệt những giá trị phổ quát 

của nhân loại, đó là văn minh của dân chủ và văn hiến 

của nhân quyền.  
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CỘNG HÒA & DÂN CHỦ 

Bọn cực đoan, sẵn sàng quá khích bằng bạo lực để xây 

dựng một loại bạo quyền mới, trong đó không có nam 

nữ bình quyền, xã hội bình đẳng mà chúng chỉ muốn 

thực thi một loại tà quyền mới, nơi mà nhân tính bị vét 

sạch, nhân lý bị nạo rổng, không còn để bảo vệ nhân 

phẩm. Nhưng làm sao thoát được các hiểm họa chiến 

tranh tới từ các lực lượng cực đoan có ý đồ xây dựng 

cực quyền bằng các loại ý thức hệ quá khích? Câu trả 

lời vẫn ở trong nội lực làm nên bản lĩnh cùng tầm vóc 

của Cộng hòa với các định đề phổ quát: tự do, công 

bằng, bác ái. Và của Dân chủ với các định luận phổ 

thông: đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền. 
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ĐẤT NƯỚC NHƯ NỀN MẸ, NỀN CHA 

Đất nước, như nền mẹ, nền cha làm nên nền đất, nền 

nước, nền rừng, nền biển của Việt tộc, nơi mà giống nòi 

Việt làm nên dân tộc Việt đứng vững, đứng bền trên đó 

để nhận ra sự thật của hoàn cảnh đất nước, họan cảnh 

dân tộc, thảm cảnh giống nòi hiện nay trước họa ngoại 

xâm tới từ Tàu tặc. Hãy đứng chắc, đứng mạnh trên đất 

nước này để nhận diện ra các dị diện nội xâm: quỷ 

quyền độc tài trong phản dân hại nước, tà quyền độc trị 

trong buôn dân bán nước, ma quyền độc tôn trong buôn 

tông bán tổ. Hãy đứng cao, đứng rộng để nhận ra các 

quái dạng của chúng; chúng là ma trơi sống nhố nhăng 

trong biệt phủ, biệt dinh của chúng; chúng là ma xó 

sống với túi đầy tiền của đồng bào, với thẻ xanh, quốc 

tịch ngoại, chuẩn bị luồn chạy khi đất nước vang bước 

ngoại xâm; chúng là ma bùn sống chui, sáng làm công 

an, trưa đánh bạc lận, tối tụ họp với côn đồ, với lưu 

manh, với du đảng, với xã hội đen chờ khuya khoắt để 

tự họp rồi toan tính như âm binh trong bóng tối. 
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MÔI TRƯỜNG-MÔI SINH: TÍNH LIÊN KẾT  
Ta gặp ít nhất 3 loại lịch sử về môi trường rất khác 
nhau: lịch sử hình thành trái đất có đơn vị tính toán hằng 
trăm triệu năm, lịch sử con người trên trái đất có đơn vị 
tính toán triệu năm, lịch sử của công nghệ hóa tác động 
trên môi trường có đơn vị tính toán trăm năm. Khi các 
chuyên gia khoa học khác nhau khảo xác về môi sinh, 
họ sẽ gặp ít nhất 3 loại địa lý môi sinh khác nhau: địa lý 
môi sinh không có con người, ở dạng nguyên thủy, địa 
lý môi sinh có mặt con người; sống chung với thiên 
nhiên, địa lý môi sinh có con người là yếu tố quyết định 
sự sống còn của môi sinh. Khi các công trình khoa học 
khác nhau đi sâu vào điều tra về môi trường và môi 
sinh, thì các công trình này gặp ít nhất 3 loại nhận định 
làm nên định đề nghiên cứu môi trường và môi sinh. 
Trái đất là một thực thể sống, trong môi trường có môi 
sinh, trong môi sinh có đa sinh vật cùng chung sống trên 
không gian chung là trái đất. Thực thể sống này đa đạng 
chung sống trong một tổ chức phức tạp, tính đa dạng 
này làm nên sự phong phú của môi trường, sự phong 
phú này tạo ra sức mạnh tự sinh sôi nảy nở của các sinh 
vật sống cùng một không gian kín là trái đất. Trái đất là 

một hệ thống liên kết,từ sinh vật này tới sinh vật kia đều 

có sự liên kết dựa trên tính hỗ tương, bổ sung cho nhau 
để sống còn. Chính sự liên kết này làm nên liên minh 
giữa các sinh vật để sống chung, tạo một hệ thống liên 

kết sống dựa vào nhau. Trái đất là một tổng thế, vừa là 

thực thể sống, vừa là hệ thống liên kết trong đó con 
người là một phần tử trong một tổng hợp phức tạp, đa 
dạng, phong phú.  
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QUYỀN-TIỀN DỄ TRUY HỦY MÔI TRƯỜNG 

Phần tử con người đã đi những chặn đường từ cá thể tùy 

thuộc vào thiên nhiên tới chủ thể chế ngự, quản lý, khai 

thác, tiêu huỷ các môi trường và môi sinh trong thiên 

nhiên. Chính chủ thể này, vừa sử dụng vừa khám phá 

môi trường; vừa tận dụng vừa có ý thức qua quá trình 

khai thác rồi tiêu hủy thiên nhiên, để từ đó có nhận thức 

là số phận của con người hoàn toàn tùy thuộc vào số 

kiếp của thiên nhiên, trong đó môi trường và môi sinh 

phải được bảo vệ bởi chính con người đang sống trên 

đó. Trên chủ đề môi trường và môi sinh trước thảm 

trạng ô nhiễm là sự thất bại toàn bộ của ĐCSVN khi nó 

độc quyền lãnh đạo đất nước qua bạo quyền, qua tà 

quyền tham quan, qua ma quyền tham nhũng vì tham 

tiền. Chính ĐCSVN đã gây ra bao hậu quả, bao hệ lụy 

khi để tình trạng hiện nay đất nước là môi trường mà 

môi sinh bị hủy diệt từ vi mô tới vĩ mô. Một đất nước bị 

bẩn bởi công nghiệp bẩn từ luyện kim tới khai thác tài 

nguyên, từ thủy điện tới nhiệt điện… mà thảm nạn là 

ung thư hóa không những môi trường và môi sinh mà cả 

con người, trong đó các thế hệ tương lai phải trả những 

giá vô cùng đắt về bi nạn của quy luật lấy quyền-tiền để 

truy hủy môi trường, truy diệt môi sinh. Một quốc sách 

sáng suốt về môi trường, tỉnh táo về môi sinh, để từ đó 

chế tác ra sức thông minh trong lãnh đạo, biết cứu 

không những thiên nhiên và tài nguyên, mà cả con 

người cùng đạo lý làm người là quý môi trường, trọng 

môi sinh. 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1415 

 

 

ĂN TÀN DIỆT TẬN,  

CẢ MÔI TRƯỜNG LẨN MÔI SINH 

Đã có trong giáo lý của tổ tiên Việt: đối với môi trường 

thì phải biết uống nước nhớ nguồn, đối với môi sinh thì 

không được ăn tươi nuốt sống, và đối với cả hai (môi 

trường và môi sinh) thì phải biết bảo vệ nguồn cội như 

bảo vệ chính sinh mạng của mình: cây có cội, nước có 

nguồn. Đối với môi trường thì phải biết ăn cây nào rào 

cây nấy, đối với môi sinh thì không được ăn tàn diệt 

tận, và đối với cả hai (môi trường và môi sinh) thì phải 

ăn ở có hậu, nếu muốn ăn đời ở kiếp trên quê hương, 

trên đất nước của mình. Sự vắng mặt tuyệt đối và toàn 

diện của một quốc sách sáng suốt về môi trường, tỉnh 

táo về môi sinh để từ đó chế tác ra sức thông minh trong 

lãnh đạo (mà ta có thể so sánh với sự thành công hiện 

nay của Costa Rica) đã nói lên sự thảm bại bi đát của 

ĐCSVN: không có kiến thức và tri thức sâu rộng nên 

không có ý thức và nhận thức sâu xa về môi trường và 

môi sinh, không có đạo lý và đạo đức hay đẹp nên 

không có giáo lý và giáo dục tốt lành về môi trường và 

môi sinh. không có kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức 

lại không có đạo lý, đạo đức, giáo lý, giáo dục, nên 

không có hệ thông (thông minh, thông thái, thông thạo) 

để có hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) cho các 

quốc sách về môi trường và môi sinh. 
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MÔI TRƯỜNG: MỘT MÓN HÀNG 

Môi trường tại Việt Nam đã trở thành một món hàng 

làm ra tiền, ra rất nhiều tiền, để làm giàu một cách 

nhanh nhất và bất chính nhất của các quan chức trong 

chế độ độc đảng toàn trị này. Hỏa hoạn tại nhà sản xuất 

bóng đèn Rạng Đông, với ô nhiễm do lượng thủy ngân 

lan tràn trong không khí, và khi gặp mưa thì đọng tụ lại 

trên đất, thấm qua lòng nước, mà mọi thực vật đang 

sống trong chu vi của nhà máy này đều là nạn nhân. 

Cách xử lý có trách nhiệm của Xã là khuyên dân nên 

bảo phòng ô nhiễm, đã bị bọn có chức quyền cấp Quận 

và thành phố Hà Nội khiển trách là: báo động sai lầm 

gây hoang mang. Trong khi đó thanh tra của Bộ Môi 

trường đã có kết luận là ô nhiễm thủy ngân có mặt và 

đang gây tác hại lên môi trường. Như vậy, trước các tai 

nạn môi trường thì thái độ vô trách nhiệm vì vô tri hay 

vì vô cảm của các cấp lãnh đạo Quận và Thành phố đã 

là phản xạ của loài âm binh sống trong bóng tối của tà 

quyền tham quyền và ma quyền tham tiền, mà bất chấp 

số phận của người dân và môi trường ngay tại khu xẩy 

ra hỏa hoạn với ô nhiễm thủy ngân. Mọi cuộc đấu tranh 

vì môi trường để minh bạch hóa sự có mặt của ô nhiễm 

có thể đe dọa tới mạng sống của con người, sự sống còn 

của môi sinh, sự trong sạch của môi trường đều phải bắt 

đầu ngay trên thượng nguồn của thượng tầng kiến trúc 

chính trị, nơi mà thượng cấp lãnh đạo không hề quyết 

định và chỉ đạo với ưu tiên đôi: con người và môi 

trường, mà chỉ là thượng tôn độc đảng để độc quyền, 

độc tài, độc trị, độc tôn… 
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VÔ GIÁC VỚI MÔI TRƯỜNG,  

VÔ CẢM VỚI MÔI SINH 

Sự cẩn trọng trước lòng tham hiện tại của con người khi 

nó muốn khai thác triệt để thiên nhiên, nạo vét tài 

nguyên, truy hủy môi trường, xóa diệt môi sinh. Hãy 

định nghĩa để định luận về lòng tham hiện tại, từ ăn 

tươinuốt sống bằng nghiến rừng, nuốt đất với thái độ ăn 

cháo đá bát khi tài nguyên của thiên nhiên bị cạn kiệt, 

với hành vi bây chết mặc bây với những hậu quả của ô 

nhiễm. Tương lai của nhân loại không hề là sự nối dài 

tự nhiên một cách máy móc từ hiện tại tới tương lai, từ 

hôm nay tới ngày mai. Tương lai của nhân sinh là chân 

trời trong đó có kết quả của lương tri hoặc hậu quả của 

vô tri, với những hiệu quả của nhân bản hoặc với hệ lụy 

của vô minh. Vì vô giác với môi trường, vô cảm với 

môi sinh, khai thác bừa bãi, vô tội vạ, vơ vét tài nguyên 

cho tới khi của môi trường gục ngã, môi sinh đuối quỵ, 

thì chân trời sẽ xám tối rồi đen nghịt để đưa con người 

vào thẳng cõi chết! Chết trong vô tri, vô minh, vô giác, 

vô cảm là một cái chết xấu, tồi, tục, dở, tới từ cái tội 

thâm, độc, ác, hiểm với môi trường và môi sinh. Sự 

sống làm nên sức sống nhờ môi trường sạch với môi 

sinh lành kết tụ ra nhân tính với ít nhất ba kết luận: Trái 

đất trong tương lai (rất gần) là dễ sống hay khó sống. Cụ 

thể là sống được hay không sống được, mà câu trả lời là 

thái độ của nhân loại đối xử ra sao với môi trường sống 

của mình.  
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TỪ VÔ TRI THỨC TỚI VÔ TRÁCH NHIỆM 

Nếu trong thế kỷ qua nhân lý giúp nhân loại đã lột mặt 

nạ bạo hành của thực dân, bạo động của đế quốc trên 

môi trường, thì chính quyền và lãnh đạo chính trị hiện 

nay phải quyết đoán trong quyết sách bảo vệ đất-nước. 

Tiền đồ của tổ tiên, tương lai của các thế hệ mai sau 

không ngừng ở con người, mà phải mở rộng, mở sâu, 

mở cao ra quan niệm về Việt tộc không những là dân tộc 

Việt mà còn là môi trường Việt luôn song hành, song 

đôi, song lứa, đồng hội đồng thuyền, cùng đồng bào 

Việt. Hãy phân tích và giải thích môi trường và môi sinh 

bằng những hệ thống của quan hệ: quan hệ giữa con 

người và thiên nhiên, quan hệ giữa các sinh vật có mặt 

trên trái đất, quan hệ giữa con người và sinh vật cùng 

nhau tác động trên môi trường. Đây vừa là môi trường 

tri thức của nhân sinh, mà còn phải là môi trường về 

nhận thức qua giáo dục. Trước thảm cảnh môi trường bị 

tàn phá, môi sinh bị hủy diệt từ vô tri thức tới vô trách 

nhiệm của chính quyền do ĐCSVN lãnh đạo, thì ngược 

lại tại các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn 

hiến của nhân quyền, họ đã đưa vào giáo dục, giáo 

khoa, giáo trình những hệ thống của quan hệ giữa con 

người và sinh thái. Bi kịch của độc đảng, qua độc tài 

nhưng bất tài, độc trị mà không biết quản trị môi trường 

là đây. Sau gần nửa thế kỷ lấy độc quyền để tự độc tôn 

đã biến quê hương gấm vóc thành một bãi rác độc hại, 

ngày ngày ung thư hóa môi trường. 
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VẪN SỐNG ĐƯỢC? KHÓ SỐNG ĐƯỢC?  

KHÔNG THỂ SỐNG ĐƯỢC? 

Trên các phân tích và giải thích về các hậu quả mà môi 

trường phải gánh chịu với sự khai thác, tiêu xài, phá 

hoại của con người: ô nhiễm môi trường chỉ là một phần 

tử của tổng thể về biến đổi môi trường trong đó có biến 

đổi khí hậu, với nhiệt độ tăng lên, từ đây nếu nóng thêm 

vài độ hay nóng thêm hằng chục độ thì trái đất sẽ ra 

sao? Từ đây, con người phải trả lời là tăng bao nhiêu độ 

thì vẫn sống được? Khó sống được? và không thể sống 

được? Đây là câu hỏi về sự sống đang bị đe dọa bởi 

nhiệt độ tăng. Khủng hoảng môi trường, cũng là một 

ngữ pháp cần sự nghiêm túc trong lý luận, vì theo định 

nghĩa thì khủng hoảng là hậu quả xấu làm nên một chu 

trình tiêu cực, và khi các hậu quả xấu qua đi thì tình 

trạng ban đầu sẽ trở lại như lúc đầu. Như vậy phạm trù 

khủng hoảng môi trường đã sai ngay khi ta dùng nó, vì 

nhân loại đã vào một quy trình mới sau khi làm thiệt hại 

môi trường, và con người sẽ không còn có điều kiện để 

tái tạo lại môi trường khi nó chưa bị thiệt hại, chưa bị 

tàn hủy. Thay đổi kỹ thuật khai thác,cũng là một loại 

ngữ pháp mang nhiều nhược điểm, vì thay đổi kỹ thuật 

khai thác hoặc canh tác, tức là chỉ thay đổi cách vận 

dụng, sử dụng, tận dụng thiên nhiên, mà không hề làm 

thay đổi những gì đã mất trong môi trường, trong môi 

sinh, trong thiên nhiên. Như vậy, những sinh vật bị diệt 

chủng sẽ là những mất mát vĩnh viễn, không sao lấy lại 

được. 
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MÔI SINH ĐANG QUỴ GỤC 

Vận dụng nhân tri để bảo vệ môi trường, dùng nhân trí 

để bảo quản thiên nhiên, thì nhân học môi sinh đã có 

một quá trình nhận thức về lịch sử khai thác tài nguyên 

thiên nhiên của con người với bao hậu quả và hệ lụy, 

trong đó có hai quy trình song song của nhân sinh từ 

hơn hai thế kỷ qua: Khi tiền tệ không những được sử 

dụng như công cụ trung gian trong các dịch vụ trao đổi 

trong kinh tế, thương mại, mà tiền tệ con là vốn gốc để 

định giá các sản phẩm, và nó đã được khai thác để trở 

thành vốn trung tâm để mua bán các tài nguyên có trong 

thiên nhiên. Khi công nghiệp mang hiệu năng của sự 

tiến bộ tới từ khoa học kỹ thuật, thì con người đã hiểu 

sai về môi trường và môi sinh là sự tiến bộ này sẽ không 

bao giờ ngừng, như khoa học kỹ thuật sẽ không bao giờ 

ngưng thăng tiến, cùng các tài nguyên được xem như là 

vô tận, không giới hạn. Hiện nay hai sai lầm này của 

con người đang bắt nhân loại phải trả những giá rất đắt, 

từ cạn kiệt tài nguyên tới ô nhiễm môi trường, đã gián 

tiếp hay trực tiếp nói lên sự thông minh rất giới hạn của 

con người trong lịch sử là: tài nguyên trong thiên nhiên 

là hữu hạn, mà không hề vô hạn. Môi trường khi bị khai 

thác triệt để, thì môi sinh bị hủy diệt. Cả hai nhận định 

trên đều mang lại một hậu quả chung là chính sinh 

mạng của con người đang bị đe dọa bởi môi trường ô 

nhiễm, và môi sinh đang quỵ gục.  
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CÙNG MỘT GIÒNG SINH MỆNH 

Khi nguồn nước lẫn không khí, khi động vật và thực vật 

bị truy diệt ngay trong môi sinh của chúng bởi con 

người; và phạm trù lý luận diệt chủng môi sinh 

(écocide) đã dần dần thành hiện thực, tại đây con người 

phải xem lại thật kỹ hai lãnh vực: chính trị kiến thức 

làm nên chính sách khoa học kỹ thuật phải biết tôn 

trọng hơn nữa môi sinh. Chính sách khoa học kỹ thuật 

làm nên hành động khai thác thiên nhiên để sử dụng tài 

nguyên phải biết bảo vệ hơn nữa môi trường. Từ đó sinh 

ra hai quan niệm mới trong nhân học môi sinh, và hai 

quan niệm mới này làm nên định đề là thiên nhiên và 

con người, môi sinh và nhân sinh có cùng một giòng 

sinh mệnh, chỉ một giòng, và không thể tách rời thành 

hai giòng được, với một thực tế mới: hiện tại đôi của 

thiên nhiên và con người, đồng hội đồng thuyền, từ sinh 

sống tới sinh tồn, trong một không gian chung là trái 

đất; tương lai đôi của môi sinh và nhân sinh, đồng cam 

cộng khổ, từ sống còn tới sống sót, cũng chỉ trong một 

không gian chung là trái đất. Hãy thận trọng hơn nữa về 

hai ngữ pháp: đồng hội đồng thuyền, đồng cam cộng 

khổ giữa các châu lục, có châu lục giàu từ tài nguyên tới 

khoa học, có châu lục khai thác môi trường của các 

quốc gia láng giềng, cùng lúc để lại các hậu quả kinh 

hoàng, các hệ lụy khủng khiếp cho các quốc gia láng 

giềng.  

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1423 

 

BẤT CÔNG VỀ SINH MỆNH VÀ SỐ PHẬN 

TRƯỚC CÁC HIỂM HỌA VỀ MÔI TRƯỜNG  

Trung Quốc đã đối xử vô cùng bất nhân đối với Việt 

Nam khi khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Việt 

Nam, cùng lúc gây ô nhiễm môi trường một cách tồi tệ 

trên môi sinh Việt. Từ khai thác boxite trên Tây Nguyên 

tới các nhà máy luyện thép, từ các nhà máy nhiệt điện 

ngay trên đất Việt với các công trình thủy điện ngay trên 

thượng nguồn sông Mê Kông trên lãnh thổ của Trung 

Quốc, hiện đang đe dọa sự sống còn của đồng bằng 

sông Cửu Long. Khi người ta nói bằng ngữ pháp đẹp: 

cùng một giòng sinh mệnh, với ngữ văn hay: đồng hội 

đồng thuyền, thì chính các chuyên gia về nhân học môi 

sinh thấy và thấu rất rõ là cùng một giòng sinh mệnh, 

nhưng khi gặp hóa chất độc, có kẻ chết trước, có người 

chết sau. Đồng hội đồng thuyền, nhưng kẻ giàu được 

ngồi hạng danh dự với bảo hiểm vững, có kẻ ngồi dưới 

thấp lòng thuyền không một bảo hiểm trong tay khi 

thuyền gặp giông bão. Cái bất bình đẳng về môi trường 

luôn song hành cùng cái bất bình đẳng trong sức mạnh 

kinh tế, tài chính, khoa học, kỹ thuật; nên ngay khi có 

cùng một giòng sinh mệnh, mà vẫn có nhiều số phận 

khác nhau về tuổi thọ cũng như về bảo hiểm. Và khi 

đồng hội đồng thuyền, có kẻ giữ lái thuyền với chỗ 

thượng hạng, có người phải khoanh tay, mà giao số 

mệnh cho kẻ lái thuyền. Hãy đặt tên cho hai sự thật này: 

bất bình đẳng về kinh tế, tài chính, khoa học, kỹ thuật 

tạo ra bất công về sinh mệnh và số phận trước các hiểm 

họa về môi trường và môi sinh.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1424 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1425 

 

 

 

 

TỪ DỄ SỐNG TỚI KHÓ SỐNG 

Trong lịch sử của mình, con người không chỉ định cư 

trên trái đất, mà định cư bằng sinh hoạt khai thác thiên 

nhiên, tận dụng môi trường, rồi tư hữu hóa tài nguyên, 

đến chiếm đoạt môi sinh mà cách sử dụng chỉ theo ý 

thích, ý muốn, ý đồ của con người, mà không theo một 

quy luật phân chia hay chung chia với bất cứ sinh vật 

nào. Trên thực tế của môi trường hiện nay, con người 

khám phá ra là chính con người đã biến trái đất tự một 

môi trường dễ sinh sống thành một môi trường ngày 

càng khó sinh sống, với ô nhiễm từ không khí trên cao 

tới các nguồn nước sâu dưới đất. Từ dễ sống tới khó 

sống bởi chính các sinh hoạt của con người tự gây ra ô 

nhiễm, với tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, đây chính là 

sự thất bại vừa bất ngờ, vừa kinh hoàng của con người 

đã tự chặn con đường sống của mình. Để thấy cho thấu 

sự thất bại này, và tỉnh táo trong sáng suốt để đi tìm một 

lối ra, một lối thoát, để thoát chết bởi chính các tai họa 

do mình tạo ra! Sự thật về chuyện ngày càng khó sống 

ta thấy rõ từng ngày, từng giờ: biến đổi khí hậu, với 

nhiệt độ tăng cùng các thảm họa hỏa hoạn. Biến đổi khí 

hậu, với nhiệt độ tăng cùng với lũ lụt, sạt lở… Biến đổi 

khí hậu, với nhiệt độ tăng cùng biến đổi môi sinh. 
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KHÔNG HỀ CÓ SỰ TÔN TRỌNG 

 HỆ SINH THÁI NGUYÊN THỦY 

Khi con người trở thành yếu tố có mãnh lực quyết định 

sự sống còn của thiên nhiên, tài nguyên, môi trường, thì 

cũng cùng lúc con người đưa các hóa chất mới cùng các 

sáng tạo sinh học mới vào đời sống con người, rồi tác 

động thẳng lên đời sống của các sinh vật khác không 

phải là con người, nhưng cùng chung chia với con 

người một môi sinh, đó là sự xuất hiện của: thuốc trụ 
sinh trực tiếp thay đổi các kháng thể, tác động từ canh 

nông qua chăn nuôi, tự động vật tới thực vật… Hóa chất 

chống rầy để bảo vệ canh tác, cùng lúc diệt nhiều sinh 

vật khác, biến truy diệt hệ đa sinh thái trong môi trường. 

OGM, dùng khoa học để đổi giống, biến chất các sinh 

vật, và các sinh vật mới lai giống này tạo ra các hậu quả 

mới cho các sinh vật đã sống từ lâu trong môi trường 

ban đầu. Chưa hết, cũng chính con người trên con 

đường từ sử dụng tới tận dụng thiên nhiên, từ vận dụng 

tới tư dụng môi sinh, đã đi ngày càng sâu vào tư-dụng-

vì-tư-lợi của riêng nó, khi con người biến rừng thành đất 

canh tác với sự tham gia của các công nghệ nặng. Rồi 

biến đất canh tác đa dạng biết tôn trọng hệ đa sinh thái 

thiên nhiên tới kinh tế. Có quốc gia vừa giàu có lại vừa 

tham lam, khai thác của thiên nhiên thành đất chỉ canh 

tác một loại hoa màu, mà chọn lựa hoa màu chỉ dựa vào 

lợi nhuận của kẻ đầu tư, không hề có sự tôn trọng hệ 

sinh thái nguyên thủy.  
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TỘI ÁC TRÊN MÔI TRƯỜNG,  

TỘI ÁC TRÊN ĐỒNG LOẠI 

Lịch sử con người từ khi con người biết đi thật xa để 

tìm tài nguyên trong thiên nhiên tới khi xuất hiện chế độ 

thực dân có biệt tài là: khai phá, khai quật, khaithác các 

tài nguyên trong thiên nhiên cho đến khi cạn kiệt, bất 

chấp ô nhiễm, giúp chúng ta nhận ra một định đề là: 

những chế độ, những chính quyền, những lực lượng 

sinh hoạt và sinh sống qua qua trình truy cùng diệt tận 

môi trường và môi sinh là những tội phạm làm một lúc 

hai tội ác: tội ác trên môi trường và môi sinh, với ô 

nhiễm từ khí tầng tới địa tầng; tội ác trên đa số nhân loại 

đã mất môi trường và môi sinh để sinh sống. Loại tội ác 

đôi này, ngày ngày ta thấy rất rõ trên môi trường Việt, 

với bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền 

tham đất, dùng bạo luật với bạo hành của loài trộm, 

cắp,cướp, giật từ đất đai tới tài nguyên, và bất chấp 

môi sinh đang quỵ gục, môi trường đang hấp hối. Khi 

con người trở thành yếu tố có mãnh lực quyết định sự 

sống còn của thiên nhiên, tài nguyên, môi trường, môi 

sinh mà tên gọi khoa học của nó là anthropocène, thì ta 

cũng đừng quy chụp bừa bãi và chung chung là lỗi của 

con người! Không đâu, đây là lỗi của các hệ thống, các 

chế độ chỉ biết khai thác môi trường để trục lợi, chỉ vì 

tư lợi của chúng; và đa số con người trong nhân loại 

không phải là tác giả mà thường là nạn nhân của các hệ 

thống, các chế độ chỉ biếtbòn rút rồi vơ vét tài nguyên, 

chỉ biết mạo dạng lập thủy điện để lấy gỗ rừng, mặc cho 

lũ quét giết hại từ thiên nhiên tới đồng bào …  

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1428 

 

 

 

 

 

TỈNH THỨC ĐỂ TÌM RA CÁCH SỐNG MỚI 

Khi ta nêu tên chế độ và các hệ thống tham nhũng của 

nó, thì ta phải biết đào sâu hơn nữa trên phân tích để 

giải thích là từ thực dân tới cộng sản, chỉ cùng một ý đồ 
đã thành ý thức hệ là kẻ cầm quyền lực là những kẻ trục 

lợi hóa thiên nhiên, vụ lợi hóa môi trường, tư lợi hóa 

môi sinh. Với ý thức thượng nguồn về các tai họa truy 

diệt môi trường, để có nhận thức hạ nguồn về chính 

giòng sinh mệnh của nhân loại còn hay mất môi trường. 

Từ đây, nhân loại phải vận dụng tối đa hệ thức: kiến 

thức tạo tri thức, ý thức sinh nhận thức, để phải tỉnh 

thức mà tìm ra một cách sống mới, tức là một cách quan 

hệ mới (trong, sạch, lành, mạnh) với môi trường và môi 

sinh: cách sống mới trong quan hệ mới với khả năng áp 

dụng và ứng dụng hệ thức trên không gian rộng nhất của 

nhân loại, qua thời gian dài nhất của nhân sinh, trong đó 

mọi cộng đồng, mọi sinh vật được hưởng đầy đủ hệ 

thức này để cùng nhau sinh tồn trên cùng một trái đất. 
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SỰ VẮNG BÓNG CÁC CHÍNH SÁCH 

 VỀ MÔI TRƯỜNG 

Cuối tháng Tám của năm 2019, Hà Nội vừa bị xếp hạng 

là thành phố hiện nay đang bị ô nhiễm nhất thế giới; 

trước tin này người Việt sững sờ khám phá là thủ đô của 

Việt Nam đang ô nhiễm hơn cả những thành phố của 

Trung Quốc bị xếp hạng trên hàng đầu những thành phố 

ô nhiễm nhất bao năm qua. Người Việt vừa có thêm một 

kinh ngạc mới: không khí trùm phủ trên không gian 

Việt mang cái độc hại của ung thư cấp vĩ mô, từ cấp 

vùng đã dần lên cấp quốc gia, với một chính quyền độc 

tài nhưng hoàn toàn bất tài trong quản lý môi trường. Sự 

vắng bóng các chính sách về môi trường chắc chắn tới 

từ sự vắng mặt các tri thức về môi trường trong giới 

lãnh đạo hiện nay, nơi mà độc đảng lãnh đạo vẫn giữ 

độc quyền sử dụng, khai thác môi trường như khai thác 

các tài nguyên vô tri, các không gian vô giác, với sự 

vắng biệt các kiến thức căn bản về hệ sinh thái trên đất 

nước Việt. Muốn quản lý hệ sinh thái thì không chỉ cần 

các kiến thức về môi trường học, mà còn cả các tri thức 

về nhân học nữa! Nếu nhân học nghiên cứu, phân tích, 

giải thích về sinh hoạt của con người trên môi trường, 

thì chính con người tác động trực tiếp và làm thay đổi 

môi trường bằng các sinh hoạt của con người. Tri thức 

đôi (môi trường học và nhân học) hiển nhiên hiện diện 

trong lập luận các chính sách về môi trường trong các 

quốc gia trọng môi sinh, quý nhân quyền, bằng sự sáng 

suốt của dân chủ.  
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QUAN HỆ GIỮA CÁC SINH VẬT 

Ngay trong ngữ pháp: quản lý môi trường, các chuyên 

gia cũng rất thận trọng, vì động tự quản lý, quản trị, là 

ngữ pháp đặt con người lên trên thiên nhiên, nên một 

liên minh thông minh giữa môi trường học và nhân học 

là đưa ra ngay trên thượng nguồn các định đề sáng suốt, 

mang đầy đủ nội lực của nhân tri: Con người muốn bảo 

vệ môi trường một cách thông minh thì con người phải 

biết sống chung với môi sinh trong thiên nhiên, nơi đây 

cụm từ sống chung với các sinh vật khác, từ động vật tới 

thực vật, mà con người không hề có một quyền sở hữu 

gì cả trên số phận các sinh vật này. Ngược lại phải tôn 

trọng từ tự chủ tới tự do, từ tự tồn tới tự sinh của mọi 

sinh vật trong môi sinh. Con người sẽ biết thích ứng nếu 

biết sống chung của mọi sinh vật, cụm từ thích ứng của 

nhân sinh vào môi sinh, giúp con người nhận ra ít nhất 

ba loại quan hệ có trong môi sinh: quan hệ giữa con 

người và thiên nhiên, quan hệ giữa con người và các 

sinh vật trong thiên nhiên, quan hệ giữa các sinh vật, từ 

động vật tới thực vật có trong thiên nhiên. Con người sẽ 

biết chia sẻ cùng các sinh vật vì biết thích ứng để sống 

chung với các sinh vật này, thì chính con người không 

thể tiếp tục xem thiên nhiên là kho dự trữ lương thực, và 

các sinh vật này sống trong thiên nhiên này khi gặp con 

người là bị giết để bị nuốt, bị nhai, bị ăn… mà chính 

con người phải tìm ra các quan hệ sống chung-thích 

ứng-chia sẻ với các sinh vật này không còn là mồi mà là 

các đối tác cùng nhau vừa bảo quản, vừa trông nom môi 

trường. 
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MÔI TRƯỜNG CỦA NHIỀU TỔ CHỨC XÃ HỘI 

Khi liên minh giữa môi trường học và nhân học hình 

thành, thì câu chuyện môi trường vẫn chưa được giải 

quyết, trong ba cụm từ sống chung-thích ứng-chia sẻ, 

thì động từ làm nên động tác thích ứng mang nhiều ẩn 

số, trong đó có hai ẩn số cần được mổ xẻ đúng. Tự thích 

ứng với bản chất môi trường bằng chính nội lực, bản 

lĩnh, năng khiếu làm nên hiệu quả thích ứng của mình 

qua từng sinh vật, tại đây thích ứng của một con ó với 

mọi môi trường từ trời cao tới vực thẳm hoàn toàn khác 

với một con rùa không có khả năng để bay, không có 

năng khiếu vượt vực thẳm như ó. Tự thích ứng với mật 

độ trên môi trường, mà mật độ của các khu vực đông 

dân hơn 1000 người trong thành thị, không phải là mật 

độ 1 người trong rừng, nơi mà con người dễ gặp các 

sinh vật khác hơn là người gặp người. Từ hai nhận định 

trên, môi trường học đề nghị hai phạm trù lý luận: môi 

trường trao tặng, tại đây môi trường là không gian trao 

tặng các nguồn thực phẩm, tài nguyên để các sinh vật sự 

dụng mà tồn tại, với điều kiện là các sinh vật nhận phải 

tham gia trọn vẹn để bảo vệ sự tồn tại vững cũng như sự 

tái sản suất bền của môi trường qua không gian và thời 

gian. Môi trường của nhiều tổ chức xã hội của nhiều 

sinh vật khác nhau, tại đây tổ chức xã hội của con 

người, của động vật, của thực vật rất khác nhau về sinh 

hoạt, đời sống, quan hệ giữa các thành viên sống cùng 

một xã hội. chính cụm từ tổ chức xã hội trong môi 

trường là một chỉ báo khách quan để thấu hiểu các hậu 

quả của từng xã hội sinh vật lên môi trường. 
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MÔI TRƯỜNG QUÈ QUẶT 

CỦA ĐỘC ĐẢNG VÀ THAM NHŨNG 

Hai phạm trù phân tích này: môi trường trao tặng và 

môi trường của nhiều tổ chức xã hội, cho ta thấy chính 

con người đã tạo ra các hậu quả trầm trọng trên không 

gian của môi trường với các hệ lụy qua thời gian trên 

môi sinh. Hãy trở lại với câu chuyện Hà Nội bị xếp 

hạng là thành phố hiện nay đang bị ô nhiễm nhất thế 

giới, để lấy ra ít nhất hai kết luận. Thứ nhất, môi trường 

trao tặng không còn đủ lực để trao tặng, mà ngược lại 

nó mang những độc chất vừa tiêu diệt môi trường, vừa 

truy hủy mọi môi sinh từ con người tới thiên nhiên, từ 

động vật tới thực vật. Thứ nhì, môi trường của nhiều tổ 

chức xã hội, nhưng trong tình hình của Việt Nam hiện 

nay nó đã trở thành một môi trường của một tổ chức xã 

hội có đầu sỏ là hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, 

độc trị, độc tôn), với đầu nậu là hệ tham (tham quyền, 

tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền). Tương lai 

Việt sẽ xám tối như thiên nhiên Việt hiện nay, khi môi 

trường không thể tự sinh, môi sinh không thể tự tồn, khi 

độc đảng giữ độc quyền vì độc tiền. 
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MÔI TRƯỜNG ÁN TREO, MÔI SINH TÙ TREO 

Phạm trù lý luận: môi trường án treo, môi sinh tù treo, 

tới tự nhận định các tai họa từ ô nhiễm tới hủy hoại môi 

trường, các họa nạn từ truy diệt tới xóa sổ các sinh vật 

có trong môi sinh. Từ đây, dẫn tới kết luận là con người 

không thể tái tạo lại môi trường nguyên thủy ban đầu 

của thiên nhiên, mà con người chỉ có tái tạo thiên nhiên 

theo hiểu biết giới hạn của con người. Thiên nhiên được 

con người tái tạo, không còn là thiên nhiên ban đầu, và 

nó sẽ không bao giờ trở lại nội dung, ý nghĩa, giá trị ban 

sơ của nó. Tư duy về một thiên nhiên bất di bất dịch, 

vừa vĩnh hằng vừa phổ quát, thực sự đã không còn, bao 

năm qua đã không đúng nữa. Hình ảnh thiên nhiên thủa 

nào là môi sinh của muôn loài, nơi mà các sinh vật sinh 

sôi nảy nở trong độc lập và tự chủ với các sinh hoạt con 

người, giờ đây đã hoàn toàn sai. Hãy tìm đến một định 

đề mới là không có một sinh vật nào hiện nay hoàn toàn 

độc lập và tự chủ trong môi sinh dưới sự khai thác thiên 

nhiên của con người trong bao thế kỷ qua. Hãy nhận ra 

một định luận mới là sinh hoạt khai phá rồi khai thác 

thiên nhiên một cách triệt để trong phong cách sinh sống 

và lao động của con người đã biến con người trở thành 

một chủ lực cột trụ trung tâm, ngày ngày làm thay đổi 

nội chấtcủa môi trường, như ta đã thấy qua thay đổi khí 

hậu tạo ra biến hóa rồi biến chất môi trường. 
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VAI TRÒ CHỦ LỰC CỦA CON NGƯỜI 

Nghịch lý càng sâu khi con người trở thành một chủ lực 

cột trụ trung tâm, ngày ngày thay đổi môi trường, bằng 

sinh hoạt của nó và chính các sinh hoạt này làm thay đổi 

khí hậu tới môi sinh, thì con người phải nhận định lại 

thế nào là một hệ sinh thái mới với vai trò chủ lực của 

con người. Từ đây, ra đời một nhận định mới, vừa cho 

môi trường học, vừa cho nhân học với các khám phá và 

ứng dụng của các ngành sinh học, sinh hóa các sinh vật 

mới đã, xuất hiện, từ thực vật tới động vật, nửa thuần 

giống, nửa nhân tạo. Sự xuất hiện các sinh vật mới, từ 

thực vật tới động vật, vừa lai giống, vừa lai chất, tạo ra 

các nhu cầu mới trong một quan hệ mới với môi trường. 

Như vậy lãnh thổ xuất hiện của các sinh vật mới không 

còn thuần giống mà lai giống đã và đang làm thay đổi 

môi trường. Mọi sự thay đổi về lãnh thổ hàm chứa một 

sự thay đổi mới trên biên giới giữa các sinh vật nguyên 

thủy được xem là nguyên chất, và các sinh vật không 

thuần chất vì đã lai giống. Đây là thay đổi lớn và sâu, vì 

con người không thể tiếp tục tư duy và lý luận: thiên 

nhiên giản dị vì thuần nhất trong một môi sinh thuần 

chất trong giản đơn. Thay đổi lớn và sâu tạo ra thay đổi 

rộng và xa trong mọi định nghĩa, định đề, định luận 

không chỉ cho nhân học mà cho tất cả các chuyên ngành 

khoa học xã hội và nhân văn. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1435 

 

 

TỪ SINH SỐNG TỚI SINH HOẠT,  

TỪ SỐNG CÒN TỚI SỐNG SÓT 

Câu chuyện về thay đổi từ lãnh thổ tới ranh giới giữa 

các sinh vật được xem là nguyên chất có trong nguyên 

thủy, và các sinh vật không thuần chất vì đã lai giống, 

cũng có giá trị cho các phân tích vĩ mô. Sự có mặt 

thường xuyên các sinh hoạt của con người sống nhờ 

rừng và tái tạo lại rừng với quan niệm của nhân sinh 

không nguyên sinh, không nguyên thủy. Nhưng cùng 

thời điểm này, chúng ta phải nhận thức thật sắc nhọn 

một loại hiểm họa khác.Trong mùa hạ cuối tháng 8 năm 

2019, thảm nạn cháy nhà máy sản xuất bóng đèn Rạng 

Đông, tại Hà Nội với sức ô nhiễm độc hại của thủy ngân 

với số lượng cao. Thảm họa của một nhà máy bốc cháy 

ngay khu dân cư đã tạo ra ô nhiễm rộng lớn ngay trong 

môi trường của thủ đô, ô nhiễm độc hại không những 

không khí mà cả mọi sinh vật từ động vật tới thực vật, 

từ nguồn nước tới con người. Nơi mà hóa chất của thủy 

ngân đe dọa từ sức khỏe tới tính mạng mọi sinh vật, nơi 

mà môi trường một sớm một chiều trở thành độc hại với 

con người đang tiêu thụ cây trái đã bị thủy ngân nhiễm 

độc.Khi con người đã trở thành một chủ lực trung tâm 

ngày ngày làm thay đổi môi trường, thì chính con người 

phải trả lời cho rõ là con người muốn tiếp tục hay không 

muốn tiếp tục xem môi trường là đối tác có tầm quan 

trọng tuyệt đối từ sinh sống tới sinh hoạt, từ sống còn 

tới sống sót của con người trên trái đất này hay không? 
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SỐNG NHỜ THIÊN NHIÊN NÊN TÔN KÍNH MÔI 

SINH, TÔN TRỌNG MÔI TRƯỜNG 

Con người phải “chịu khó” mà trở lại các quan niệm của 

các cộng đồng sắc tộc nguyên thủy đã sống nhờ, sống 

dựa vào thiên nhiên và đã từ lâu xem mọi sinh vật, từ 

động vật tới thực vật, ngang hàng với con người, như 

con người. Xem mọi sinh vật ngang hàng với con 

người, như con người không hề là một bước lùi của 

nhân sinh, mà chính là sự thông minh của nhân tri luôn 

là chỗ dựa cho nhân loại. Ta thường xuyên gặp hai kinh 

nghiệm tri thức, như hai loại chủ thuyết luôn đối chọi, 

kình chống, xung đột nhau trong thế kỷ qua: chủ thuyết 

con người chủ đạo, khai phá rồi khống chế thiên nhiên, 

chủ động rồi chủ yếu trong vai trò khai thác thiên nhiên, 

chế ngự để quản lý môi trường, con người tự cho mình 

vị thế trên cao để điều chế môi sinh. Và chủ thuyết con 

người không chủ yếu, mà vai trò chủ yếu thuộc về thiên 

nhiên trong đó con người chỉ là một phận tử của hệ đa 

sinh thái và các sinh vật không con người, dù lớn dù 

nhỏ, đều có giá trị sống và quyền sống như nhau. Hai 

chủ thuyết này vẫn tồn tại trong thế kỷ này, một bên là 

con người được quyền tiếp tục khai thác thiên nhiên, 

một bên khuyên răn con người nên trở lại thái độ minh 

triết của các cộng đồng nguyên thủy là sống nhờ thiên 

nhiên nhưng tôn kính môi sinh, tôn trọng môi trường, 

không khai thác thiên nhiên đến kiệt quệ, quỵ gục.  
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CHUNG ĐỂ CHIA VÀ CHIA ĐỂ CHUNG. 

Tài nguyên trong thiên nhiên không vô hạn, và khi con 

người khai thác tài nguyên trong thiên nhiên, thì chính 

con người gây ít nhất hai hậu quả: ô nhiễm môi trường 

và truy diệt môi sinh, đây chính là nhược điểm chính 

của chủ thuyết con người chủ đạo. Thiên nhiên ban đầu 

thủa nguyên thủy không thể tái tạo lại được nữa, và nếu 

có thể tái tạo được, thì sinh hoạt để sinh sống của con 

người cũng sẽ tiếp tục làm cho môi trường thiên nhiên 

nguyên thủy này thay đổi, biến dạng, đây chính là các 

nhược điểm chính của chủ thuyết con người không chủ 

yếu.  Sẽ không có một môi trường thiên nhiên nguyên 

thủy, cũng như sẽ không có một môi trường thiên nhiên 

không bóng người sống nhờ thiên nhiên. Trong lịch sử 

của thiên nhiên, cũng như trong lịch sử của con người, 

luôn có cùng một mẫu số chung là con người sống trong 

môi trường thiên nhiên, và môi trường thiên nhiên thay 

đổi, biến hóa cùng con người, cả hai tạo ra một tổng thể 

chung để chia và chia để chung. 
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CÁI ĐẸP, CÁI HAY, CÁI SẠCH 

Trong môi trường thiên nhiên, có hai loại sinh vật: con 

người và các sinh vật không phải con người; và con 

người khi vận dụng kiến thức và tri thức của nó để đưa 

khoa học kỹ thuật vào thiên nhiên, thì chính con người 

phải có ý thức bảo vệ môi trường, phải có nhận thức bảo 

trì môi sinh. Khi con người có đầy đủ hệ thức (kiến 

thức, tri thức, ý thức, nhận thức) làm nên nhân tố quyết 

định sự sống còn và sống sót của môi trường thiên 

nhiên, thì chính con người phải có trách nhiệm bảo vệ 

môi trường, có bổn phận bảo trì môi sinh. Hệ thức (kiến 

thức, tri thức, ý thức, nhận thức) này không đơn độc, cô 

lẻ, mà luôn có ít nhất ba chỗ dựa của nhân đạo: đạo lý 

bảo vệ cái đẹp của thiên nhiên; đạo đức bảo quản cái 

hay của môi sinh; luân lý bảo trì cái sạch của môi 

trường. Cả ba: cái đẹp, cái hay, cái sạch không phải là 

những danh từ suông, không phải là những tính từ 

buông, mà chính là tiêu chuẩn làm nên mô thức của con 

người để có đối xử đẹp thiên nhiên, có ứng xử hay với 

môi sinh, có hành xử sạch với môi trường để được sống 

còn, sống sót cùng lực bảo vệ được nhân phẩm của 

chính mình.  
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TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

BỔN PHẬN BẢO TRÌ MÔI SINH 

Trong thảm trạng của môi trường Việt hiện nay ngày 

ngày và dần dần đưa Việt tộc vào một thảm họa môi 

trường, vào một thảm nạn môi sinh, công dân Việt phải 

là chủ thể Việt có trách nhiệm bảo vệ môi trường, có 

bổn phận bảo trì môi sinh, yêu cầu bạo quyền độc đảng 

hiện nay phải tôn trọng đạo lý bảo vệ cái đẹp của thiên 

nhiên; tà quyền tham quan hiện nay phải tôn trọng đạo 

đức bảo quản cái hay của môi sinh; ma quyền tham đất, 

tham tài nguyên phải tôn trọng luân lý bảo trì cái sạch 

của môi trường. Nhân sinh luôn mang theo hai loại vấn 

đề đặc thù do chính con người tạo ra, mỗi vấn đề có nội 

dung riêng của nó, có giá trị riêng của nó, có hoàn cảnh 

riêng của nó, có khó khăn riêng của nó, đó là nhân sinh 

trong nhân lý và nhân sinh trong môi sinh.  
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NHÂN SINH TRONG MÔI SINH 

Nhân sinh trong nhân lý mang ít nhất ba nội dung, cả ba 

nội dung này như ba hằng số trong nhân lý, tức là có 

mặt trong nhân tính, nhân tri, nhân vị của con người: 

quan niệm sở hữu, nơi mà quyền sở hữu không những 

có trong phản xạ của con người mà nó còn được hiến 

pháp, luật pháp bảo vệ như một quyền trung tâm trong 

nhân sinh. Quan niệm tư lợi, ở đây đòi hỏi quyền lợi của 

cá nhân, tập thể, cộng đồng, quốc gia luôn dẫn tới phạm 

trù tư lợi, chính định chế và cơ chế từ nhân quyền tới 

dân chủ, đều chấp nhận và công nhận cặp đôi quyền lợi-

tư lợi này. Quan niệm cá nhân, tại đây cá nhân được 

quyền có cả hai: sở hữu và tư lợi, cả hai đóng vai trò 

chủ động về sự ra đời của chủ nghĩa cá nhân, vừa làm 

nền tảng, vừa là động cơ của các định chế và cơ chế từ 

nhân quyền tới dân chủ. Nhân sinh trong môi sinh cũng 

có ít nhất ba vấn đề, ít nhiều được xem vừa là các hằng 

số, vừa là các ẩn số, chính đây là nghịch lý của nhân 

sinh, mà cho tới nay con người vẫn chưa tìm được câu 

trả lời thỏa đáng, chưa có cách giải quyết toàn lý. Con 

người khai thác tài nguyên rồi biến năng lượng để sử 

dụng, các tài nguyên thành năng lượng từ: củi, than cho 

tới các khoáng chất, mỏ quặng, dầu hỏa… các năng 

lượng này ngày càng cạn dần, mà chính con người hiện 

nay vẫn chưa chế tạo được năng lượng nhân tạo để sử 

dụng, mà không cậy nhờ vào môi trường thiên nhiên. 

Năng lượng mặt trời cũng như năng lượng gió hoàn toàn 

không đáp ứng được sức tiêu thụ hiện nay của con 

người. 
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CẤP SỐ TĂNG CON NGƯỜI,  

CẤP SỐ GIẢM THIÊN NHIÊN 

Con người luôn tăng về dân số, mà đơn vị hiện nay là 

nhiều tỷ và cấp tăng số này sẽ không hề giảm về mức độ 

cũng như về mật độ, với không gian của môi trường 

luôn bị lấn át, truy ép. Cấp số tăng của con người là 

cộng và nhân, song hành cùng cấp số giảm của môi 

trường thiên nhiên là trừ và chia, với diện tích của thiên 

nhiên ngày càng bị thu hẹp và không gian nhân sinh 

ngày càng căng, càng rộng. Con người luôn tăng về tuổi 

thọ, tác động trực tiếp lên hiện cảnh đất chật người 

đông, và chỉ có con người tăng về tuổi thọ, và không có 

một sinh vật nào được có tuổi thọ dài để có mặt lâu và 

bền trên trái đất này. Bối cảnh đôi là người đang sống 

vẫn đông, và thế hệ mới sẽ xuất hiện cũng sẽ đông, sẽ 

nhiều, mà thực tế của dân số học (nhân khẩu học) của 

nhân sinh không hề tách biệt với hệ môi trường, và tại 

đây nhân sinh chính là sức ép trực tiếp, không ngừng 

nghỉ trên môi trường. Đã không còn đất trống, rừng 

hoang như chốn không người nữa, tức là không còn một 

nơi trú ẩn nào trên quả địa cầu này mà các sinh vật có 

thể tới đó để lẩn tránh sức ép của con người, vì con 

người đã thu gọn không gian của trái đất trong tầm kiểm 

soát bằng khoa học và kỹ thuật của nó. Đã không còn sự 

tăng trưởng bình yên, sự phát triển tự nhiên của các sinh 

vật, từ động vật tới thực vật, mà ngược lại có rất nhiều 

động vật và thực vật đã và đang bị diệt chủng, bị con 

người truy sát, hoặc bị tiêu diệt bởi biến đổi khí hậu với 

môi sinh luôn bị truy nã như chúng. 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1443 

 

NHÂN LUẬT VÌ QUYỀN SỐNG 

 CỦA THIÊN NHIÊN. 
Đã không còn các sắc tộc sống tách biệt, các quốc gia 
sống biệt lập, các châu lục tách xa nhau, mà ngược lại 
với toàn cầu hóa hiện nay của giao thông, truyền thông, 
truyền tin… cùng sự khai thác tràn lan từ tài nguyên tới 
thiên nhiên trong bối cảnh của một thế giới tiêu thụ 
không ngừng nghỉ môi trường, thì nhân sinh đang đi từ 
gặm nhấm tới nuốt trọng môi sinh. Ta phải đi sâu, xa, 
rộng, cao lên với các khám phá mới của sinh học giúp 
con người có nhận thức mới là ranh giới giữa động vật 
và thực vật ngày càng bị thu ngắn lại, bị xóa mờ đi để 
con người nhận ra một không gian lớn hơn của các sinh 
vật. Những nhận thức mới về các sinh vật, có động vật 
và thực vật như là những sinh vật có cảm nhận, có cảm 
quan và có ý thức cùng nhận thức có thể dẫn tới cảm 
xúc. Chính con người phải thay đổi tư duy của chính 
mình, tức là thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan, vũ 
trụ quan về các sinh vật. Các quốc gia văn minh, yêu 
dân chủ, trọng nhân quyền đã đi nhiều bước bằng những 
luật pháp bảo vệ môi trường bằng các nhận thức đã nêu 
ở trên, đây là cái thiếu trong luật pháp hiện nay của Việt 
Nam, bởi bạo quyền độc đảng vô cảm? Bởi tà quyền 
tham quan vô tri? Bởi ma quyền tham tiền vô giác? 
Trước mắt, thì mọi công dân Việt với nhân cách của chủ 
thể bảo vệ môi trường Việt, bảo trì môi sinh Việt, bảo 
quản thiên nhiên Việt phải đòi hỏi sự ra đời của một bộ 
luật thật sự văn minh về môi trường, và đừng ngần ngại 
đặt tên cho nó là nhân luật vì quyền sống của thiên 
nhiên.
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VONG QUỐC TRONG MÔI TRƯỜNG, 

VONG THÂN TRONG MÔI SINH, 

VONG HỒN TRONG ĐẤT NƯỚC. 
Không cần rời thành phố, người dân cũng thấy và hiểu 

môi trường chung quanh mình đang bị tàn phá một cách 

thảm hại. Ngập lụt thường xuyên các đường phố trong 

các đô thị sau mỗi trận mưa to, mà lý do phá rừng là chủ 

yếu, cây rừng không còn để ngăn chặn hữu hiệu các trận 

mưa. Ngập lụt thường xuyên các đường phố trong các 

đô thị mỗi trận mưa to, mà lý do ngăn hủy các dòng 

chảy của sông ngòi, dễ dàng làm ngập lụt cả thành phố. 

Khi rời thành phố, người dân đã thấy và nhận ra là môi 

trường chung quanh mình đang bị hủy diệt một cách tàn 

khốc. Những cánh rừng bị trọc đầu, trần thân, với sự 

khai thác vô tội vạ của con người, nơi mà kẻ có tiền đã 

mua chuộc bằng tham nhũng, để bóc trần tận xương tủy 

những cánh rừng nguyên sinh. Những bìa rừng với bộ 

áo xanh tươi bên ngoài, nhưng khi người ta vào sâu một 

chút trong rừng, thì cảnh trần trụi là sự rỗng nát của môi 

trường, tàn lụi của môi sinh, đã bị nạo vét một cách vô 

lương tri nhất. Khi trở lại thành phố, người dân cũng 

thấy được và thấu ra là môi trường chung quanh mình 

đang bị truy diệt một cách tồi tệ. Những biệt thự, biệt 

phủ của các tham quan, sống giầu sang như loại ký sinh 

trùng được béo bổ hóa qua tham ô, tham nhũng. Bọn 

sâu dân mọt nước này tự cho phép chúng trộm, cắp, 

cướp, giật các loại gỗ quý hiếm để xây biệt thự, biệt phủ 

của chúng. 
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BỌN SÂU DÂN MỌT NƯỚC 

ĐỂ DIỆT RỪNG CƯỚP GỖ 

Những biệt thự, biệt phủ của các bọn tham quan sâu dân 

mọt nước này đã tạo ra diệt rừng cướp gỗ theo nghĩa bất 

nhân nhất trong nhân tính. Chúng ăn mọt ngay trên môi 

trường để có các loại gỗ quý hiếm để xây biệt thự, biệt 

phủ của chúng. Khi người thành phố nghe và thấy các 

cây quý hiếm khi chưa bị đốn đã được khắc tên các 

tham quan trên thân gỗ, người dân mới hiểu ra là ngay 

trong chuyện trộm, cắp, cướp, giật giữa đám tham quan, 

chúng có phản xạ ký sinh trùng loài ruồi nhặng lúc 

tranh, giành, sang, đoạt từng cây gỗ quý ngay trong 

rừng. Bọn tham quan sâu dân mọt nước này đã sâu rừng 

mọt gỗ theo nghĩa bỉ ổi nhất đối với môi trường qua 

hành động gặm, nhai, nuốt, nghiến từng sinh vật của 

môi trường thiên nhiên. Với lòng tham không đáy, 

chúng diệt môi trường ngay trên thượng nguồn của môi 

sinh. Chúng sẵn sàng thanh trừng, thủ tiêu, tàn sát nhau 

như người dân đã thấy chúng thanh toán nhau tại Yên 

Bái. Trong phản xạ ăn tàn phá tận của loài tham quan 

mục súc vô luân luôn có phản ứng phản rừng hại biển, 

nên chúng chỉ cần đi thêm một bước nữa là chúng sẽ 

phản dân hại nước, đi thêm hai bước nữa thì chúng sẽ 

buôn dân bán nước. Loài tham quan này hoàn toàn vô 

cảm trước Tàu tặc đã và đang cướp biển, đảo, đất của 

ta!  
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LOÀI THAM QUAN TƯ HỮU HÓA  

NHỮNG CÁI CHẾT! 

Vô giác trước cảnh Tàu họa, kiểu Formosa, đã hủy diệt 

cả một môi trường rộng lớn tại miền Trung của non 

nước Việt! Chúng vô tri với Tàu hoạn đưa thực phẩm 

bẩn, hóa chất độc vừa giết con dân Việt, vừa diệt môi 

sinh Việt! Chúng vô minh trước Tàu nạn với các nhà 

máy nhiệt điện theo mô thức của Tàu phỉ phế thải tro 

bay bừa bãi trên nhiều vùng của đất nước Việt! Chúng 

vô luân nhắm mắt- cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước 

mô hình âm binh của Tàu tà là truy diệt từ con người tới 

môi trường, để hủy bại Việt tộc. Khi bạo quyền lãnh 

đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền kết cấu lại 

với nhau để thành loài âm binh ăn tàn môi trường, phá 

mạt môi sinh, thì chính chúng đã đốn mạt hóa nhân tính, 

nhân lý của chính chúng, vì nhân tri, nhân trí đã vắng 

bóng trong nhân phẩm của chúng. Mạt vận hóa nhân 

nghĩa, nhân từ của chính chúng, vì nhân văn, nhân bản 

đã biệt tăm trong nhân đạo của chúng. Nên loài tham 

quan này đừng mong có nhân vị trong nhân gian, nhân 

thế! Chỉ vì nhân cách của loài tham quan truy cùng diệt 

tận môi trường và môi sinh là vô nhân cách chỉ biết 

sống với các sinh vật chết vì đã bị chúng giết, để chúng 

trưng bày ngay trong biệt phủ, biệt thự của chúng. Vì 

chúng chỉ thấy đẹp với các động vật và thực vật đã bị 

chúng giết chết, chúng sống để tư hữu hóa những cái 

chết! 
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VONG QUỐC NGAY TRONG 

 MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ TIÊN VIỆT 

Nhân dạng của loài tham quan sâu rừng mọt gỗ đã ăn 

tận phá mạt trong phản xạ phản rừng hại biển chỉ biết 

tôn vinh cái chết do bị giết tới từ cái ác làm ra cái tội 

mà trời không dung đất không tha, qua tội ác hủy môi 

trường, tội phạm diệt môi sinh! Chúng là bọn tội đồ với 

đất-và-nước của đồng-bào-Việt, vì chúng đã ăn rừng, 

cạp cây, giết thú trong thiên nhiên, nên chúng sẽ không 

có mồ xanh cỏ đẹp khi chúng xuống huyệt, chúng chỉ có 

mồ khô cỏ héo mà thôi! Nhân diện của loài tham quan 

trộm, cắp, cướp, giật các loại gỗ quý hiếm để xây biệt 

thự, biệt phủ của chúng, với khuôn mặt có miệng lưỡi 

của âm binh chỉ biết gặm, nhai, nuốt, nghiến từng sinh 

vật trong môi trường thiên nhiên. Chúng có hàm răng 

của xấu, tồi, tục, dở của loại ăn tươi nuốt sống! Chúng 

có mắt tham, mũi nhũng của thâm, độc, ác, hiểm của 

loài ăn cháo đá bát, nên chúng đã vong quốc ngay trong 

môi trường của tổ tiên Việt, chúng đã vong thân ngay 

trong môi sinh của dân tộc, nên chúng vong hồn ngay 

trong đất nước Việt. 
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XÃ HỘI 
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ĐI 

Cầm nắm đất giữa ruộng có sỏi cứng cùng rễ 
máu, còn nghe vang ầm tiếng bạo quyền gào thét: “cải 

cách... ruộng đất... đấu tố... mang địa chủ ra... giết hết 

đi!”. Lặn sâu vào lòng biển quê hương còn nghe vang 

vang tiếng đồng bào vượt biên ôm nhau nức nở, cùng 

tiếng đe nẹt công an biên phòng: “phản động... vượt 

biên... lột hết đồ chúng ra... rồi vất xác chúng xuống 

biển!”. Đặt bàn tay lên lòng đường không người còn 

nghe vang động tiếng đồng bào phẫn hận: “không đặc 

khu... không đặc khu...” lẫn cùng tiếng nghiến răng của 

công an: “ lực lượng thù địch... xiết cổ chúng nó... 

không cho chúng nó gào... cứ đánh... cứ đập chúng chết 

hết đi”. Nắm lấy tim mình thấy máu cuồng sôi, còn 

nghe vang cuồng tim, gan, thận, ruột... đang muốn trào 

thân, xuống đường ngay, cùng tiếng thì thầm của tổ 

tiên: “các con cứ lên đường đi!”. 
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THẢM NHÂN 

Thảm bại của ĐCVN đã làm nên thảm hoạ của Việt tộc 

là: Áp đặt bằng bạo quyền lên một Việt tộc đã cúi đầu. 

Đè nén bằng bạo lực lên một Việt tộc đã khom 

lưng. Còng xiết bằng bạo hành lên một Việt tộc đã 

khoanh tay. Truy hảm bằng bạo động lên một Việt tộc 

đã quỳ gối. Việt tộc hãy nhận lại nhân cách: đứng thẳng 

lên... duổi mạnh tay... gồng cứng lưng... ngẩng cao 

đầu... mà đi về hướng nhân phẩm! 
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CHÂN DUNG BẤT NHÂN 

Muốn đi từ giải thích tới giải lý để giải luận về chân 

dung bất nhân được chế tác bằng chân dung quyền lực 

thì hãy trở lại gốc, rễ, cội, nguồn của lý lịch cá nhân để 

hiểu từng lộ trình của các cá nhân trước khi buôn dân 

bán nước thì số đông trong đám này chúng đã buôn 

bằng bán cấp. Nhất là đoạn cuối của đại học với học 

giả-thi giả-điểm giả-bằng giả đang đầy dẫy từ hệ thống 

giáo dục tới cơ chế xã hội. Hít thở bằng tà quyền để có 

phản xạ trong điếm lộ, bọn buôn bằng bán cấp đã có 

sẵn những toan tính buôn với ý đồ buôn chức bán 

quyền. Trong chế độ độc đảng toàn trị hiện nay của Việt 

Nam, thì lộ trình để tới điểm hẹn của chúng là địa đạo 

âm binh của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, tại nơi đây chúng 

sẽ diệt cho bằng được trí tuệ để dễ buôn-dễ bán với 

nhau. 
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MỘT CƠ CHẾ XÃ HỘI BẤT NHÂN! 
Một chế độ chính trị mà con người phải chạy tới tối tăm 
mặt mũi, thì chế độ chính trị đó bất nhân! Một cơ chế xã 
hội mà con người phải chạy tới đầu tắt mặt tối, thì cơ 
chế xã hội đó thất đức! Trong thảm trạng của dân tộc 
hiện nay, thì ta thấy có nhiều cách chạy, trong đó có 
kiểu chạy thô bỉ nhất là chuẩn bị cao bay xa chạy ra 
nước ngoài, qua phương Tây của các quan chức sau khi 
vơ vét bao tiền bạc của dân tộc, sau khi nạo vét bao tài 
nguyên của đất nước. Các quan chức này vừa là tham 
quan để tham tiền, vừa là trọc phú trong các biệt thự, 
biệt dinh, biệt phủ nhưng đã có thẻ xanh của Mỹ, quốc 
tịch ngoại của Âu châu. Chúng phè phởn với các đặc ân 
cùng như đặc lợi bằng độc đảng toàn trị qua công an trị; 
một chế độ độc quyền trong bạo trị dung túng cho tham 
nhũng trị, mà tất cả đều là âm binh trong tham tiền trị, 
luôn chạy để mua quyền, luôn chạy để bán chức. Nhưng 
khôn quá hóa dại, vì tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa, vì các 
quốc gia mà chúng toan tính để mò mẫm tới mà dung 
thân, chính là quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn 
hiến của nhân quyền, với công lý rất công minh, công 
pháp rất công tâm. Các quốc gia này sẽ nhận ra chân 
dung thối nát để có lý lịch thối tha của chúng, cùng lúc 
giúp Việt tộc kiểm nghiệm lại hai bài học của tổ tiên 
Việt để lại cho con cháu Việt: Chạy trời không khỏi 
nắng, nắng trời của hệ công (công lý, công minh, công 
pháp, công tâm) biết làm nên công luật; cùng là nắng 
trời của sự thật, của lẽ phải. Chạy đằng trời, vì lưới trời 
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lồng lộng, trong nhân luật của chân lý nhân quả, ăn ở 
bất nhân thất đức thì chạy đâu cho thoát!  

 

SỰ THÔNG MINH TỨC THỜI, 

Có hai hiện tượng luận cứ quấn nhau: hiện tượng luận lý 

trí và hiện tượng luận trực quan. Nơi mà cái thấy mở 

màn cho cái hiểu, cái hiểu sẽ đưa ta tới cái nghiệm, nếu 

cái nghiệm hoàn chỉnh thì cái thức sẽ tới, thức tới thì 

một loạt chuyện nhân trí sẽ được thông: kiến thức đủ 

nội lực sẽ thành tri thức, khi tri thức đủ nội công sẽ 

thành ý thức, nơi mà nhân trí (rất thức) để mời đạo lý 

hay, đẹp, tốt, lành vào sống chung với nhân tri nhân 

tình, nhân sinh... Đây là câu chuyện lõi của nhân kiếp 

nhờ kiến thức mà trở thành thức kiếp, nơi mà nhân tri 

luôn mở rộng, dang rộng, đào sâu, bước dài hơn kiếp 

trước trên con đường nhân phẩm. Khi ta đang đi trên 

đường, không quên một người nào, nhưng khi ta được 

người lạ chào hỏi, thì thái độ của ta từ ngạc nhiên thoắt 

qua chào hỏi là : sự thông minh tức thời, mà chính 

thông minh này là chất keo sơn của nhân loại chưa bao 

giờ thấy nhau, chưa bao giờ sống chung với nhau nhưng 

có cùng một nhân tính. Đây không phải là chuyện 

«trước lạ sau quen», nó sâu hơn nhiều, nó là «còn lạ mà 

đã quen», vì còn ngạc nhiên mà đã muốn thân quen, 

thân mến, thân thiện… muốn thành người thân trong khi 

cái lạ còn rành rành trước mắt, cái lạ không phải là cái 

kỳ quái, nên nó không còn là rào cản, kẽm gai, ngăn 

lòng, chắn cảm. Vì trong trực quan có người nhận ra 

người, thông minh nhận ra thông minh. 
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CÁ NHÂN LUẬN CỦA CHỦ THỂ 

Cá nhân luận là nơi nhận diện các trách nhiệm cá nhân 

trong chọn lựa cũng như trong quyết định trước khi 

hành động. Hãy nhận ra cá nhân luận là tiền đề của xã 

hội dân chủ, vì nó biết chống lại các thái độ độc tài, các 

hành vi độc đoán, các hành động độc tôn. Cách hành xử 

cả vú lấp miệng em không có chỗ đứng, ghế ngồi trong 

cá nhân luận, cho nên các chế độ độc đảng-toàn trị 

đứng ngồi không yên rồi mất ăn mất ngủ với cá nhân 

luận. Vì nó biết cổ súy tính đa nguyên của các cá nhân, 

vì nó biết cổ vũ tính sáng tạo qua sáng kiến trong 

phương pháp giải quyết của cá nhân luận để chống lại 

các quy luật độc trị được độc tài phổ biến qua tuyên 

truyền. Cá nhân luận còn đi xa hơn khi nó phân tích quá 

trình thành lập các phong trào xã hội, tới từ các công 

đoàn tôn vinh dân chủ, các nghiệp đoàn tôn trọng nhân 

quyền để tạo ra các so sánh lực lượng mới, làm tiền đề 

cho cải cách thực sự đưa dân tộc thăng hoa. Cá nhân 

luận định nghĩa cá nhân không chỉ là một cá thể mà là 

một chủ thể có sáng kiến để có sáng tạo làm nên lực 

đẩy, dàn phóng cho chuyện thay đời đổi kiếp theo 

hướng tích cực. Cá nhân luận làm ra chủ thể có ý thức, 

không bao giờ vô cảm trước bổn phận với dân tộc, 

không bao giờ vô tâm trước trách nhiệm với đất nước.  

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1457 

 

 

 

SỰ VẬN HÀNH CHUYỂN HÓA  

THÀNH PHONG TRÀO 

Văn học sẽ giúp triết học vận hành chuyển kiếp, trong 

việc khởi hành chuyển thay ngôn ngữ, giúp luôn tốc 

hành qua sáng tác, để thấy ở đây văn học có thần lực 

vạn năng làm thay, đổi, biến hóa ngôn ngữ mạnh dạn 

nhất. Sung lực của văn học qua sáng tác làm rõ tính đa 

diện của chủ thể, với nội lực của văn học làm rõ tính da 

dạng của sự thật. Nếu triết học và văn học phải dùng 

ngôn ngữ để thể hiện, để minh chứng, nhưng triết học 

và văn học, mỗi nơi nói lên chân lý, lẽ phải theo cách 

riêng của mình, thì cả hai phải cận nhau, vì cần nhau. 

Phản lại sự thông minh luôn muốn chuyển hóa ngôn 

ngữ là các chế độ độc (độc tài, độc đoán, độc quyền, độc 

trị, độc đảng) vì nó chỉ dùng tuyên truyền bằng ngôn 

ngữ một chiều nên không bao giờ muốn thay đổi ngôn 

ngữ, vì nó chỉ dụng nhồi sọ nên nó cần lập đi, lập lại, 

nên rất dị ứng với chuyện thay, đổi, chuyển, biến trong 

ngôn ngữ, làm mới ngôn ngữ. Như vậy nhân trí phải rút 

ra một kết luận cho nhân sinh là các chế độ độc tài các 

chế độ toàn trị, hai loại chế độ này không sợ các phạm 

trù của đạo đức (trung thành, chung thủy, can đảm…) 

mà chúng chỉ sợ và «mất ăn mất ngủ» vì sự vận hành 

chuyển hóa thành phong trào. Và mỗi lần có vận hành 

hình thành ra phong trào là có đổi, thay, hóa, chuyển 

kiếp người! 
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CÁ NHÂN TỐT - XÃ HỘI TỐT- 

CƠ CHẾ TỐT - QUAN HỆ XÃ HỘI TỐT 

Cái tôi chỉ là một cái của thiên hạ, là cái ta chỉ là trong 

một phần tử của chúng sinh, mọi cái tôi khôn đều tới từ 

nhân tính, kiếp một người cũng là kiếp của mọi người. 

Nhưng, cái tôi khôn, cái ta ngoan thì phải thêm bốn 

chuyện nữa để sống chung với mọi người: biết ân cần 

với mọi người để biết tự tôn trọng mình, biết tìm xã hội 

tốt để sống nhưng cùng lúc phải đấu tranh để làm tốt 

các cơ chế của xã hội đó. Trong cuộc sống, hãy phân 

tích rõ nếu bạo quyền dùng bạo lực, thì tham vọng của 

quyền lực không sao kiểm soát nổi các bạo hành tới từ 

bạo lực, tóm tắt là không bạo quyền, bạo lực nào «nắm 

dao đằng chuôi» cả! «Sống nay, chết mai» mà thôi! Vì 

bạo quyền, bạo lực, bạo hành leo thang trong mù 

quáng, không kềm chế nổi tham vọng của chúng. Từ 

đây, hãy thấy cho thấu bốn hệ vấn đề khi nhân tính đòi 

hỏi nhân sinh phải nhân đạo: một cá nhân tốt được 

quyền đòi hỏi mình sống trong một xã hội tốt, trong 

những cơ chế tốt qua các quan hệ xã hội tốt. Như vậy, 

cá nhân muốn tốt phải có cấu trúc xã hội tốt, hệ thống 

xã hội tốt, và sinh hoạt xã hội tốt. 
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BỌN KHỐNG CHẾ THAO TÚNG NGƯỜI 

Nếu nhân tính thật là «cạn tàu ráo máng» với nhau, 

nhân sinh không có nhân tình vì «người với người coi 

nhau như sói» rồi! Thậm chí còn tệ hơn sói, vì nhân thế 

là thực trạng «cá lớn nuốt cá bé», thì sao có nhân nghĩa 

được! Trong một xã hội có ngàn nghề nghiệp, có trăm 

thành phần, nhưng chỉ có hai loại người, loại thứ nhất là 

loại khống chế kẻ khác, loại thứ hai là loại bị khống chế. 

Kẻ khống chế có quyền lực để  bồi đắp quyền lợi chúng, 

kẻ bị khống chế là nạn nhân trực tiếp qua bóc lột, gián 

tiếp qua các định chế của kẻ khống chế. Chủ thuyết vốn 

xã hội là một mê hồn trận được chế tác ra bởi bọn khống 

chế để thao túng người, dùng vốn kinh tế để có vốn 

chính trị, dùng vốn chính trị để có vốn văn hóa, dùng 

vốn văn hóa để có vốn giáo dục, dùng vốn giáo dục để 

có vốn nghệ thuật... Ông bà ta rủa chúng là loại: «ăn 

tham, chết thối», ta phải hiểu ngược lại để nhìn thấu tâm 

địa của bọn khống chế này: «ăn tham, sống sướng». 

Chuyện này đang rất đúng trong chế độ độc tài, độc 

quyền, độc tôn, độc trị vì độc đảng trên quê hương Việt 

Nam!       
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BẢO VỆ LÝ TRÍ CỦA SỰ THẬT 

Niềm tin luôn tác động vào kiến thức nơi mà lòng tin có 

kiến thức riêng của nó, để định vị sự thật, cụ thể chúng 

ta không muốn tin những sự thật mới tới để làm phiền 

rồi lật đổ các niềm tin đã có trong ta. Nên sự thật có thể 

nằm im lìm trong quên lãng trong những gì mà ta không 

muốn hiểu, và sự thật có thể không nằm trong những gì 

mà ta muốn biết. Đây là chuyện thường tình của nhân 

gian, nên trong khoa học cũng có chuyện tranh giành 

quyền lực, như trong chính trị, trong tôn giáo cũng có 

chuyện tranh giành quyền lợi như trong kinh tế. Nếu ta 

muốn bảo vệ sự thật khách quan, để tới với chân lý của 

sự việc, chúng ta không bảo vệ sự thật một cách chung 

chung, mà bảo vệ trước hết là phải bảo vệ lý trí của sự 

thật làm nên chân lý cho mọi lẽ phải. 
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SỰ THẬT VỚI SỰ THÀNH THẬT HỌC ĐỂ HIỂU 

Nếu ta có niềm tin sâu sắc về thượng đế đã chế tác ra 

muôn loài, thì ta cũng cso thể đề nghị là không có niềm 

tin nào vô điều kiện cả, ta hãy đến với sự thật với sự 

thành thật học để hiểu, có thiện chí để học, có công cụ 

của tri thức đúng để tìm ra kiến thức đúng về sự thật, thì 

sẽ hiểu mọi điều kiện cần thiết để nhìn, để thấy, để hiểu 

và để nhận ra sự thật. Khi ta biết tách chủ thể đi tìm sự 

thật và đối tượng đang ẩn chứa sự thật, thì từ đó chủ thể 

có thể tái tạo từ đầu tới cuối sự hình thành của đối tượng 

để thấy được sự thật, vì sự thật sẻ được mở ra cho ta 

nhận ra sự thật, sự thật dâng tới cuộc sống qua sự xuất 

hiện của sự vật.  
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KẺ THỐNG TRỊ NẮM QUYỀN LỰC 

 ĐỂ THAO TÚNG TRI THỨC 

Chính sự xuất hiện của sự thật sẽ nói rõ sự xung đột đã 

có và sẽ tiếp diễn ngay trong sinh hoạt xã hội, nó đe dọa 

và nó thúc đẩy các lực lượng tốt trong xã hội liên kết để 

cung nhau liên minh chống lại các lực lượng xấu chỉ 

biết bám vào tư lợi của mình mà “thí mạng” các lực 

lượng khác. Và để sự thật được ngời sáng lên, được thấy 

rõ qua đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, nhất là quan hệ 

xã hội, khi chúng ta đi tìm sự thật trong một xã hội, 

đừng quên là trong xã hội đó luôn có hai loại người kẻ 

thống trị và kẻ bị trị. Kẻ thống trị nắm không những 

quyền lực, mà còn thao túng luôn cả tri thức, bằng thủ 

đoạn của mình, qua chính quyền thuộc về mình, mà mục 

đích là kéo đài chế độ thống trị, nơi mà sân chơi, trò 

chơi, luật chơi được tổ chức rồi giật dây để khống chế 

rồi áp bức kẻ bị trị.  
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KẺ THỐNG TRỊ LÀ KÝ SINH TRÙNG 

Có kẻ ăn trên ngồi trốc làm giàu qua sự bóc lột những 

người cày sâu cuốc bẩm; kẻ thống trị thì ngồi mát ăn 

bát vàng sống trên lưng những người lưng đội trời, mặt 

áp đất; kẻ thống trị này đi trên vai những người một 

nắng hai sương bằng thói ăn cỗ đi trước, lội nước đi 

sau; kẻ thống trị này lại tự cho phép mình nằm chờ sung 

rụng lại còn dẫm lên đầu những người thức khuya dậy 

sớm qua siêu cao thuế nặng, đây chính là họa nạn của 

Việt tộc hiện nay. Sự thật của xã hội Việt hiện nay là kẻ 

thống trị vừa lợi dụng mọi phía, vừa bóc lột tới cùng kẻ 

bị trị. Kẻ thống trị quây quần với nhau để lập ra những 

tập đoàn quyền lực, tạo ra bất công tuyệt đối kẻ ăn ốc, 

người đổ vỏ như ta thấy qua thảm kịch của dân đen hiện 

nay lương bổng thấp ngày ngày sống với lạm pháp phi 

mã. Lực lượng thống trị chung quanh ĐCSVN sống 

bằng bạo quyền độc tài trung ương, bằng tà quyền tham 

quan địa phương, và ma quyền chung quanh các nhóm 

lợi ích, có sân sau, có ô dù, hít vào bằng biển thủ, thở ra 

bằng gian lận… tồn tại như các ký sinh trùng bòn rút tài 

nguyên của đất nước, tiền tài của dân tộc.  
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SỰ THẬT XÃ HỘI NGOÀI VĂN BẢN 

Đưa sự thật cho quần chúng trong xã hội, là để mọi 

người được sống đúng, không là nạn nhân của bất công, 

trong một xã hội mà bóc lột là vô nhân, mà tham nhũng 

là vô luân. Trên nguyên tắc của nhân quyền, con người 

được quyền sống trong một xã hội đáng sống hơn, 

không ai là dân đen, dân oan của ai cả; và khi con người 

nhận ra sự thật này tức là con người đã biến nhận thức 

thành tỉnh thức. Ta phải cẩn trọng ngay trong tin tức, dữ 

kiện, chứng từ, vì sự thật luôn bị đánh tráo, đổi trắng 

thay đen, bị biến dạng khi ta đi tìm sự thật. Thí dụ khi ta 

đi tìm sự thật về giáo dục, chúng ta thường rơi vào các 

văn bản của Bộ Giáo dục, mỵ dân trên văn bản không 

phải thực tế hiện nay là hoàn tòan phản giáo dục với các 

bi nạn: bạo động, dâm loạn, hối lộ, tham nhũng… đây là 

sự thật của một bộ máy giáo dục bị lũng đoạn toàn bộ, 

nó ngược lại với văn bản đạo đức giả của Bộ Giáo dục.  
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KHÔNG GIAN KIẾN THỨC BIẾT TỰ PHÒNG VỆ 

Bạo quyền không thể chụp mũ, vu cáo một kiến thức 

toán trong một định đề toán vì tà quyền không thể chính 

trị hóa toán học được; nhưng bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham nhũng có thể vu khống một sự thật của khoa 

học xã hội nhân văn, bằng cách chính trị hóa để lũng 

đoạn hóa các tri thức của khoa học xã hội nhân văn; và 

khi khoa học xã hội nhân văn không bị bạo quyền lãnh 

đạo, tà quyền tham nhũng khai thác, thì nó lại bị tà 

quyền này giật dây, vu cáo, chụp mũ... Nên từ đây, khoa 

học xã hội nhân văn là những không gian kiến thức biết 

tự phòng vệ để chống lại bạo ngôn của bạo quyền lãnh 

đạo, xảo ngôn của tà quyền tuyên giáo, lộng ngôn của 

ma quyền truyền thông, âm binh muốn thống trị người 

hiền luôn có mặt trong cuộc sống vừa để tuyền truyền, 

vừa để đánh lạc hướng quần chúng và xã hội.   
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LẤY CÁI GIẾT ĐỂ DỰNG 

CÁI BẠO QUA CÁI DIỆT. 

Sự thật dưới bạo lực, như vụ án Đồng Tâm phải được 

giải thích như hiện tượng bạo động kiểu giết người có 

trong xã hội là buộc tội oan chỉ một người, bị quy chụp 

những tội mà họ không gây ra. Mang ba ngàn công an 

cùng cảnh sát để sát hại rồi mổ bụng phanh thây một cụ 

già hơn 80 tuổi, cụ Lê Đình Kình, rồi tuyên án tử hình 

hai người con trai của cụ, vừa để trả thù, vừa để trừng 

phạt, vừa để răn đe, vừa để lộ diện trước thanh thiên 

bạch nhật các ác của bạo quyền độc đảng toàn trị. Biến 

một lỗi nhỏ của một người, một nhóm thành tội đồ to để 

hành quyết nạn nhân, có thể là một người, có thể là một 

nhóm để làm vật tế thần, khi một bạo quyền dùng nạn 

oan, không có tội nhưng bị buộc tội oan, để lấy cái ác 

làm cái uy bằng cái giết. Chính các nạn nhân oan, không 

đáng tội chết nhưng bị xử oan để chết oan đây là khi ạo 

quyền đã mất phương hướng. Xã hội Việt đang lâm 

nặng vào quá trình nạn nhân oan, tại đây kẻ nghiên cứu 

không thấy được gì thêm về nạn nhân, mà nên quan sát 

kỹ vào hành dộng của một bạo quyền độc đngr toàn trị 

lấy cái giết để dựng cái bạo qua cái diệt. 
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CÁI ĐỘC, CÁI ÁC, CÁI THÂM, 

 CÁI HIỂM SỢ SỰ THẬT 

Cái độc là nền để làm động cơ hành động cho cái ác, 

chính sự hiện diện của lý trí báo thức cho ý thức biết là 

cái lành có trong cái nhân, để duy trì cuộc sống trong 

xây dựng, chống lại sự tàn phá của cái độc. Cái thâm là 

con tính của cái độc, để biến cái ác thành cái thực trong 

cuộc sống, tại đây ý thức hợp lực với lý trí để chế tác ra 

niềm tin để bảo vệ cho bằng được cuộc sống bằng cái 

hay mang tầm vóc của cái tốt, mang bản lĩnh của cái 

lành để tiếp tục bảo hành cuộc sống. Cái hiểm, là thủ 

đoạn của cái thâm, là gốc rễ của cái độc, là cội nguồn 

của thâm, nó luồn lách qua tà quyền, nó chui rúc để bám 

bạo quyền, nó thích bóng tối hơn ánh sáng, vì nó sợ sự 

thật, nó lo bị lột mặt nạ, nên bóng tối là nơi ẩn nấp của 

cái hiểm để nó thực hiện tội ác của nó. 
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TỘI ÁC, TỘI TRẠNG, TỘI PHẠM, TỘI NHÂN 

TRỐN ÁNH SÁNG CỦA SỰ THẬT 

Tội ác, không những mượn bóng tối để ẩn nấp, mà còn 

để che dấu tội trạng, để khỏa lấp tội phạm, dấu diếm tội 

nhân, mà còn để lẩn trốn ánh sáng của sự thật, chính sự 

thật sẽ đưa tội phạm ra trước ánh sáng: công lý! Tội 

trạng, sẽ được xử bằng công lý, có cái lý của công bằng, 

có cái luận của công luật, có cái quyết của công pháp, 

nơi đây pháp luật thực thi cái luật, có cái nền của công 

tâm. Tội phạm, khi bị lên cán cân, một bên là đạo lý 

(hay, đẹp, tốt, lành) và một bên là luật pháp (công bằng, 

công lý, công pháp, công tâm), thì nguyên nhân, động 

cơ, hành động, hậu quả của tội ác, tội trạng, tội phạm sẽ 

vạch mặt, chỉ tên tội nhân. Tội nhân, bị vạch trần lý lịch 

qua bằng chứng của tội ác, qua tang chứng của tội trạng, 

qua minh chứng của tội phạm, nên luật pháp có đầy đủ 

luận chứng để luận tội và kết tội thủ phạm của tội ác; dù 

đó là một đảng, một chính quyền, một chính phủ, một 

bọn tham quan, một tập đoàn tội phạm, một nhóm sát 

nhân… dù chúng có sự hỗ trợ của một cường đảng như 

Tàu tặc, Tàu phỉ hiện nay. 
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Ý THỨC BẰNG NHÂN LÝ VÌ NHÂN PHẨM 

Tự chủ nhận kiến thức để gầy dựng tri thức, chế tác ý 

thức bằng nhân lý vì nhân phẩm, đó là tự chủ của kiến 

thức liêm chính đi tìm nhận thức đúng về cuộc sống với 

chọn lựa trong sạch. Nhưng quá trình minh bạch này 

đang bị tha hóa nặng nề vì các lãnh đạo bất tài có quyền 

lực qua độc tài dựa trên độc đảng của ĐCSVN. Nếu họ 

sáng suốt thì họ sẽ phải hiểu: phản biện để chống lại ngu 

dân chính là sự tự chủ của tri thức. Tất cả chỉ vì dân tộc 

bị lãnh đạo bởi một ĐCSVN rất sợ, rất ngại loại não 

trạng tự chủ vì nhân trí, với tự do chân chính của nó dựa 

trên thế kiềng ba chân: sự thực của nhân tri, chân lý của 

nhân phẩm, lẽ phải của nhân đạo, mà không sao ngu dân 

được qua tuyên truyền sống sượng. Tất cả cái giả tạo sẽ 

tạo ra một xã hội bị âm binh hóa, vừa tha hóa kiến thức, 

vừa đồi trụy hóa tri thức, mà lỗi lẫn tội tới từ các lãnh 

đạo bất tài nên bất tín, sẵn sàng bất chính ngay trong hệ 

thống bạo quyền độc đảng toàn trị của nó. 
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TÂM THỨC CỦA TRÁCH NHIỆM HAI CHIỀU 

Tự do vì nhân quyền có đạo lý, tự tin có đạo đức, nếu 

tới từ phương trình công bằng-sự thật-lịch sử tạo dựng 

ra phương trình của tự do là ý thức-ý nghĩa-ý muốn, thì 

tự do không hề vô trật tự, không hề bừa bãi trong ngôn 

ngữ, không hề hỗn loạn trong hành động. Tự do vì nhân 

quyền có nhận thức rất minh bạch, vì nó có tâm thức 

của trách nhiệm hai chiều: có hàng dọc có đạo lý, luân 

lý làm nền đạo đức cho xã hội, và có hàng ngang vừa có 

ta, vừa có tha nhân sống chung cùng cơ chế dựa trên 

định chế có công lý biết trừ bạo quyền, biết diệt bất 

công, biết loại tham nhũng, từ đó chủ thể của tự do sẽ 

rất chuẩn mực để trả lời ba câu hỏi: Tự do vì nhân 

quyền biết tự hỏi: tôi là ai? Trước trách nhiệm gì? Trước 

hành động gì? Biết đánh giá: cái này tốt hơn cái kia! cái 

này cao hơn cái kia! Hiểu phương trình dấn thân-trách 

nhiệm-hành động bằng nhân cách biết tự tôn trọng mình 

bằng nhân phẩm biết tự bảo vệ mình. 
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DÒNG CHẢY CỦA NHÂN TÍNH 

Tự do vì nhân quyền có mặt trong nhân sinh trường kỳ 

trong một xã hội có nhân quyền và dân chủ, để đi ngược 

lại các sinh hoạt chính trị luôn là đoản kỳ trong nhiệm 

kỳ. Tự do có mặt trong nhân sinh trường kỳ trong một 

xã hội không có nhân quyền và không có dân chủ, để đi 

ngược lại các ý định của bạo quyền, ý muốn của độc tài, 

ý đồ của tham nhũng.Tự do sống trong di động để chủ 

động, chống lại bị động vì thụ động của cúi đầu, khoanh 

tay, quỳ gối trong khuất phục, trong tủi nhục, trong cam 

chịu; vì tự do trước hết là tự do đi lại; đi lại để được 

sống trong dòng chảy của nhân tính, trong trào lưu của 

nhân phẩm, trong phong trào của nhân đạo.  
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TỰ DO LỘT MẶT NẠ ĐỘC TÀI 

Tự do vì nhân quyền biết vượt khó khăn trong cuộc 

sống như vượt thắng chính mình, từ đó tự tin của tư duy 

làm sáng ra ba quá trình của tự do là phải trực diện để 

đấu tranh vì tự do. Tự do cần tự tin để đấu tranh, nhưng 

tự do cũng giúp tự tin phải tự giải phóng mình trước khi 

hành động vì tha nhân, vì đồng loại. Tự do đưa hiểu biết 

lịch sử vào tận điều kiện làm người hiện nay để trả lời 

câu hỏi là: ta đang có hay ta không có tự do? Tự do lột 

mặt nạ độc tài để thấy rõ bản chất toàn trị của bạo quyền 

luôn muốn có độc quyền sinh sát trên tự do, bằng độc trị 

rất vô nhân vì rất vô lý. Tự do vì nhân quyền tạo nên 

một quá trình chuyển biến não bộ tiên tiến, chuyển hóa 

não trạng cấp tiến, thay đời đổi kiếp bằng cách vật sụp 

bạo quyền độc đảng toàn trị là đây! 
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TỪ Ý THỨC TỰ DO TỚI HÀNH ĐỘNG TỰ DO 

Tự do vì nhân quyền đi từ không đến có, khi con người 

tiếp nhận một chân lý bình đẳng qua quan niệm về bình 

đẳng với mọi người, để có công bằng trong xã hội, để 

yêu cầu công lý dùng pháp lý để bảo vệ quyền bình 

đẳng bằng pháp luật vừa công minh, vừa liêm chính. Tự 

do trực diện đấu tranh với mọi bạo quyền, mọi tà quyền, 

mọi cường quyền bằng chính liêm sỉ của mình, đây là 

định nghĩa nguồn của nhân cách. Đó là các đoạn đường 

của nó từ ý thức tự do tới hành động tự do, từ ý nghĩa 

của tự do tới kết quả đấu tranh vì tự do. Trong cuộc 

sống hằng ngày, tự do vì nhân quyền là sự hình thành 

một ý thức chống lại cuộc sống bị vô nghĩa hóa bởi bạo 

quyền với tự do đi tìm ý nghĩa cuộc sống bị khủng 

hoảng hóa bởi bất công, đồng hành cùng tự do bảo vệ 

niềm tin của nhân phẩm bị suy đồi hóa bởi tham nhũng.  
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CÔNG BẰNG PHẢI VỪA LÀ ĐẠO ĐỨC,  

VỪA LÀ ĐỊNH CHẾ 

Tự do vì nhân quyền có đạo lý, tự tin có đạo đức, tôn 

trọng chọn lựa của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng, 

của dân tộc, nếu chọn lựa đó có đạo lý của hay, đẹp, tốt, 

lành, có luân lý của trách nhiệm, và bổn phận trong hiện 

tại và trước tương lai, như vậy tự do luôn mang ba quá 

trình chuyển hóa não bộ để chuyển biến não trạng trước 

tương lai với tự do yêu cầu công bằng phải vừa là đạo 

đức, vừa là định chế. Tự do vì nhân quyền biết nói đầy 

đủ sự thật để tìm cách giải quyết các bất công, vì tự do 

vì nhân quyền là tự chọn lựa lịch sử cho chính mình 

trước áp lực của bạo quyền. 
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CHỮ TÂM, CHỮ NHÂN. 

Những đồng bào buôn thúng bán bưng là ai? Là những 

đồng bào “thức khuya dậy sớm”, là những người “đội 

nắng dầm mưa”, là những đồng loại “một nắng hai 

sương”, vậy mà vẫn “đầu tắt mặt tối”. Chính những 

đồng bào này đang là dân lành, nhưng bất cứ lúc nào 

cũng có thể trở thành dân đen, và thảm họa là một sớm 

một chiều, bị phá nhà cướp đất, và trở thành dân oan, 

trong “màn trời chiếu đất”, trong “đầu đường xó chợ”. 

Còn bọn quan tham mới là ký sinh trùng, bọn lãnh đạo  

độc tài mới là ký sinh vật, bọn cầm quyền độc trị mới là 

ký sinh thể, chúng “ăn trên ngồi trốc”, với nhân diện 

điếm đàng của Mã Giám Sinh: “mày râu nhẵn nhụi áo 

quần bảnh bao”, với nhân dạng điếm chủ của Tú Bà: 

“đưa người cửa trước, đón người cửa sau”, với nhân 

cách điếm hèn của Sở Khanh: “nói lời rồi lại nuốt lời 

như chơi”. Chúng là bọn ký sinh trùng âm binh trong 

âm giới địa đạo ma bùn của chúng, chúng tham quyền 

để tham nhũng, tham ô để tham tiền, và khi bị ra tòa để 

nhận tội thì chúng mới lộ bản chất ký sinh trùng của 

chúng. Từ tướng trong quân đội tới tướng công an, từ bộ 

trưởng này tới ủy viên Trung ương kia, lạy van đảng 

trưởng của chúng là hãy tha tội cho chúng. Loại ký sinh 

này không biết tự trọng, vì không có được giáo dục với 

chữ tâm, không hề được giáo dưỡng về chữ nhân.  
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ĐỒNG BẠO, ĐỒNG TÀ, ĐỒNG MA 
Đồng bào, như một sự thật có sâu trong tâm tưởng làm 

nền cho tâm trí Việt biết xuất lực về phía đồng sinh, nơi 

có đất nước trọn vẹn, nơi có dân tộc độc lập, nơi có văn 

hóa làm nên nhân văn Việt, có văn minh làm nên nhân 

trí Việt, có văn hiến làm nên nhân đạo Việt. Nhân Việt 

này được tôi luyện từ đồng bào tới đồng hương, từ đồng 

hội tới đồng thuyền… Nhân Việt này của người Việt 

hiện nay rất ngỡ ngàng trước bạo quyền độc đảng phản 

dân hại nước, trước tà quyền tham nhũng buôn dân bán 

nước, trước ma quyền tham tiền buôn tông bán tổ. 

Chúng lẩn khuất trong liên minh âm binh của chúng để 

vơ vét tiền bạc của đồng bào, bòn rút tài nguyên của đất 

nước. Chúng lại vênh mặt trước đồng bào khi chúng 

khoe biệt dinh, biệt phủ của chúng với thẻ xanh, quốc 

tịch ngoại, sẵn sàng cao bay xa chạy khi đồng bào bị 

ngoại xâm tha hóa để đồng hóa. Bọn này không phải là 

đồng bào của chúng ta, chúng chỉ đồng bạo, đồng tà, 

đồng ma với nhau để đồng bẩn trong trộm, cắp, cướp, 

giật… Vì chúng đã đồng liệt, đồng bại ngay trong nhân 

cách Việt của chúng! 
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GỐC CỘNG HÒA VÀ NỀN DÂN CHỦ 

Khi mong muốn đa nguyên thì mọi người thường nghĩ 

ngay tới đa đảng, nhưng đa đảng trong hỗn loạn định 

chế, trong bất an xã hội, thì đa đảng không triệu tập 

được sung lực của đa nguyên là tổng hợp được: đa tài, 

đa trí, đa dũng, đa năng, đa hiệu… Và khi xem xét lại 

các định chế tồn tại được với thời gian trong đa nguyên 

với kinh nghiệm của các quốc gia có văn minh dân chủ, 

có văn hiến nhân quyền, thì kinh nghiệm đa đảng chỉ là 

sự vận hành cụ thể của một đa nguyên bảo đảm được 

nhân bản (căn bản của nhân lý, nhân tri, nhân tính), luôn 

được bảo trì từ đạo lý tới luật pháp. Tại đây, đa nguyên 

nhân bản có gốc của cộng hòa (tự do, công bằng, bác 

ái) và nền của dân chủ (đa nguyên, bình đẳng, nhân 

quyền). 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1480 

 

 

 

 

 

 

THỊ TRƯỜNG ĐE DỌA DÂN CHỦ 

Không gian của thế kỷ XXI này, thì ta sẽ nhận ra uy 

quyền của thị trường, vì lợi nhuận, vì quyền lợi, có thể 

đe dọa dân chủ, lũng đoạn nhân quyền. Và thị trường có 

thể ở “thế thượng phong” khi thị trường được “hà hơi 

tiếp sức” bởi tự do cá nhân, với động cơ ích kỷ để biến 

quyền lợi thành tư lợi. Từ đây, các chủ thể đấu tranh vì 

dân chủ và nhân quyền phải luôn tỉnh táo để sáng suốt 

trong lý luận là hai mệnh đề văn minh nhất của nhân 

loại hiện nay là cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) và 

dân chủ (đa nguyên, đa đảng, nhân quyền) luôn mong 

manh, luôn bị đe dọa, như nhân phẩm luôn bị truy hiếp 

bởi bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng 

quyền. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1481 

 

 

 

 

TÀ QUYỀN THÌ ĂN NẰM VỚI XÃ HỘI ĐEN 

Xã hội đen, sinh sôi nẩy nở với bạo quyền độc đảng 

toàn trị, đã ăn cướp chia phần với một hệ thống công an 

trị, cùng lúc cặp kè với tà quyền tham nhũng trị, nơi mà 

bọn tham quan vì tham quyền và tham lam đã dựa vào 

côn đồ, du đảng để trộm, cắp, cướp, giựt đất đai, của cải 

của dân lành. Xã hội đen là loại ký sinh dựa trên bạo 

lực, nơi mà côn đồ, du đảng chỉ biết luật rừng của bạo 

động, chọn bạo hành làm phản xạ, dùng bạo lực để phản 

hồi. Nhưng đám âm binh này được nuôi dưỡng và giáo 

dưỡng trong một hệ thống bạo quyền độc đảng toàn trị, 

mà các lãnh đạo của ĐCSVN vừa làm «ô dù», lại vừa 

«chống lưng» cho xã hội đen. Mà ngay trong bản chất 

các lãnh đạo của ĐCSVN cũng chỉ là những thành phần 

bạo-quyết-trong-vô-tri, chỉ biết phản xạ bằng hệ bạo 

(bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo hành). Khi bọn cầm 

quyền có phản xạ bạo lực, lại ăn nằm với xã hội đen là 

bọn có phản ứng bằng bạo hành, thì xã hội dân sự phải 

lập cho bằng được liên hiệp giữa luật pháp, đạo lý, giáo 

dục cùng song hành với văn minh của dân chủ và văn 

hiến của nhân quyền. Và không quên công pháp quốc tế 

với các kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến đã trị 

được tham nhũng và xã hội đen bằng kiến thức rộng, tri 

thức sâu, nhận thức rộng của rất nhiều chuyên ngành 

trong khoa học xã hội và nhân văn. 
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MUA BẰNG BÁN CẤP- MUA QUYỀN BÁN CHỨC 

một thực tế xã hội của Việt Nam hiện nay bị điếm nhục 

hóa bởi bạo quyền độc đảng toàn trị đã trở thành tà 

quyền tham nhũng công an trị, thì học giả-thi giả-điểm 

giả-bằng giả đã biến tri thức thật thành thiểu số trước trí 

thức giả, và chính loại trí thức giả này sẽ tạo ra kiến 

thức giả-tri thức giả-ý thức giả-nhận thức giả. Rồi bọn 

trí thức giả này sẽ đi tìm đặc quyền, đặc lợi, đặc ân của 

ĐCSVN từ bổng lộc tới tư lợi được ban phát và rơi rớt 

chung quanh ĐCSVN. Chúng quen thói mua quyền bán 

chức được tổ chức bởi hệ thống tà quyền độc đảng toàn 

trị, qua quá trình học vấn giả của mua bằng bán cấp tới 

mọi lứa tuổi trong xã hội, nơi mà tham nhũng để trục lợi 

là phản ứng tự nhiên đã biến thành phản xạ của toàn xã 

hội. 
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KHÔNG THẾ SỐNG CHUNG VỚI BẤT CÔNG! 

Những khám phá từ chân lý cây ngay không sợ chết 

đứng tới lẽ phải sống lâu mới biết lòng người có nhân là 

sự khám phá về một mãnh lực: nhân sinh không chấp 

nhận bất công, vì nhân tính công bằng làm nên nhân lý 

công tâm! Thấy bất công thì phải đấu tranh, mà ngay 

bước đầu tiên của bất nhẫn là nói rõ để hét to, nói lớn để 

gào lên là: Không thế chấp nhận bất công! Không thế 

sống chung với bất công! Không thế nhượng bộ bất 

công! Số người ủng hộ và bảo vệ tôi chống lại bạo 

quyền mờ-tà quyền nhăn-ma quyền cống phải được 

phân tích cho thật rõ và sâu chừng nào hay chừng ấy. 

Tại đây, tôi nhận ra có một nội lực trong mỗi con người 

của chúng ta để chống bất công, hãy biến nội lực này 

thành sung lực có sẵn, nằm chờ để khi bối cảnh thuận 

lợi thì nó sẽ thành hùng lực lật đổ bạo quyền, vùi dập tà 

quyền, chôn lấp ma quyền, để cuối cùng xuất hiện như 

mãnh lực để xây dựng lại nhân tâm cho nhân sinh, nhân 

từ cho nhân thế, nhân nghĩa cho nhân loại.  
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NHÂN VIỆT 

Cứ suy nghĩ mãi nhiều năm về hệ lực (nội lực, sung lực, 

hùng lực, mãnh lực) và vài năm gần đây tôi đã đưa nó 

vào hệ thống lý luận của tôi để giải thích và xử lý 

chuyện đời, chuyện người. Số là trong xã hội học chính 

trị khi song hành cùng xã hội học dân chủ và xã hội học 

quyền lực thì chúng tôi khám phá ra là chỉ cần 5% dân 

số đứng lên chống bất công thì một xã hội có thể làm 

thay đổi một thể chế. Và chỉ cần 10% dân số đứng lên 

chống bạo quyền thì một quần chúng có thể làm thay 

đổi cả một chế độ độc tài toàn trị, một sớm một chiều 

biến nó thành mây khói.  Hãy tin tưởng vào ngày Việt 

tộc đứng lên mà vùi bất công lẫn bạo quyền của công an 

trị, của tham nhũng trị, của tham tiền trị hiện nay, tôi 

thầm nghĩ ngày đó không xa! Hãy vất bỏ các loại phân 

biệt tiêu cực là «nhân trí Việt thấp», các loại phân tích 

dễ dãi là «nhân tri Việt tồi», các loại phân định chớp 

nhoáng là «nhân bản Việt hèn», các loại phân giải cực 

đoan là «nhân tâm Việt tệ». Chỉ vì trong quá khứ, qua 

Việt sử: Việt tộc vừa là một minh tộc, vừa là một dũng 

tộc, biết lấy thông minh của chính mình để thắng mọi 

bạo quyền, biết lấy sự dũng cảm của chính mình để 

thắng mọi tà quyền, dù nó là nội xâm hay ngoại xâm! 
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KIÊN NHẪN, KIÊN ĐỊNH, 

KIÊN TRÌ, KIÊN CƯỜNG 

Trong công cuộc đấu tranh chống bất công, hãy nhận ra 

sự bất nhẫn của tập thể, của cộng đồng, của xã hội là 

một hùng lực, mà chớp nhoáng nó sẽ thành mãnh lực 

đập vỡ được thành lũy của bạo quyền, phủ lấp mọi 

chiến hào của tà quyền, cuốn trôi luôn mọi cống rãnh 

của ma quyền. Chuyện chính là phải biết chuyển hóa 

bất nhẫn thành kiên nhẫn để kiên định trong đấu tranh 

dài lâu với bạo quyền, với tà quyền, với ma quyền, mà 

tránh biến bất nhẫn thành phẫn nộ không kiềm chế 

được, cơn giận không quản lý được. Hệ kiên (kiên nhẫn, 

kiên định, kiên trì, kiên cường) vừa là nội công, vừa là 

bản lĩnh; cụ thể vừa là gân cốt, vừa là tầm vóc của 

người đấu tranh chống bất công, bằng đường trường, 

bằng trường kỳ, bằng cuộc sống lẫn cuộc đời. 
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BẤT CHÍNH TRONG SINH HOẠT XÃ HỘI 

Chạy, là động từ kể-để-tả sự vận dụng thể lực để làm 

nhanh theo một yêu cầu bức bách gì đó, chạy thì nhanh 

hơn đi, nên chạy là để xử lý tức khắc một việc mà ta 

muốn có kết quả nhanh. Chạy nhanh, có khi để rượt 

đuổi, có khi bị rượt đuổi. Chạy trong sáng suốt ngược 

chiều, nghịch lý với chạy trong hoảng sợ, với tâm trí rối 

loạn, với tâm thần bị thất thần. Chạy để ôm người 

thương, người yêu đối nghĩa, nghịch luận với chạy loạn, 

chạy giặc xa cái chết, để chạy về cõi sống. Nếu là chạy 

bộ như môn thể thao thường nhật, thì ta chạy trong thoải 

mái, vui vẻ, với chủ đích là tăng thể lực để trợ lực cho 

trí lực, trợ duyên cho tâm lực, nên ta chạy thong dong 

trong thư thái, thư thả để thong thả… Nhưng động từ 

chạy có một nội dung hoàn toàn khác, có khi bất chính 

trong sinh hoạt xã hội đầy tham nhũng, của một tổ chức 

xã hội dựa trên tham ô, với quan hệ xã hội của tham 

quyền như xã hội Việt hiện nay, đã bị trùm phủ bởi 

tham tiền trị. Đây là đứa con đích tôn của độc đảng toàn 

trị, từ đây động từ chạy mang một nội hàm mới, bất 

bình thường trong ngữ nghĩa như bị ép uổng để được 

“bình thường hóa” trong một xã hội đã bị lắm ung thư 

ngay trong nội tạng của nó, bởi lót tay, bôi trơn, bao bì, 

sân sau, ô dù, chống lưng… Động từ chạy giờ đây trong 

giao tế xã hội đã chuyển tải không những các thói hư tật 

xấu của đời sống xã hội, mà nó còn thiêu hủy tận gốc rễ 

đạo đức một tập thể, đạo lý một cộng đồng, luân lý một 

dân tộc. Động từ chạy cho ta thấy rõ quan hệ giữa người 

với người đã bị tha hóa, đã bị thối tha hóa. 
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TÀ NẠN 

Ít ai ngờ là bất công có anh em cùng mẹ khác cha, hay 

cùng cha khác mẹ với lòng ganh tị, nơi mà tâm địa tỵ 

hiềm lẳng lặng gieo tẩm những toan tính thâm, độc, ác, 

hiểm để làm ra những hậu quả xấu, tồi, tục, dở trong 

quan hệ xã hội. Đây là loại tâm địa bùn, nơi ẩn náo của 

loại chó cắn trộm, thường là bọn âm binh chuyên nghề 

chém sau lưng, theo mô thức của các nạn nhân thời 

Nhân văn giai phẩm để vạch mặt bọn bút nô, ký nô, văn 

nô đã hãm hại họ. Loại chuyên nghề chém sau lưng này 

bây giờ mọc như nấm độc trong chế độ độc đảng toàn trị 

hiện nay tại Việt Nam. Vì chúng được lảnh lương, nhận 

bổng lộc của ĐCSVN, mà «trăm này sinh ra trăm kia» 

để «ngàn này sinh ra ngàn kia», chúng là hàng trăm 

ngàn; từ bút nô, ký nô, văn nô tới dư luận viên, với 

lương tháng tới từ tiền thuế của dân do «đảng ta, chính 

phủ ta» quản lý và phân phát lại cho chúng. Khi loài 

quái thai thâm, độc, ác, hiểm sinh đôi cùng xấu, tồi, tục, 

dở đồng xuất hiện như âm binh giữa nhân sinh thì sinh 

hoạt xã hội sẽ rơi vào họa nạn, quan hệ xã hội sẽ đi vào 

hoạn nạn, và đời sống xã hội lâm rơi vào tà nạn nhiệt 

lực của sự thực, hỏa lực của chân lý, thần lực của lẽ 

phải đã tạo ra quá trình «bùng cháy» có lớp lang thứ tự, 

chớ không hề là một cuộc «cháy rừng», hỗn loạn, vô 

trật tự, mà «bùng cháy» này. 
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VĂN MINH DÂN CHỦ VÀ  

VĂN HIẾN NHÂN QUYỀN TRÁNH TÀ 

Độc đảng thì tục thân trong bẩn dạng, chính là hoạn 

kiếp của kẻ gây bất công, vì ngay trong hình thể của nó 

chúng ta thấy lộ cái tục của bất nhân, cái thô của thất 

đức. Nhưng chứng nào tật nấy, vì tà quyền thì luôn vận 

dụng cái thối tha của tham nhũng quốc nội qua cái thối 

nát của chế độ độc đảng toàn trị hiện nay tại Việt Nam 

để giải thích lòng lương thiện của nhân quyền, tính liêm 

khiết của dân chủ, qua luật chơi sòng phẳng của tam 

quyền phân lập tại phương Tây. Họ mang một tâm bịnh 

khá nặng là lấy độc đảng thì độc tài nhưng bất tài để giải 

thích thực thể đa nguyên, mà không bao giờ họ giải 

thích được tại sao bản chất của đa nguyên là đa tài nên 

không muốn độc tài, vì văn minh dân chủ và văn hiến 

nhân quyền tại phương Tây, sợ đám âm binh sinh đôi 

độc tài-bất tài còn hơn sợ tà! 
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AN SINH XÃ HỘI 

Không có kiến thức xã hội sẽ không thể hiện được ý 

thức xã hội. Chính bộ ba bảo hiểm xã hội, dịch vụ công 

cộng, luật xã hội là tiền đề và là gốc rễ của mọi quan 

niệm và tri thức về an sinh xã hội. Không có an sinh xã 

hội thì sẽ không có nền móng để xây dựng một xã hội 

văn minh, một thể chế vì nhân quyền. Không có nhận 

thức an sinh xã hội chỉ vì không được giáo dục bằng 

giáo lý tập thể, bằng đạo lý cộng đồng của tổ tiên Việt 

có nền là tương thân tương trợ trong nhân lý nhìn xa 

trông rộng của ăn ở có hậu trong đối nhân xử thế. Đây 

chính là luân lý xã hội làm nền cho tổ chức xã hội, trợ 

lực cho bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội 

có chỗ đứng trung tâm trong các cơ chế xã hội văn 

minh. Nhưng chính hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc 

tài, độc trị, độc tôn) khi mở cửa cho hệ tham (tham 

quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) thì 

sinh hoạt xã hội bị “bôi trơn hóa”; quan hệ xã hội bị 

“sân sau hóa”; đời sống xã hội bị “chống lưng hóa”. 

Đây là thực tế xã hội hằng ngày bị thống trị bởi liên 

minh bạo quyền độc đảng công an trị-tà quyền tham 

quan trị-ma quyền tham tiền trị. Chính liên minh này đã 

tha hóa mọi chính sách, mọi tiến bộ tới từ an sinh xã 

hội, mọi văn minh tới từ bảo hiểm xã hội, dịch vụ công 

cộng, luật xã hội. Độc trị mà không biết quản trị chỉ là 

hiện thân của độc tài nhưng bất tài, đã lạc vào quỷ lộ 

của bất nhân thất đức, ngày ngày trôi dạt xa bờ văn 

minh của dân chủ, xa bến văn hiến của nhân quyền. 
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XÃ HỘI DÂN SỰ 

Xã hội dân sự, có hùng lực của dân chủ để bảo hành bộ 

ba bảo hiểm xã hội-dịch vụ công cộng-luật xã hội, có 

sung lực của nhân quyền để trợ lực cho an sinh xã hội, 

đó là định nghĩa của xã hội dân sự, bằng định chế của 

công bằng làm nên các cơ chế của công lý. Còn có cả 

định đề làm nên định luận của xã hội dân sự là công dân 

thực sự là chủ thể trong chính tư tưởng của họ để có chủ 

quyết khi bỏ phiếu cho các chính sách xã hội được đại 

diện bởi các đảng phái, các công đoàn, các hội đoàn, để 

chủ động qua đa nguyên chính là nơi hẹn của đa trí, đa 

tài, đa dũng, đa năng, đa hiệu… Hệ chủ (chủ thể, chủ 

quyết, chủ động) dựa trên tự do biết song hành cùng 

công bằng để chế tác bác ái chính là nội công làm nên 

bản lĩnh của xã hội dân sự. Mà xã hội dân sự được vận 

hành và được củng cố bằng chính các thử thách trong 

khủng hoảng kinh tế, bằng chính các thăng trầm trong 

lạm phát tài chính, trong đó thiên tai và nhân tai đều 

được phân tích và giải quyết bằng công pháp dựa trên 

công lý. Cụ thể là bảo hiểm xã hội sẽ được bảo hiểm bởi 

chính quyền và chính phủ khi gặp các biến cố bất 

thường xảy ra ngay trong đời sống xã hội. Dịch vụ công 

cộng được bảo đảm ở mức nhất định trước các sự cố dị 

thường đang xảy ra ngay trong sinh hoạt xã hội. Luật xã 

hội được bảo hành trong quan hệ xã hội và được tuân 

thủ như là hằng số của luật pháp. 
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BẤT TÍN RỒI BẤT NHÂN TRƯỚC XÃ HỘI 

Khi ĐCSVN độc đảng trong độc quyền, độc trị trong 

độc tôn, luôn tìm cách hủy hại để huy diệt xã hội dân 

sự, mà cụ thể là tha hóa bộ ba: bảo hiểm xã hội-dịch vụ 

công cộng-luật xã hội để duy trì chế độ độc đảng toàn 

trị mà tha hồ vận dụng trong lạm phát rồi phạm pháp 

bằng tham quyền-lạm quyền-lộng quyền. Chính đây là 

thất bại xã hội không chối cãi được của ĐCSVN đã 

không có kiến thức lẫn nhận thức về giá trị của bảo 

hiểm xã hội, đạo lý của dịch vụ công cộng, công pháp 

của luật xã hội. Chính trên những giá trị, đạo lý, công 

pháp này đã làm nên văn minh của dân chủ và văn hiến 

của nhân quyền, tại đây mọi chính sách xã hội tới từ 

một độc đảng trong độc quyền cai trị mà không có lá 

phiếu của dân chủ, không có sự đồng thuận với dân tộc 

trên nền của nhân quyền đều mang lỗi bất tín, và một 

sớm một chiều trở thành bất nhân nếu nó không tận tâm 

phục vụ cho bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã 

hội tức là cho sự thăng hoa của an sinh xã hội.  
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CHÍNH QUYỀN CỦA BẤT CÔNG,  

CHÍNH PHỦ CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG 

Các khẩu hiệu tuyên truyền ngu dân hiện nay: “một 

chính quyền do dân và vì dân” của tà quyền đảng trị 

bằng ba trị: công an trị, tham nhũng trị, tham tiền trị chỉ 

là loại: “ăn không nói có” để tiếp tục “ăn tục nói phét”. 

Tiêu chuẩn của một chính quyền do dân và vì dân rất 

rành mạch, vì rất minh bạch lấy quyết sách công bằng 

để diệt bất bình đẳng; lấy quyết tâm công luật để khử 

bất công; lấy chủ quyết công lý để bảo vệ luật pháp; lấy 

chủ động luật pháp để bảo hành công bằng; lấy chủ thể 

pháp quyền để bảo trị xã hội. Làm sao nhận diện được 

một chính quyền vì công bằng chống bất công? Đó là 

một chính quyền luôn có ít nhất hai tri thức về hai kinh 

nghiệm bất công chính là khủng hoảng của bất bình 

đẳng, nhưng khủng hoảng này khó được nhận ra như 

khủng hoảng kinh tế tác động lên toàn xã hội. Ngược lại 

khủng hoảng từ bất công gây ra thì có số nhiều nghèo và 

số ít giàu, chính số ít này được sự ủng hộ qua các định 

chế của chính quyền dung thứ bất công. Chính quyền 

muốn dung thứ bất công luôn thì có ý đồ định chế hóa 

bằng luật lệ và hành chính sự bất bình đẳng trong xã 

hội, tại đây ngoài thù lao, lương bổng, thì chính quyền 

này còn cho phép giảm thuế hoặc miễn thuế qua đầu tư, 

sản suất, phân phối… nơi mà kẻ giầu luôn có những đặc 

lợi để tăng thêm lợi tức của mình mà vẫn tránh né được 

thuế. 
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CHÍNH QUYỀN CÓ TRI THỨC 

Một chính quyền có tri thức và tránh được hai kinh 

nghiệm này, thì các chính sánh liêm chính chống bất 

công sẽ tới vận dụng thuế để tổ chức bảo hiểm xã hội, 

vận dụng thuế để tổ chức dịch vụ công cộng, vận dụng 

thuế để phục vụ an sinh xã hội. Sự kết hợp chặt chẽ giữa 

bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, an sinh xã hội được 

pháp lý hóa qua luật lao động, luật xã hội chính là sức 

mạnh của một chính quyền thực tâm chống bất công, vì 

chính quyền đó làm được các việc sau trợ cấp y tế khi 

người bị tai nạn lao động; trợ cấp lợi tức khi người lao 

động bị sa thải; trợ cấp xã hội khi người lao động về 

hưu… Chính quyền độc đảng hiện nay tại Việt Nam 

cũng dàn dựng những loại trợ cấp này nhưng“thực hiện 

dở chừng”, vì “quyết tâm dở hơi”, với “kết quả dở 

mùa”, cụ thể là trong thực tế thì bảo hiểm y tế tồi tệ, 

người dân vẫn phải hối lộ bịnh viện, bác sĩ, y tá để được 

phục vụ, không có tiền hoặc không biết hối lộ thì bị bỏ 

rơi. Người bị tai nạn lao động, bị tai nạn lao động mà tật 

nguyền thì thường bị bỏ rơi, gia đình phải thay thế xã 

hội để chăm lo Người bị xa thải, về hưu với trợ cấp tồi 

tệ không được định mức, định cấp theo chỉ số biến đổi 

tới từ lạm phát… 
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CHÍNH QUYỀN CÓ TRI THỨC 

ĐỨNG ĐẮN VỀ CÔNG BẰNG 

Khi luật lao động, luật xã hội trực tiếp phục vụ cho bảo 

hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, an sinh xã hội trong các 

quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân 

quyền, thì ta sẽ nhận ra đây không chỉ là phạm trù của 

tài chính, của hành chính… mà là cội rễ của văn minh 

biết “đối nhân xử thế” nơi mà mọi người được tôn 

trọng như nhau trong bảo hiểm xã hội. Mọi người được 

phục vụ như nhau trong dịch vụ công cộng. Mọi người 

được đối xử như nhau trước an sinh xã hội. Khi một 

chính quyền có tri thức đứng đắn về công bằng thì sẽ có 

những quyết sách tử tế để ngăn chặn sự phát triển của 

bất công, chính quyền đó lo cho toàn thể dân tộc, cho 

toàn bộ xã hội, chớ không chỉ chăm lo một tầng lớp, 

một thiểu số giàu có tự lợi tức tới quyền lợi. Những 

chính quyền bất lương trước bất công, bất nhân trước 

bất bình đẳng luôn gặp những trở lực mà bản thân nó 

không lường được nếu nó liên tục bất tín trước toàn dân. 

Đó là thực trạng của chính quyền độc đảng hiện nay, nó 

hoàn toàn bất lực trước mức độ ô nhiễm trong các thành 

phố lớn rất nguy hại cho sức khỏe của mọi công dân, 

không phân biệt kẻ giàu người nghèo. 
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BẤT CÔNG XÃ HỘI, PHÂN CỰC DÂN TỘC. 

Chân dung diện mạo của các chủ mưu lấy bất công để 

làm giầu, ta nhận ra ngay lý lịch bất chính của bọn di 

dạng bất lương của bạo quyền độc đảng, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham tiền, cực quyền độc trị, cuồng 

quyền độc tôn đang có mặt trong xã hội Việt hiện nay, 

chúng không quá 1% tức là không quá 1 triệu trong gần 

100 triệu dân Việt, nhưng chúng có đặc cấp của bất 

công đặc quyền quyết định tài sản của dân tộc, tài 

nguyên của đất nước. Rồi đặc lợi để vơ vét từ tham ô tới 

tham nhũng, rồi đặc ân hưởng thụ tối đa tự quyền lực 

tới quyền lợi. Tổ tiên Việt đã nhận ra chúng đã mô thức 

hóa quỷ dạng trong tà kiếp của chúng: đặc quyền của 

cướp ngày là quan, đặc lợi của ngồi mát ăn bát vàng, 

đặc ân của ăn trên ngồi trốc Chúng lại mang những di 

tật đã vĩnh viễn làm nên khuyết tật của chúng, mà cụ 

Tiền Điền Nguyễn Du đã ghi nhận chân dung của chúng 

như Mã Giám Sinh: “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng”, như 

Sở Khanh: “Nói lời rồi lại nuốt lời như chơi”. Gian dối 

trong đểu cáng, nên chúng chứa nhiều tà khí trong não 

trạng âm binh của chúng: “thừa nước đục thả câu”, 

“thừa gió bẻ măng”, chúng lại “nhớt thây dầy cốt” của 

loại “chờ sung rụng”, theo kiểu “ăn cỗ đi trước, lội 

nước đi sau”, lại thích moi xương uống máu của loài 

thích “cốc mò cò xơi” để bóc lột đồng bào, đồng loại. 

Có lúc chúng là ký sinh trùng loại “nuôi ong tay áo, 

nuôi cáo dòm nhà”, có lúc chúng là thành siêu vi khuẩn 

“sâu dân mọt nước” như có thể gây nên những đại dịch 

không sao lường hết trên nhân kiếp Việt tộc.
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PHÂN HÓA DÂN TỘC 

Bọn cướp ngày là quan chính là chủ mưu bất nhân, là 

thủ phạm thất đức gây ra ung thư đại tràng hiện nay 

trong xã hội Việt. Khi phối hợp phân tích định lượng 

song hành cùng định chất, thì ta có thể nhận ra đưa ra 

một chân dung dị kỳ của bất công xã hội chính là 

nguyên nhân tạo ra phân hóa ngay trong dân tộc. Tầng 

lớp giàu và ngày càng giàu, đang rời không gian của đất 

nước và bỏ lại nhân kiếp chung của một dân tộc, khi với 

tiền của vơ vét được từ tham ô tới tham nhũng, bọn này 

đã có thẻ xanh, quốc tịch ngoại cùng lúc đã chuyển tiền 

ra ngoài và đã có bất động sản tại phương Tây. Tầng lớp 

nghèo ngày càng nghèo rơi xuống đáy vực, rồi tụ lại ở 

tận cùng dưới đáy, nơi dân đen “nằm gai nếm mật” 

chung kiếp với dân oan “ăn chực nằm chờ”, cả hai chịu 

nhục phận “đầu tắt mặt tối” ngay trong nhân kiếp của 

một dân tộc nạn nhân của bạo quyền công an trị. Kẻ 

giàu bất lương, người nghèo lương thiện, có cùng một 

lịch sử, cùng một văn hóa, vì cùng một dân tộc, một 

giống nòi nhưng đã không nhận ra nhau, đây đúng là 

ung thư ngay trong nội tạng của dân tộc, để độc tố trọc 

phú của loài “bây chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”, cứ 

tiếp tục bòn rút trên mồ hôi, nước mắt của đại đa số dân 

tộc. 
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BẤT CÔNG TẠO RA PHÂN CỰC 

Khi bất công tạo ra phân cực, thì liên minh của kinh tế 

học, chính trị học, triết học, xã hội học lại yêu cầu ta 

phải đi sâu vào sự phá hoại của bất công, nơi mà bọn 

chủ mưu bất nhân, là thủ phạm thất đức đang thủ tiêu 

công bằng xã hội cùng công ích xã hội; công bằng xã 

hội cùng an sinh xã hội; công bằng xã hội cùng bảo 

hiểm xã hội; công bằng xã hội cùng dịch vụ xã hội; 

công bằng xã hội cùng luật lao động và luật xã hội… 

Chính bất bình đẳng sinh ra bất công: bất bình đẳng về 

lợi tức sinh ra bất bình đẳng xã hội; bất bình đẳng về 

thuế má sinh ra bất bình đẳng xã hội. Và một chính 

quyền có lương tâm vì dân, có lương tri vì xã hội thì chỉ 

cần hai chính sách: thu ngắn lại sự phân cực giàu nghèo 

để thu ngắn lại khoảng cách của bất bình đẳng. Và cân 

bằng lại tỷ số thuế má, nơi mà người giàu phải đóng 

thuế nhiều để chính phủ lo cho người nghèo là thượng 

nguồn của cuộc đấu tranh chống bất công. 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI – 

 DỊCH VỤ CÔNG CỘNG - LUẬT XÃ HỘI 

Từ thiếu vắng kiến thức về xã hội tới trống vắng kiến 

thức về chuyên môn, các lãnh đạo của ĐCSVN tiếp thu 

rất chậm chạp các quy luật về tự do cạnh tranh trong 

kinh tế thị trường của các quốc gia có văn minh của dân 

chủ, có văn hiến của nhân quyền vì họ có truyền thống 

văn hóa về luật pháp xã hội. Các quốc gia này có đầy đủ 

luật để khử ba loại tư bản man rợ đang làm tan nát mọi 

khả năng đi về phía tiến bộ của xã hội Việt hiện nay, đó 

là: tư bản gia đình, tư bản thân hữu, tư bản tham nhũng. 

Từ trống vắng kiến thức về chuyên môn tới hoang vắng 

ý thức về tiến bộ xã hội nên ĐCSVN đủ kiến thức để bất 

chấp về ba quy luật xã hội đảm bảo sự vận hành bình 

thường của một xã hội văn minh từ hai thế kỷ qua bảo 

hiểm xã hội (sécurité sociale), đã được sáng tạo và lưu 

hành tại Anh quốc; dịch vụ công cộng (service public), 

đã được sáng lập và thịnh hành tại Pháp quốc; luật xã 

hội (droit social), đã được hình thành và luật hóa tại 

Đức quốc. Cả ba (bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, 

luật xã hội) mang đặc điểm của mỗi quốc gia, nhưng cả 

ba biết bổ sung cho nhau từ hợp tác quốc tế tới tư do 

cạnh tranh, luật pháp luôn có mặt để bảo vệ công bằng 

qua công lý bằng công pháp.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1501 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BẰNG - CÔNG LÝ - CÔNG PHÁP 

Trong các quốc gia văn minh biết lấy ưu tiên xã hội làm 

kim chỉ nam cho mọi hành tác lao động và kinh tế. 

Chính liên minh giữa công bằng-công lý-công pháp là 

khuyết điểm đã làm nên khuyết tật không sao chữa được 

của các thể chế toàn trị độc đảng. Thất bại đã làm nên 

thảm bại của ĐCSVN, vì không nó đủ kiến thức để nhận 

ra là quản lý công bằng-công lý-công pháp chính là tiền 

đề mà cũng là động cơ để làm nên liên minh thịnh 

vượng-tiến bộ-văn minh. Những nhận định kèm theo 

những phân tích về tình hình xã hội, mà tình hình xã hội 

thì không bao giờ tuyệt đối khách quan, vì nó luôn bị 

chính quyền, nhất là chính quyền của hệ độc (độc đảng, 

độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) chi phối, thao túng, 

giật dây. Vậy thực chất của tình hình xã hội Việt Nam 

hiện nay, bị tác động, bị phân hóa rồi bị hủ hóa bằng ba 

độc tố gây nên mọi độc hại trong đời sống xã hội, sinh 

hoạt xã hội, quan hệ xã hội: độc đảng có độc quyền 

bằng công an trị; độc tài có độc trị bằng tham nhũng trị; 

độc tôn chỉ có độc lộ của tham tiền trị. 
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TẠO THUẬN LỢI TỐI ĐA CHO CÔNG BẰNG 

Trong tổ chức hiện đại của các xã hội có văn minh của 

dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, các quốc gia 

phương Tây, người ta tìm nhiều cách để tạo ra các công 

ích xã hội: tạo thuận lợi tối đa cho công bằng ngay 

thượng nguồn với các điều kiện tốt lành cho thành công 

trong học đường, thành tài trong nghề nghiệp, thành đạt 

trong kinh tế để tạo ra thành tựu trong xã hội. Khi tạo 

điều kiện để thực hiện hệ thành (thành công, thành tài, 

thành đạt, thành tựu) thì kết quả cụ thể vẫn ở trong tay 

của cá nhân với đạo lý học tập chăm chỉ, đạo đức nghề 

nghiệp chuyên cần, chính cá nhân phải có trách nhiệm 

khôn nhờ dại chịu. Tạo thuận lợi tối đa cho công bằng 

để tạo cơ hội dựng nghiệp qua hệ thành (thành công, 

thành tài, thành đạt, thành tựu) đòi hỏi cá nhân phải 

tiếp nhận đầy đủ và nhuần nhuyễn ba giáo dục: giáo dục 

gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội để tạo ra 

hiệu quả học tập, hiệu năng lao động, cũng tại đây quá 

trình cá nhân hóa sẽ cho xuất hiện ít nhất hai loại người 

làm nên sự khác biệt sâu xa. Loại người thứ nhất biết 

thức khuya dậy sớm, lại biết một nắng hai sương, còn 

nhìn xa trông rộng một cách rất thực tiễn là ăn bữa sáng 

lo bữa tối, thì hoàn toàn khác với loại người thứ nhì chờ 

sung rụng, lại nhớt thây dầy cốt, trong ích kỷ ăn cỗ đi 

trước, lội nước đi sau. 
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HỆ LỤY BẤT CÔNG 

Khi phân tích bất công để lập nên các chuyên luận mà 

giải thích công bằng, thì sự thật đầu tiên xuất hiện là 

phát triển kinh tế của một quốc gia không giải quyết vấn 

đề bất công, mà có khi còn ngược lại là tạo những bất 

công ngày càng nhiều, ngày càng sâu trong dân tộc. 

Chuyện này thì đã rất rõ trong hai thái cực đang phân 

hóa xã hội Việt đến cùng cực là tư bản đỏ, tư bản thân 

hữu, mang biệt danh là trọc phú, dựa vào quan hệ-tiền 

tệ-hậu duệ tha hồ trộm, cắp, cướp, giựt của dân lành, 

biến đại đa số của Việt tộc hiện nay là dân đen, với dân 

oan bị cướp đất đã lên hàng triệu; nơi mà các chuyên 

gia đặt biệt hiệu cho chế độ độc đảng của ĐCSVN hiện 

nay là một cường quốc của dân đen và dân oan. Hệ lụy 

bất công có nguồn máy, có sự vận hành riêng của nó, 

dựa loại chính quyền ký sinh trùng sống nhờ mưu thâm 

kế độc của tà quyền qua: sưu cao thuế nặng trên lao 

động, đánh hằng loạt những loại thuế bất chính, lên giá 

xăng dầu bằng thuế bảo vệ môi trường nhưng không 

công bố công khai số liệu và thống kê về cách sử dụng 

tiền thuế này vào bảo vệ môi trường gì? Ở đâu? Buôn 

gian bán lận chủ quyền, cướp đất của dân ngay trong 

Hiến pháp, mà danh chính ngôn thuận phải gọi là thiến 

pháp của ĐCSVN với tà ngữ ma ngôn: “đất là sở hữu 

của toàn dân, do nhà nước quản lý” để lập ra liên minh 

âm binh bạo quyền độc đảng-tà quyền tham quan-ma 

quyền tham tiền, rồi mở ra tà lộ của “quy hoạch” để tha 

hồ cướp bóc bằng “cưỡng chế”. 
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CHÂN DUNG BẤT NHÂN,  

DIỆN MẠO THẤT ĐỨC 
Khi đã là nạn nhân của bọn cướp ngày là quan, thì Việt 
tộc phải cẩn trọng trước liên minh âm binh bạo quyền 
độc đảng-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền này, 
vì chúng sẽ tiếp tục vơ vét tiếp trên tài nguyên, thiên 
nhiên của đất nước, trên xuất khẩu lao động Việt, trên 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trên xuất khẩu nông 
sản và hải sản, trên ngoại tệ của Việt kiều… Bất công 
tại xã hội Việt hiện nay bị xem như là loại bất công với 
mức độ thậm tệ nhất, mà gốc, rễ, cội, nguồn của loại bất 
công này mang những hệ lụy sâu đậm tồi tệ chống lại 
nhân phẩm Việt. Bạo quyền độc đảng dùng công an trị 
để truy hiếp nhân tâm Việt, nhân từ Việt. Tà quyền tham 
quan dùng tham ô, tham nhũng để tiêu hủy nhân tính 
Việt, nhân lý Việt. Ma quyền tham tiền dùng tiền tệ và 
quan hệ để xóa trừ nhân nghĩa Việt, nhân đạo Việt. Cực 
quyền độc trị dùng khủng bố, đàn áp, sát hại… để vùi 
dập nhân tri Việt, nhân trí Việt. Cuồng quyền độc tôn 
dùng vu cáo, tù đày, lao lý để tẩy khử nhân vị Việt, 
nhân bản Việt. Khi nhận diện ra được bất công với chân 
dung bất nhân và diện mạo thất đức của nó, thì vẫn 
chưa nhìn sâu trông rộng vào tâm địa của bạo quyền độc 
đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền, cực 
quyền độc trị, cuồng quyền độc tôn. Mà tâm địa của loài 
âm binh này, thì hiện tượng luận đã dựa vào biệt danh 
cùng biệt hiệu của chúng để soi rọi hệ lương của chúng: 
lương tâm không có nên chúng mới: hèn với giặc, ác với 
dân; lương thiện không có nên chúng mới: mưu hèn kế 
bẩn; lương tri không có nên chúng mới: buôn dân bán 
nước. 
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CÔNG BẰNG LÀ CỘT TRỤ CỦA DÂN CHỦ 

Công bằng chính là cột trụ không những của dân chủ để 

bảo vệ nhân quyền, mà còn nền móng của tự do, vì 

không có công bằng thì tự do sẽ rơi vào vực thẳm của 

ích kỷ tự lợi, loại ai chết mặc ai, kiểu bây chết mặc bây, 

nên công bằng luôn sánh vai với và song hành với công 

ích xã hội. Ta không chỉ xem dân chủ chỉ là một thể 

chế, một chế độ, mà trước hết là một tổ chức văn minh 

cho xã hội, cho con người vì nó đứng vững trên công 

bằng để chống bất công. Quá trình chống bất công với 

mục đích và chỉ tiêu vì công bằng luôn là quá trình đấu 

tranh trong suốt mọi giai đoạn xây dựng dân chủ, một 

xã hội dù giàu tới đâu, dù nhiều tiền của vật chất tới 

đâu, mà để bất công tràn lan, thì chính xã hội đó đang 

thụt lùi trước nhân quyền, đang xa rời quỹ đạo văn minh 

và tiến bộ. Trường hợp của xã hội Việt hiện nay chính là 

thảm kịch tay ba: một xã hội đầy dẫy bất công, với tư 

bản đỏ là ma quyền liên minh với bạo quyền độc đảng 

để cướp đất, cướp của, biến dân lành một sớm một 

chiều thành dân oan, dân đen… 
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VÔ LOÀI TRỌC PHÚ 

Tâm trạng làm nên tâm lý, chỉ không đầy nửa thế kỷ, từ 

sau 1975 ngày hết chiến tranh mà cũng là ngày số phận 

dân tộc nằm trong tay của ít nhất ba loại quyền lực bất 

nhân thất đức của bạo quyền công an trị, tà quyền tham 

nhũng trị, ma quyền tham tiền trị. Không mất hồn sao 

được khi thấy bạo quyền công an trị biến những đồng 

bào yêu nước, trọng dân chủ, quý nhân quyền thành 

những tù nhân lương tâm, với những nhà tù đầy những 

đứa con tin yêu của Việt tộc. Tà quyền tham nhũng trị 

liên minh với xã hội đen, tức là bọn côn đồ, du đảng, 

lưu manh cùng đến cưỡng chế để cướp đất của dân lành, 

một sớm một chiều biến họ thành dân oan. Ma quyền 

tham tiền trị của bọn sân sau, dùng ô dù của bạo quyền 

và tham quyền chống lưng cho chúng để trộm, cắp, 

cướp, giật đất đai của dân để làm giầu, vô loài với tên 

gọi là trọc phú, sống trong biệt thự, biệt dinh, biệt phủ, 

đã đẩy dân oan vào thảm cảnh màn trời chiếu đất, với 

thảm trạng đầu đường xó chợ. 
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ÂM BINH TÂM LOẠN 

Bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma 

quyền tham tiền trị sống và đối xử với nhau trong quan 

hệ giết người cướp của, trong phản xạ của thanh toán để 

thanh trừng lẫn nhau, để thêm vào lý lịch âm binh của 

chúng hai tâm loạn sau cực quyền, một loại quyền lực 

của cực đoan, cực đoán làm nên độc đoán, một loại 

quyền lực tuyệt đối, chúng gọi nhau là đồng chí nhưng 

đối xử với nhau như tử thù trong không gian lãnh đạo 

của ĐCSVN. Chúng đạo đức giả với nhau bằng khẩu 

Phật tâm xà khi gặp nhau, nhưng sống với nhau thâm ý 

không đội trời chung với nhau. Cuồng quyền, một loại 

quyền lực của các hành tác tự cuồng giận tới cuồng điên 

sẵn sàng giết đồng bào, đồng loại, kể cả đồng chí lương 

thiện của chúng như vụ hành quyết xã Đồng Tâm, thôn 

Hoài để hành sát cụ Lê Đình Kình là đồng chí với hơn 

nửa thế kỷ tuổi đảng của chúng. 
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NHẬN THỨC VỀ CẦN LAO 

Loại ngữ pháp: tổng động viên trong quá trình chính trị 

hóa rồi quân sự hóa toàn bộ lực lượng lao động của một 

quốc gia dẫn tới chế độ toàn trị, trong đó từ cá nhân tới 

tập thể, từ cộng động tới quốc gia, không ai thoát được ý 

thức hệ toàn trị làm nên định chế toàn trị. Khi chế độ 

toàn trị, ý thức hệ toàn trị, định chế toàn trị đã có mặt 

trong xã hội, vì đã có chính quyền toàn trị bảo lãnh cho 

chúng bằng bạo lực, đây chính là thảm cảnh của số phận 

Việt tộc hiện nay, vì toàn trị luôn là độc trị trong độc 

hại vì nó chỉ biết độc lộ bằng độc quyền và độc lợi của 

nó. Trên phân tích này, ta phải thấy sự thông minh của 

các minh quân, minh vương, minh chủ trong một hệ 

thống độc tài, họ biết được tổng động viên toàn lực 

trong một thời điểm lịch sử nhất định, trong khi chờ đợi 

dân chủ đa nguyên biết tôn trọng nhân quyền, thì họ đã 

thực hiện được tổng động viên vì thấy và thấu thực tế 

của thị trường toàn trị. Đó là trường hợp của các minh 

quân, minh vương, minh chủ này mà ta đã thấy trong 

thế kỷ XX vừa với kinh nghiệm của Nhật Bản, Nam 

Hàn, Đài Loan, Singapour. Phạm trù của thị trường toàn 

trị luôn dựa lên kinh tế thị trường, nơi mà thức khuya 

dậy sớm trong cần lao phục vụ cho sản xuất, nơi mà một 

nắng hai sương trong lao động phục vụ cho xuất khẩu, 

nơi mà ăn bữa sáng lo bữa tối phục vụ cho tiết kiệm.  
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CẦN LAO VỪA LÀ ĐẠO LÝ VỪA LÀ TRI THỨC 

LẤY ĐA TRÍ PHỤC VỤ CHO ĐA TÀI 

Tất cả sung lực của cần cù trong lao động, chăm chỉ 

trong công việc, được đưa vào đúng đại lộ của tiềm 

năng sáng tạo, lấy sáng kiến lao động để thăng hoa sáng 

chế ra chất lượng của sản phẩm ngay trong cần lao. Cần 

lao vừa là đạo lý vừa là tri thức lấy đa trí phục vụ cho đa 

tài; lao động giáo lý vừa là ý thức lấy đa năng phục vụ 

cho đa hiệu. Trong lịch sử của ĐCSVN, thì các lãnh đạo 

qua hơn nửa thế kỷ từ ngày thành lập đảng 1930 tới nay, 

họ không hề có ý thức về cần lao, nhận thức về lao 

động, vì ngay thượng nguồn họ không hề có kiến thức 

chính-quyền-hiểu-thị-trường. Tổng hệ luận (chiến 

trường là thị trường-chiến đấu bằng lao động-chiến 

thắng bằng cần lao) đã bị tiêu diệt ngay trong trứng 

nước trong hệ thống độc đảng của chế độ Việt Nam hiện 

nay, độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng không hề có tri 

thức quản trị, cộng vào đó là sự tung hoành cho tới tan 

hoang của hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, 

tham nhũng, tham tiền) làm tan vỡ ngay trên thượng 

nguồn mọi phương hướng và phương pháp để đưa Việt 

tộc tới tiến bộ và văn minh. 
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HIỆU QUẢ THỨC KHUYA DẬY SỚM, HIỆU 

NĂNG MỘT NẮNG HAI SƯƠNG, HIỆU XUẤT ĂN 

BỮA SÁNG LO BỮA TỐI 
Khi chủ tâm với ý đồ của bạo quyền, tà quyền, ma 
quyền, cực quyền, cuồng quyền là diệt cần lao Việt, đã 
có trong lao động biết hiệu quả của thức khuya dậy sớm, 
hiểu hiệu năng của một nắng hai sương, thấu được hiệu 
xuất của ăn bữa sáng lo bữa tối, để nhận ra an cư lạc 
nghiệp trên nền của trong ấm ngoài êm. Hủy luôn thông 
minh Việt đã có trong bản lĩnh giữ nước Việt, có trong 
nội công lập quốc Việt, thắng bất cứ bạo quốc ngoại 
xâm nào có thâm ý chiếm đoạt đất Việt, đồng hóa Việt 
tộc. Diệt luôn sáng tạo Việt đã có trong thành công tại 
học đường, thành tài trong nghệ nghiệp, thành đạt trong 
kinh tế, thành tựu trong xã hội khi có được điều kiện 
hay, đẹp, tốt, lành để thành người. Chuyện này thấy rất 
rõ trong cuộc sống của Việt kiều tại phương Tây, khi có 
điều kiện như mọi người, thì sẽ thành danh không thua 
ai. Không kiêu căng tự phụ hơn người để rơi vào họa vô 
minh của khinh người; cũng không mặc cảm tự ti để sa 
với nạn vô tri của nhục kiếp, luôn sáng suốt để bảo vệ 
nhân phẩm, nên phải luôn tỉnh táo để bảo vệ nhân quyền 
cho mình, cho đồng bào mình. Việt tộc phải liên kết hai 
hệ, hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái) song 
lứa cùng hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) để thay 
đổi nhân kiếp Việt hiện nay. Gạt bỏ đi môt hệ thống 
toàn trị độc đảng của quan giàu nước yếu, làm ra hệ lụy 
của nước nghèo dân khổ, để lập lại quy trình bình 
thường của nhân lý có nhân tri theo hướng thăng hoa 
của nước giàu dân mạnh. 
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Ý ĐỒ CỦA TÀ TÂM 

Không gian tà quyền này là kết quả của trọn ý đồ của tà 

tâm được xếp đặt, được dàn dựng, được bày biện như 

một hệ thống vừa toàn diện, vừa ngặt nghèo để truy diệt 

hệ thức, luôn bị truy lùng và bóp nghẹn bởi bạo quyền 

dùng ngu dân để cai trị, nó ngăn chặn kiến thức, để cầm 

tù tri thức, nó sợ trí thức đánh thức không những ý 

thức về công bằng, tự do, nên nó mất ăn mất 

ngủ với nhận thức phải đấu tranh vì dân chủ để có tâm 

thức vì nhân quyền. Nó đứng ngồi không yên với sự 

phối hợp muôn hình vạn trạng của phương trình kiến 

thức-tri thức-trí thức-ý thức-nhận thức-tâm thức làm 

nên tỉnh thức cho một dân tộc, đưa cái tà lẫn cái ngu vào 

tử huyệt. 

Hệ trí, là đối thủ trung tâm của các chế độ dùng ngu dân 

để thao túng xã hội, chính trí tuệ của dân tộc làm nên lý 

trí của dân chúng, chế tác ra dân trí để xây dựng nhân 

trí với thời gian, sẽ là nền móng cho một xã hội đi về 

phía phát triển, bước về hướng văn minh, phương trình 

linh hoạt của trí tuệ-lý trí-dân trí-nhân trí là dàn phóng 

để tạo nên sức bật của sự tỉnh giấc trong quần chúng, 

khao khát thoát khỏi kiếp nô lệ phản lý trí bằng ngu dân 

hóa. 
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VẬN DỤNG NGU DÂN ĐỂ BỊT MẮT, 

BỊT TAI, BỊT MIỆNG NHÂN DÂN 

Hệ luận, là sự trưởng thành của của hệ thức, là bản lĩnh 

của hệ trí, dùng dữ kiện của sự thật để lý luận, dùng 

chứng từ của chân lý để lập luận, dùng luân lý của lẽ 

phải để giải luận, từ đó xây dựng nên diễn luận để tìm 

đường đi nước bước cho tương lai, trong đó luận được 

trợ lực bởi lý và trí. Phương trình vừa tri thức, vừa lý trí 

của hệ luận: lý luận-lập luận-giải luận-diễn luận trong 

giáo lý của tổ tiên Việt dạy con cháu là so ra mới biết 

ngắn dài, luôn đi trên vai, trên lưng, trên đầu mọi chế độ 

ngu dân hóa. Vì tà quyền dùng ngu dân để bịt mắt, bịt 

tai, bịt miệng nhân dân, nên nó tránh lý luận, né lập 

luận, trốn giải luận, lách diễn luận để dễ bề tuyên truyền 

một chiều, nhồi sọ một lượt, xóa não một lần, cho nên tà 

quyền sợ phân tích chi ly để giải thích cặn kẽ, sợ lý giải 

chỉnh chu để phê bình tận gốc. Hệ thông, lúc đầu là đối 

địch, lúc sau là thù địch của tà quyền dùng ngu dân để 

bưng bít sự thật, vùi lấp chân lý, bóp nghẹt lẽ phải; tà 

quyền ngại các thành phần thông thái trong xã hội, tà 

quyền sợ các tầng lớp thông minh trong quần chúng, khi 

cả hai hùng lực thông thái và thông minh kết hợp lại 

được, thì dân tộc sẽ thông suốt mọi ý đồ của tà quyền, 

đó là ngày báo tử của một chế độ dùng ngu dân để thao 

túng dân tộc. 
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LƯƠNG TÂM LÀ RỄ CỦA ĐẠO ĐỨC 

Hệ lương, trong đó lương tâm là rễ của đạo đức, 

và lương tri là cội của đạo lý, khi mà lương tri đã trở 

thành tri thức của lương tâm, thì nó đã là nguồn sống 

của luân lý lương thiện, chống ngu dân vì ngu dân là 

xảo trá, chống tà quyền vì tà quyền diệt nhân tri lẫn 

nhân trí, hủy nhân lý lẫn nhân tính. Phương trình lương 

tâm-lương tri-lương thiện chính là phương trình đạo 

đức-đạo lý-luân lý của một dân tộc, của một xã hội được 

thừa hưởng những giá trị tâm linh cao đẹp của tổ tiên. 

Tà quyền không có giáo dục của lương tâm, nên sẽ 

không thấu hiểu là lương tri là sự thông minh chớ không 

phải sự dại khờ để dễ bị ngu dân hóa, nên không 

biết lương thiện là sự thông thái chớ không phải sự ngây 

ngô để dễ bị thui chột hóa. Hệ giáo, nơi mà hệ 

thống giáo dục dựa vào giáo lý vững để có giáo 

khoa hay, giáo trình tốt, giáo án lành, làm nên sung lực 

của giáo dưỡng sâu, biến một cá nhân lành thành một 

công dân tốt, thành một chủ thể cao có sáng tạo trong xã 

hội để thăng hoa cho chính mình, cùng lúc đưa dân tộc 

vào hướng của văn minh, biến văn hóa của tổ tiên thành 

văn hiến cho nhân loại. Tà quyền khi thao túng, giật dây 

quần chúng qua ngu dân đã biến một xã hội mang 

khuyết điểm thiếu tri thức thành một xã hội mang 

khuyết tật ngay trong nhân tri, nơi mà dân tộc bị tật 

nguyền ngay trong nhân trí.  
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CÂM ĐIẾC HÓA NHÂN QUYỀN 

Chính tà quyền luôn biến giáo dục thật - giáo lý thật -

giáo khoa thật - giáo trình thật - giáo án thật - giáo 

dưỡng thật thành quái thai mà xã hội Việt, dân tộc Việt 

đang phải gánh chịu với học giả-thi giả-bằng giả, 

với cử nhân giả, cao học giả, tiến sĩ giả, chui rúc trong 

ngu dân, mà không dám lộ đầu trực diện trong học thuật 

thật-nghiên cứu thật-phát minh thật để có tư duy thật-tư 

tưởng thật. Hệ nhân, chính tà quyền dùng ngu dân để 

thui chột hóa nhân tính trong nhân tình, để què quặt 

hóa nhân lý trong nhân thế, để câm điếc hóa nhân 

quyền trong nhân sinh. Nhưng cũng chính tà quyền sẽ tự 

khai tử nó, cùng lúc đào mồ chôn chủ nghĩa ngu dân hóa 

do nó chế tạo ra để vùi dập dân tộc của nó, khi nhân 

đạo sẽ mở đường cho nhân tri đi tìm nhân trí. Vì tà 

quyền là loại khôn quá hoá dại, miệng lanh nhưng đầu 

khờ, khi dùng cả vú lấp miệng em, vì muốn ăn trên ngồi 

trốc, mà không đủ nhân từ tới từ nhân nghĩa mà tổ tiên 

đã dạy cho con cháu: sống có nhân mười phần không 

khó. Tà quyền không bao giờ có tuổi thọ cao vì nó 

không có thời gian để hiểu: sống lâu mới biết lòng 

người có nhân. 
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NGĂN CHẶN NHẬN THỨC  

ĐỂ XIẾT NGỘP TÂM THỨC 

Hãy phân biệt hai quá trình ngu dân khác nhau bị khai 

thác bởi tà quyền: ngu dân qua ngu dốt, cụ thể là cấm 

học hoặc không cho đi học bình thường, đàng hoàng, tử 

tế, mà chuyện học thuật vì chuyện thức khuya mới biết 

đêm dài, phải có giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án 

trong cái đau đáu và đằng đẳng của giáo dưỡng, mà tà 

quyền không bao giờ dùng thời gian để học tập mà chỉ 

dùng thời gian để gian lận, xảo trá, ngụy biện, vo tròn 

bóp méo từ kiến thức tới tri thức, diệt trí thức để hủy ý 

thức, ngăn chặn nhận thức để xiết ngộp tâm thức, nhờ 

vậy nên quá trình ngu dân hóa của nó mới tồn tại được. 

Ngu dân qua mê thức, tà quyền chặn thông tin để què 

quặt hóa tin tức, ngăn truyền thông để thui chột hóa 

chứng từ, cấm kiến thức để diệt tri thức. Tà quyền 

chém sự thật để sự thật không toàn vẹn, tà quyền 

chặt chân lý để chân lý không nguyên hình, tà quyền 

đốn lẽ phải để lẽ phải bị khuyết tướng. Tà quyền vùi 

thực tế để lấp thực trạng. Đưa không đủ tin tức, giao 

không đúng thông tin, trao không trọn truyền thông nên 

phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải luôn bị tà quyền 

làm đui, què, câm, điếc để thế vào đó một phương trình 

ngược lại gian dối-xảo trá-lừa bịp, nó chính là một loại 

quái thai xa lạ với nhân tính. 
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RỨT KIẾP NGU DÂN, DỨT KIẾP NẠN NHÂN 

Thượng nguồn của mọi cuộc cách mạng thật sự tích cực, 

làm thay đời đổi kiếp của nhân loại vì nhân phẩm, đưa 

nhân sinh vào hướng nhân tính, đưa nhân tình vào phía 

nhân trí, luôn bắt đầu bằng cách lột mặt nạ tà quyền 

trong ý đồ tổ chức chế độ ngu dân hóa của nó, từ đó đưa 

vào lý trí của nạn nhân bị ngu dân hóa ba phân tích chủ 

lực để nạn nhân rứt kiếp ngu dân, dứt kiếp nạn nhân, để 

đối diện với tà quyền: phân tích khách quan (chống chủ 

quan) qua các dữ kiện của quá trình ngu dân hóa; phân 

tích trung tính (chống quá khích) qua các chứng từ của 

ngu dân hóa; phân tích khoa học (chống tuyên truyền) 

qua các hậu quả ngu dân hóa. Chính ba phân tích này sẽ 

tạo tiền đề cho ba tư duy mới, từ đó sinh ra hành động 

tích cực để thoát kiếp làm nạn nhân trong một chế độ 

ngu dân. Đó là ý thức biết mình là nạn nhân của một ý 

đồ thâm độc là ngu dân, đã cướp đi không những nhân 

trí mà cả nhân lý làm người bình thường. Đó là nhận 

thức mình bị thao túng, giật dây bởi một tà quyền dùng 

chế độ ngu dân qua tuyên truyền một chiều để chỉ phục 

vụ tư lợi của nó, không những cướp mất nhân tri, mà 

còn đoạt luôn nhân phẩm của mình. Đó là tâm 

thức bằng ý nguyện để biến thành ý lực phải thoát kiếp 

ngu muội, phải vượt số phận nạn nhân của ngu dân, để 

bền bỉ đòi hỏi nhân cách, bền chí đấu tranh vì nhân tính, 

vượt thoát ngu dân để vượt thắng tà quyền. 
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LẤY VÔ TRI ĐỂ GIẾT TRI THỨC 

Một chế độ ngu dân hóa luôn được tổ chức ngay trong 

trứng nước của nó bằng các hệ bất chính liên kết nhau 

qua các chính sách từ giáo dục tới văn hóa, từ xã hội tới 

truyền thông, từ chính trị tới ngoại giao, từ công an tới 

quân đội. Trong không gian chuyên chính để chuyên 

quyền, độc tài để độc quyền hệ độc, lấy độc đảng để 

thâu tóm mọi quyền lực, các từ ngữ dân chủ tập trung 

chỉ là xảo ngữ không có nội dung dân chủ và không có 

có nội chất dân bầu. Độc đảng sinh ra độc tài, lấy độc 

quyền để độc trị, cho ra đời một quái thai độc hại là độc 

tôn, tức là nó chỉ thấy nó, không thấy ai khác, mà ai 

muốn làm khác sẽ bị nó truy, muốn ngược nó sẽ bị nó 

hại, muốn chống nó sẽ bị nó giết. Chính vì độc 

quyền trong tà quyền, nên nó phải dùng ngu dân để che 

lấp chính quyền chân chính, chính thể chân thực, chính 

pháp công minh. Hệ độc song hành cùng hệ  tà, nơi mà 

tà quyền tới từ tà tâm, một loại âm binh đội nhân dạng 

để đưa nhân cách vào tà đạo, nhân phẩm vào tà thuật, 

lấy vô minh để diệt kiến thức, lấy vô tri để giết tri thức, 

lấy vô giác để vùi tuệ giác, từ đó lấy ngu dân để chế tác 

ra quái thai vô cảm. Chính cái vô cảm của ai chết mặc 

ai để đẻ ra quái thai của luân lý trong cái vô tình bây 

chết mặc bây, và triết học luân lý khi phối hợp cùng 

chính trị học đã phân tích được cái ác luôn đi đôi với cái 

ngu.  
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BÓC LỘT SINH LỰC DÂN TỘC 

Tà quyền dùng cái ác để cai trị trong ngu dân, rồi 

dùng cái ngu là kết quả của nó để biến cái ngu thành cái 

ác. Tà quyền dùng ngu dân để điều kiện hóa các nạn 

nhân của nó rồi biến các nạn nhân này cũng ác như nó 

để truy diệt đồng loại, đồng bào của chính mình. 

Hệ bạo, khi độc và tà nhập làm một làm ra hệ bạo (bạo 

quyền, bạo động, bạo hành) sẽ tới để củng cố chế độ 

ngu dân trị, được bảo kê bởi bạo quyền của độc đảng, 

hỗ trợ cho bạo động qua đàn áp, khủng bố, bắt bớ, ám 

hại, thủ tiêu, song hành cùng bạo hành của cả một hệ 

thống công an trị. Không có một chế độ ngu dân hóa 

nào không qua hệ bạo này trong lịch sử của nhân loại, 

gieo rắt sự sợ hãi đi cùng với tra tấn dã man, gây tâm lý 

hoảng hốt qua trấn áp kiểu man tính, thí mạng nhân dân 

như thí mồi cho dã thú. Hệ tham (tham quan, tham ô, 

tham nhũng) nơi mà tà quyền dùng bạo lực để ôm giữ tư 

lợi của bọn lãnh đạo qua quyền lợi làm nên động cơ mờ 

ám cho quyền lực để tổ chức một chế độ ngu dân hóa. 

Từ đó bòn rút tài nguyên đất nước, bóc lột sinh lực dân 

tộc, cùng lúc hủy mọi sức đề kháng tạo nên phản đối 

trong quần chúng, phản kháng trong xã hội. Để qua 

đó tham quan lộng quyền trong tham ô, rồi tiếp tục tham 

quyền để tham nhũng. Muốn giữ kiếp sâu dân mọt 

nước thì phải biến nhân kiếp thành kiếp tằm ăn dâu, 

suốt ngày đêm tham quyền để gặm nhấm và vơ vét cho 

tới cạn kiệt tiền của và sinh lực của dân tộc. 
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LẤY DỐI TRÁ ĐỂ DIỆT SỰ THẬT 

 Hệ xảo, nơi mà tà quyền đi sâu vào tà đạo của hệ xảo 

(xảo quyệt, xảo thuật, xảo ngôn), từ hệ thống giáo dục 

tới cơ cấu xã hội đều bị điều chế bởi các chính sách xảo 

quyệt, lấy dối trá để diệt sự thật, dùng xảo thuật của cơ 

chế, của hành chính, của quyền lực để giết chân lý, 

dùng xảo ngôn để hủy lẽ phải. Hệ xảo (xảo quyệt, xảo 

thuật, xảo ngôn) là thượng nguồn của mọi chính sách 

ngu dân hóa, là guồng máy để điều động các âm binh 

của nó, từ công an tới quân đội, từ định chế tới hành 

chính, là phản xạ hằng ngày của chính quyền khai thác 

tà quyền để bạo quyền vì tham quyền. Hệ bất, luôn là hệ 

đôi (vì chúng là quái thai sinh đôi), trong đó hệ bất (bất 

tài, bất tín, bất lực) thứ nhất luôn song hành cùng hệ bất 

(bất lương, bất chính, bất trung) thứ hai, để giật dây 

quần chúng cùng bạo quyền làm cách mạng. Nhưng khi 

cách mạng thành công thì một sớm một chiều bất 

chính với đất nước, bất trung với dân tộc, và bất 

lương trước tiền đồ tổ tiên, đang hằng ngày bị Tàu 

tặc gây ra bao Tàu nạn, với bao hệ lụy Tàu họa. Và 

ngày qua ngày, tà quyền lộ ra sự bất tài trong quản 

lý, sự bất tín xem thường niềm tin nên sẵn sàng vứt bỏ 

lòng tin của nhân dân, và sự bất lực trong các chính 

sách phát triển đất nước, đưa dân tộc ra khỏi nghèo nàn 

lạc hậu. 
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MỘT DÂN TỘC BỊ KHỔ SAI HÓA TRI THỨC 

Tác động của các chính sách ngu dân hóa lên cộng 

đồng, tập thể, cá nhân từ não trạng tới ngữ pháp, từ hành 

vi tới ngữ văn, từ truyền thông xã hội tới đối thoại 

thường nhật, qua đó ngu dân đeo đẳng trên tư duy của 

các nạn nhân hai thái độ sống trái ngược nhau: tự 

ti và tự kiêu, nơi mà mặc cảm song hành một cách lạ 

lùng với sự tự mãn. Câu chuyện người Việt lao động 

giỏi, học giỏi, nói chung là tự thấy mình giỏi hơn người, 

hơn nhân loại trung bình, đây là câu chuyện tự tuyên 

truyền, tự ngu dân để tự ngộ độc tư duy của chính mình 

bằng một loại tự kiêu không đủ hùng lực để khách quan 

hóa nó thành công thức để thuyết phục người khác, 

trong một đất nước mà lãnh đạo không có được một 

sáng kiến để phát triển đưa dân tộc ra khỏi nghèo nàn 

lạc hậu, như các quốc gia láng giềng có cùng một nôi 

văn hiến tam giáo đồng nguyên như Việt Nam: Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Một dân tộc bị khổ sai hóa 

tri thức bởi bạo quyền độc tài không có một sáng chế gì 

để vượt thoát và vượt thắng nhục kiếp của mình. Một xã 

hội bị âm binh hóa bởi tà quyền công an trị, không có cơ 

hội sáng tạo từ khoa học, kỹ thuật tới sáng tác nghệ 

thuật, từ kinh tế, thương mại tới văn hóa, giáo dục. 

Không có hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) mà tự 

vỗ ngực để tự khen mình là giỏi hơn thiên hạ thì đúng là 

đối tượng của phân tâm học để được phân tâm trong 

dạng “tự mãn để tự diệt”. 
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DẸP XÓA CÁI VÔ LÝ CỦA  

TỰ TI HOẶC TỰ KIÊU 

Nếu Việt tộc vì sống hằng ngày bằng một hệ thống giáo 

dục hiện nay học giả-thi giả-bằng giả, mà mỗi kỳ thi 

đều có trường hợp nâng điểm qua hối lộ kiểu kỳ thi 

trung học của tỉnh Hà Giang, thì tự kiêu là giỏi thì đúng 

là “ngu hóa điên”. Riêng tự ti là một dân tộc hiện nay 

phải làm lao nô ngay trên đất nước mình cho các doanh 

nghiệp, công nghiệp ngoại quốc, nhất là cho Tàu hoạn 

đang lũng đoạn kinh tế, đang ô nhiễm môi trường của 

đất nước, rồi phải vong thân trong lưu vong của xuất 

khẩu lao động để làm nô tỳ, nô bộc cho các nước láng 

giềng, thì hay biến tự ti thành khởi điểm để đi tìm tự do 

bằng cách dẹp tà quyền! Rồi dùng tự do đó biến thành 

tự tin để thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa của tự 

chủ trong sáng kiến để tự lập trong sáng tạo. Muốn dẹp 

xóa cái vô lý của tự ti hoặc tự kiêu thì chỉ có cách là 

dùng hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) để lập ra 

phương trình tự do-tự tin-tự chủ-tự lập, từ đó chôn vùi 

luôn kiếp nạn nhân của một chế độ ngu dân hóa. 
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TUỆ GIÁC KHỬ NGU DÂN 

Hãy phân tích  hậu thân qua các hậu nạn của chính sách 

ngu dân: ngu dân hóa để còng tay kiến thức rồi lao lý 

hóa kiến thức, ngu dân hóa để xiết não tri thức rồi nô lệ 

hóa tri thức, ngu dân hóa để vắt óc ý thức rồi khổ sai 

hóa ý thức.Từ đây, ngu dân hóa để cầm tù nhận thức rồi 

hình sự hóa nhận thức, ngu dân hóa để vùi dập tâm 

thức rồi lưu vong hóa tâm thức, ngu dân hóa để truy 

diệt tỉnh thức rồi vong thân hóa tỉnh thức. Một chế độ 

liêm chính, một chính quyền liêm sỉ phải có 

hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm 

thức, tỉnh thức) này, nếu không có hệ thức thì chỉ là tà 

quyền với tà thuật thấp hèn của các chính sách ngu dân 

hóa. Con người có được văn minh của dân chủ, xây 

dựng trên văn hiến của nhân quyền, tại đây mỗi cá nhân 

là một chủ thể của hệ tự (dùng tự do tới từ tự giác làm 

nên tự tin nâng cao tự trọng để bền vững trong tự chủ), 

đây là điều mà các tà quyền dùng chế độ ngu dân hóa để 

cai trị, luôn mất ăn mất ngủ và tìm mọi cách để truy diệt 

tự do. 
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HỦ THỂ BIẾT TỰ GIẢI PHÓNG 

Chủ thể biết tự giải phóng mình bằng nhân lý của công 

bằng, nhân tri của công lý, nhân trí của công pháp để 

bảo vệ nhân phẩm của mình. Một nhân phẩm luôn biết 

dựa trên hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, 

nhận thức để luôn tỉnh thức), đây là quá trình học hỏi 

để tự chủ trong tự tin, phải đấu tranh để có tự do vì 

biết tự trọng, với quyền tự quyết để loại, trừ, khử, bỏ 

mọi ý đồ ngu dân tới từ tà quyền. Ngay trong tri thức đã 

có cội nguồn của tư duy, giúp chủ thể muốn tự giải 

phóng mình phải suy nghĩ về điều kiện làm người của 

mình để tổ chức lại tuệ giác, rồi biến nó thành lý 

trí trong đấu tranh vì nhân quyền. Chính sự hoàn chỉnh 

của tri thức trực diện để chống chế độ ngu dân hóa, để 

loại mọi hậu quả và hệ lụy của ngu dân đang làm cho 

nhân tình đui, què, câm, điếc giữa nhân sinh. 

Chính quan hệ song hành giữa thế giới bên ngoài và tư 

tưởng bên trong của mỗi cá nhân làm nên tư duy, luôn 

mang theo một động cơ là ý định đi tìm tri thức làm 

nên ý muốn nhìn về phía các chân trời của tương lai 

luôn rộng hơn, cao hơn, tốt hơn số kiếp ngu dân mà 

mình đang gánh chịu. Khi thấu hiểu hiện tượng thì con 

người tìm hiểu thêm về 5 hiểu biết khác để có ít nhất 5 

nhận thức: hiểu sự cố đang diễn biến qua hiện tượng; 

hiểu quy luật đã tổ chức ra sự cố; hiểu kỹ thuật cũ đã 

làm ra quy luật cũ; học kỹ thuật mới để điều chỉnh quy 

luật cũ; hiểu sự vận hành quá trình của quy luật cũ để 

chế tác ra chủ thể mới với kiến thức mới, từ đó tự giải 

phóng, tự phát triển, tự thay đời đổi kiếp.  
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CHỦ THỂ NHẬN TRÁCH NHIỆM VỚI SỐ KIẾP  

Chính chủ thể có trách nhiệm với số kiếp của mình, có 

bổn phận với tha nhân, cùng là đồng loại với mình, nên 

chủ thể không sao chấp nhận được mình phải chịu làm 

nạn nhân cho một quá trình ngu dân hóa. Chủ thể 

mang tuệ giác để chống ngu dân vì biết dùng tri giác để 

chế tác ra trí tuệ, để có ý thức làm chủ cuộc đời của 

mình trong nhận thức phải đấu tranh để thoát kiếp ngu 

dân, trong tâm thức gầy dụng nên kiếp người vừa thực, 

vừa khôn để chống ngu, chống xuẩn. Chủ thể khi được 

định nghĩa sống-để-thấy, rồi thấy-để-thay, thay cái tồi 

để có cái hay, để có điều kiện làm người tốt nhất. Từ 

đây, chủ thể đang xây dựng ý thức làm người cho chính 

mình để cùng đấu tranh với tha nhân; để gầy dựng nên ý 

thức nhân quyền trong nhân loại. Đây là cuộc hành trình 

trong khám phá đôi: khám phá tri thức để khám phá sự 

cố, để được làm người với nhân phẩm; và khám phá cặp 

đôi này sẽ sinh ra khám phá bộ ba trong cuộc sống: 

khám phá bên ngoài để khám phá bên trong; khám phá 

tha nhân để khám phá chính mình; khám phá tha nhân 

bên ngoài để nuôi tư duy bên trong cho chính mình. Từ 

đây thay đổi não trạng để xua đuổi kiếp nạn nhân vì ngu 

dân tổ chức bởi tà quyền.  
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CHÍNH SÁCH NGU DÂN HÓA CỦA TÀ QUYỀN:  

BÓNG TỐI CỦA MA XÓ 

 Ngu dân chỉ là ý đồ hạn hẹp trong cái ngu của tà ý, 

ngược lại với ý muốn tự làm mình khá hơn, tốt hơn, giỏi 

hơn, hay hơn, đây chính là sung lực làm nên hùng lực 

của ý định đi về phía hay, đẹp, tốt, lành của đạo lý. Tại 

đây tính khoa học, tính khách quan, tính vô tự lợi 

của kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức để tỉnh thức luôn đứng về phía ánh sáng, từ chứng 

minh tới chứng thực. Còn các chính sách ngu dân hóa 

của tà quyền thì phải lẫn lách trong bóng tối như ma xó, 

phải chui rút trong bùn nhơ như ma bùn, vì chúng sợ 

ánh sáng của sự thật làm nên chân lý để tạo dựng ra lẽ 

phải! Chất thực của kiến thức có từ-thấy-qua-tin trong 

sự thật vô trương bất tín (không thấy thì không tin), cho 

nên các hệ thống tuyên truyền ngu dân hóa luôn chôn 

giấu cái thực của trí, làm nên sức mạnh liên đới giữa sự 

thật và lý trí, và tà quyền khi tổ chức chế độ ngu dân, 

thường rất sợ sự liên minh sự thật-lý trí này, qua câu 

ông bà đã dặn con cái: “biết thì thưa thốt. Tà quyền vô 

tri nên ngụy ngôn để nhồi sọ dân chúng, xảo ngôn để 

xóa não quần chúng. 
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TÀ QUYỀN RẤT LO VÌ RẤT SỢ HỆ LÝ 

Quá trình thực trí loại ngu dân là quá trình truyền 

đạt kiến thức thật để có tri thức thật, trong cái chỉnh lý 

của lý trí, trong cái hợp lý của trí tuệ, khi mà tri thức đã 

giúp tạo nên ý thức, thì nó đi vào lý trí để biến 

thành nhận thức, và nó sẽ đi ra như tâm thức để trở 

thành hành động đấu tranh cụ thể. Khi kiến thức đã kiến 

trúc hóa được tri thức, thì tri thức có khả năng biểu 

quyết để phán quyết! 

Đây là một nỗi lo khác của tà quyền dùng ngu dân hóa 

để cai trị, nó ngày đêm mất ăn mất ngủ vì nó sợ bị ý 

thức sẽ vén màn cho ánh sáng của nhận thức vào để lột 

mặt nạ tà quyền đã che giấu để bưng bít, đã dối trá để 

lừa đảo. Hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, 

nhận thức, tâm thức) chính là nơi sinh ra đạo lý của hay, 

đẹp, tốt, lành cho nhân lý, để làm nên luân lý của trách 

nhiệm và bổn phận cho nhân đạo, trong đó cá nhân và 

tha nhân cùng sống, cùng chia nhau từ quyền lợi tới 

trọng trách phải bảo vệ nhân tính. Tà quyền ăn gởi sống 

nhờ qua chế độ ngu dân hóa của nó. tà quyền là luôn 

biến quyền lực của nó thành quyền lợi để có tư lợi trong 

tham ô và tham nhũng. Chính tại đây tà quyền rất lo vì 

rất sợ hệ lý (lý luận làm ra lập luận, giải luận làm 

nên diễn luận), tà quyền lo và sợ vì khi nó rơi vào 

hệ lý này thì nhân dân sẽ thấy hệ bất (bất tài, bất chính, 

bất tín, bất trung) của nó. Nó sẽ bị lộ nguyên hình dối, 

xạo, dóc, láo để trộm, cắp, cướp, giựt qua chế độ ngu 

dân hóa của nó. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1530 

 

 

 

 

 

NỔI LÊN ĐÒI DÂN CHỦ,  

NỔI DẬY VÌ NHÂN QUYỀN 

Ngu dân ngày đêm truy diệt nhân tri, nên nó luôn tìm 

cách thủ tiêu sự thông minh để ám sát sự sáng tạo, tà 

quyền luôn biến dân tộc thành lao nô chớ không muốn 

dân chúng trở thành chủ thể để phát minh, phát triển cho 

đất nước. Đây là thảm kịch của Việt tộc hiện nay dưới tà 

quyền của đảng CSVN, nơi mà quần chúng thành lao 

nô ngay trên quê hương mình cho nhiều xí nghiệp, 

doanh nghiệp của Tàu tặc, nơi mà xuất khẩu lao động 

để làm nô lệ, nô tỳ cho các nước láng giềng gần xa. Nếu 

thật sự Việt tộc có văn hiến vì có văn minh trong thông 

minh và sáng tạo, thì chắc chắn sẽ nổi lên đòi dân chủ, 

để sau nổi dậy vì nhân quyền, vì nhân phẩm Việt tộc, 

một nhân phẩm không bao giờ chịu khuất phục bởi bạo 

quyền của ngoại xâm hay nội xâm. Chính kiến thức xóa 

ngu dân để chống độc quyền của độc tài, chính công lý 

loại bạo quyền để chống tham nhũng qua tham quyền, 

chính lý luận dứt bỏ độc đảng để chống độc trị, chính 

sáng kiến qua sáng tạo sẽ bứt hết ngu dân ra khỏi xã hội, 

để giải phóng nhân tình hiện nay ra khỏi tuyên truyền 

một chiều kiểu lưỡi gỗ. 
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TÀ QUYỀN: BÓP CHẾT SỰ THẬT,  

CHÔN SỐNG CHÂN LÝ, XIẾT NGỘP LẼ PHẢI 

Muốn bảo trì tư lợi bất chính thì tà quyền phải tiếp tục 

chế độ ngu dân, cùng lúc kiểm soát đời sống xã hội, 

canh giữ sinh hoạt xã hội, rình rập các quan hệ xã hội và 

sẵn sàng đàn áp, bắt bớ, giam giữ, khủng bố, ám hại 

chính nhân dân của nó qua tà cách bóp méo tin tức, thao 

túng thông tin, giật dây truyền thông, để bóp chết sự 

thật, chôn sống chân lý, xiết ngộp lẽ phải. Tà quyền dàn 

dựng cơ chế ngu dân, qua định chế lừa dân, để có tư 

pháp giả với pháp luật ngoa, để lập án xử dân, từ đó vo 

tròn bóp méo mọi dữ kiện, mọi chứng từ, lấy giả làm 

thật, lấy sai thay đúng, trong đó tuyên truyền đã thành 

bản năng để nói dối, nói dóc, nói xạo, nói điêu. Tà 

quyền sống trong tà đạo vì tư lợi và vì tiện lợi, nơi 

mà tư lợi có được qua tư quyền hóa chính quyền, tiện 

lợi vì ăn gian nói dối trong xảo trá dễ hơn phải chăm chỉ 

học hành trong ngày đêm đèn sách; vì ăn điêu nói 

ngoa để lừa đảo dễ hơn tu tâm dưỡng tính; vì ăn trên 

ngồi trốc qua gian lận dễ hơn ăn bữa sáng lo bữa 

tối trong lương thiện. Ở đây tà quyền dùng hành chính 

để có quyền lực, khư khư giữ con dấu để được ký tên 

vào các quyết định trong các ngân sách cho các sinh 

hoạt khoa học, từ đó “kiếm chác”bằng cơ chế qua hành 

chính. Nơi mà kẻ bất tài nhiều hơn người có chân tài. 

Nơi mà bi hài kịch bất tài quyết định số phận và số phần 

cho chân tài. 
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA  

TRONG ĐỊA LÝ DÂN OAN, 

Đó là những nơi mà công dân Việt bị cướp đất, có tổ 

chức bởi các quan thầy đang lãnh đạo ĐCSVN, dùng 

không những công an mà cả côn đồ, lưu manh, trộm 

cướp của xã hội đen để khủng bố qua bạo lực, đuổi họ 

ra khỏi mảnh đất của họ và của tổ tiên họ, rồi bán lại 

cho bọn đầu nậu đất đai, để chúng lập ra các khu chung 

cư, giải trí, du lịch… với giá gấp hàng ngàn, hàng triệu 

giá bồi thường cho dân oan. Từ lãnh đạo tới công an, từ 

côn đồ cùng bọn đầu nậu đất, tất cả bọn chúng đều là 

âm binh, vì chúng dùng tà quyền trong ma đạo để trộm, 

cắp, cướp, giật; nếu bọn âm binh này còn thì kiếp khổ 

sai của dân oan sẽ còn, và ngày ngày càng nhiều, càng 

tăng lên; vì lòng tham của âm binh không có đáy. 

Chúng dùng độc đảng để độc quyền trong quyết định, 

độc tài trong chính sách, độc trị trong các công trình 

qua đó chúng tha hồ mà vơ vét. Nước mắt và tiếng gào 

thét của dân oan sẽ còn đầy, còn đẫm, sẽ còn làm vang 

dội với kiếp sống vô định không nhà, màn trời chiếu 

đất, khổ sai trong nay đây mai đó, sống kiếp khổ ngục 

trong bụi đời, nửa sống, nửa chết như oan hồn. 
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA  

CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, 

 Đây là loại khổ sai mới chưa có trong lịch sử xã hội 

Việt, nơi mà người dân là nạn nhân trực tiếp từ môi 

trường tới môi sinh, mà không có điều kiện của công lý 

để đối kháng, cũng không có cơ hội để di dân đi nơi 

khác để sinh sống, để làm lại cuộc đời. Hiện trạng môi 

trường đúng là quốc nạn mà ĐCSVN trực tiếp chịu 

trách nhiệm, vì ĐCSVN là tác nhân khi ký kết cho Tàu 

tặc vào lãnh thổ Việt để gây ra đại nạn môi trường. Từ 

bốc-xít Tây Nguyên tới Vũng Áng của Hà Tĩnh do 

Formosa gây ra. Hiện nay, lãnh thổ Việt ngày ngày gánh 

chịu loại khổ sai hóa của ô nhiễm môi trường, với các 

nhà máy than điện kiểu Vĩnh Tân, tại Bình Thuận, tác 

động như hiểm họa vừa trên sinh hoạt sinh nhai của 

nhiều ngành nghề, vừa trên sức khỏe của quần chúng, 

trong sự thờ ơ, phủi tay, vô trách nhiệm của chính quyền 

và chính phủ hiện nay.  
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA 

 CỦA THA HÓA GIÁO DỤC 
Nơi mà trường học từ mẫu giáo các cháu đã bị bạo 

hành, qua trung học nơi mà học sinh bị sĩ nhục, tới đại 

học với một nền giáo dục gian lận học giả-thi giả-bằng 

giả. Cùng lúc phụ huynh phải chịu vô vàn các hy sinh 

về học phí lẫn các lớp học thêm, mà thực chất là các nơi 

làm tiền trắng trợn, cùng một loạt các chi phí khác, đưa 

đến chuyện khổ sai hóa triền miên trong tài chính của 

phụ huynh và của học sinh, với một tương lai bất định 

qua bất nghiệp vì thất nghiệp. Có cử nhân, cao học lại 

phải lái xe ôm, phải phục vụ tay chân cho các nhà hàng, 

phải cúi đầu cam nhận làm những việc không dính líu gì 

đến các ngành nghề mà mình được đào tạo, cúi đầu 

nhận chuyện sai nghề, như lạc sâu vào nhục nghiệp. 
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA  

CỦA ĐỒI BẠI Y TẾ 

Tại đây, bịnh viện là địa ngục trần gian, con bịnh bị xem 

rẻ như các con thú đã bị thương không được chăm sóc, 

một giường bịnh mà nhiều người nằm, nằm la liệt luôn 

cả dưới đất, với bao dịch vụ không quan hệ gì tới y tế, 

gây tốn kém cho chi phí một gia đình, một sào huyệt 

của tham nhũng ở mọi cấp từ bác sĩ tới y tá, từ nhân 

viên phục vụ tới nhân viên canh gác. Nạn nhân bị khổ 

sai hóa trong quá trình «nuôi bịnh», và không hề được 

thật sự «chữa bịnh», với thuốc giả mà giá cao, qua tổ 

chức và mạng lưới của chính gia đình bà bộ trưởng Bộ 

Y tế Nguyễn Kim Tiến. Nạn nhân bị khổ sai hóa trong 

hiện trạng đã nghèo, thì giờ đây ngày ngày càng nghèo 

hơn, vì không có cơ hội được bác sĩ giỏi, được uống 

thuốc đúng, có điều kiện chữa trị ổn định, chỉ một người 

mang bịnh để cả gia đình phải nuôi bịnh tới tán gia bại 

sản. 
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA  

CỦA ĐIÊU TÀN NÔNG NGHIỆP 

 Qua tà thuật của Tàu tặc, với sự bất lực của chính 

quyền và bất tài của chính phủ hiện nay, để Tàu họa 

thao túng nông thôn Việt, giật dây giá nông phẩm, o ép 

nông nghiệp Việt với sản xuất quốc nội bị mất giá và bỏ 

đi, với nông dân bị lái buôn Tàu nạn ép giá rồi tự ý hủy 

bỏ hợp đồng, đưa sinh hoạt nông nghiệp từ bấp bênh tới 

hấp hối. Cùng lúc hệ Tầu tặc-Tàu họa-Tàu nạn này đã 

từ cưỡng bức dòng chảy tới bức tử triều lượng sông Mê-

Kông, từ một vựa lúa phì nhiêu nuôi cả nước Việt giờ 

thành một vùng hạn, nửa chết nửa sống, với bao đập 

thủy điện của Tàu ngay trên thượng nguồn. Nạn nhân 

khổ sai hóa của điêu tàn nông nghiệp, trong đó nông dân 

phải bó tay, phải chịu trận từ nhiều năm qua và trong 

nhiều năm nữa, nếu không có một chính sách với quyết 

tâm cứu cho bằng được đồng bằng sông Cửu Long, vựa 

lúa của Việt tộc, thì cả nước sẽ bị đe dọa về lương thực.  
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA  

CỦA ĐẠI NẠN GIAO THÔNG 

Trùm phủ lên toàn sinh hoạt xã hội, mỗi lần người công 

dân phải di chuyển trên đường phố, trên các trục lộ, từ 

quốc lộ tới các ngõ ngách; nơi mà tai nạn có thể tới với 

cả người đi bộ trên lề đường, bị các xe leo hẳn lên lề với 

vận tốc cao gây thương tích, có khi dẫn đến tử nạn. Một 

quốc gia với con số thống kê hơn 10000 tử vong hàng 

năm vì giao thông, hơn cả một số quốc gia đang có 

chiến tranh. Kể cả các trục giao thông đường sắt với các 

hệ thống thiết bị an toàn vô hiệu lực, thường xuyên gây 

ra thảm họa cho hàng trăm nạn nhân, trên các tuyến 

đường không bao giờ được chính phủ đầu tư đúng mức, 

với các công trình luôn bị «rút ruột» từ vật liệu tới xây 

dựng, bị «đội vốn» từ dự án tới thực hiện. Nơi mà chính 

phủ từ chối nhận bổn phận và trách nhiệm để bảo đảm 

an toàn tính mạng của người dân, nơi mà quá trình nạn 

nhân khổ sai hóa của đại nạn giao thông không hề là 

một quốc sách để chính quyền quan tâm. 
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA  

CỦA CHẾ ĐỘ CÔNG AN TRỊ 
Bao trùm lên đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ 

xã hội, nơi mà công an và cảnh sát chà đạp vừa nhân 

quyền, vừa pháp luật, trắng trợn bắt công dân Việt phải 

chịu hối lộ như mãi lộ trên đường phố, nơi mà khi công 

an tự cho phép chúng dùng bạo lực để bạo hành, vì 

chúng được bảo kê, được bao che bởi bạo quyền của 

ĐCSVN. Nơi mà có các đồn công an mang một thống 

kê loại «khát máu» độc nhất trên thế giới là có hơn 1000 

nạn nhân tử vong hằng năm trong các đồn công an. Nạn 

nhân khổ sai hóa của chế độ công an trị là những nạn 

nhân có thể bị khủng bố, bắt cóc, ám hại, bỏ tù, tra tấn 

bất cứ lúc nào mà không có một luật pháp nào tại chỗ có 

thể bảo vệ họ. Đó là số phận của các đứa con tin yêu của 

Việt tộc, quý nhân quyền, yêu dân chủ, trọng công bằng, 

kính tổ quốc trước họa Tàu tặc, trong một thể chế vô 

nhân, không nhân tính vì không biết nhân đạo, không 

nhân tri vì không có nhân lý, không nhân từ vì không hề 

được giáo dưỡng để tôn quý nhân nghĩa. 
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA 

CỦA ĐỘC TÀI QUA ĐỘC ĐẢNG, 

Nơi mà ĐCSVN áp đặt độc tôn bằng áp chế độc trị qua 

áp bức của bạo quyền độc đảng, nơi mà dân tộc Việt 

không được quản lý mà bị cai trị, nơi mà tổ quốc Việt 

không được bảo vệ mà bị buôn, bị bán, nơi mà tiền đồ tổ 

tiên đang cam chịu số phận bọt bèo sống nay, chết mai 

trước Tàu tặc. Nạn nhân khổ sai hóa của độc tài qua độc 

đảng mà dân tộc phải nhận hàng loạt cái tròng trên cổ 

mình tới từ ngoại bang: bắt đầu bằng một ý thức hệ giai 

cấp ngoại lai, một sớm một chiều biến quan hệ thống 

tộc thành kẻ thù giai cấp trong cuộc thảm sát cải cách 

ruộng đất với ngàn vạn nạn nhân tử vong trên đất Bắc, 

1954-1956. Nạn nhân khổ sai hóa của độc tài qua độc 

đảng, phải nhận hàng loạt cái chết chóc với số nhiều 

triệu trên cả ba miền, để biến chiến tranh lạnh của các 

cường quốc thành chiến tranh nóng, chiến tranh lửa, 

chiến tranh máu, ngay trên đất nước Việt, với thảm 

trạng của huynh đệ tương tàn. Với một ĐCSVN luôn 

giao số phận của nó cho ngoại bang, trong chiến tranh 

cho khối cộng sản quốc tế, hiện nay cho đảng cộng sản 

Trung Quốc, bất chấp số kiếp dân tộc, số phận đất nước, 

số phần tiền đồ tổ tiên. Chúng đưa đẩy các số kiếp, số 

phận, số phần này vào hướng vô định trong vô tri, vô 

phương vì vô minh cho ngoại bang, chỉ để cứu đảng, 

chớ không hề để cứu nước.  
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NẠN NHÂN BỊ KHỔ SAI HÓA 

CỦA TÀU TẶC-TÀU HỌA-TÀU NẠN, 

Đã nô lệ hóa được ĐCSVN, đã thuần hóa được các lãnh 

đạo của ĐCSVN, nên chúng sẽ khổ sai hóa Việt tộc 

không những bằng bạo lực quân sự, xảo thuật chính trị, 

ma thuật ngoại giao, mà Tàu tặc-Tàu họa-Tàu nạn sẽ 

gieo trên lưng của Việt tộc các hiểm họa của ô nhiễm 

môi trường và môi sinh với các công nghệ bẩn, biến 

lãnh thổ Việt là bãi rác của Tàu. Tàu tặc-Tàu họa-Tàu 

nạn sẽ đạp trên vai Việt tộc qua thao túng kinh tế, giật 

dây thương mại, lũng đoạn xuất khẩu bằng cách dội 

ngập tràn các hàng hóa của Tàu qua nhập khẩu các đồ 

dùng, vật dụng, thực phẩm độc hại để dần mòn truy diệt 

Việt tộc. Tàu tặc-Tàu họa-Tàu nạn sẽ dẫm trên đầu 

chính quyền, chính phủ của chế độ «hèn với giặc, ác với 

dân» chỉ vì ĐCSVN đã bị chúng siết cổ bắt cúi đầu-

khoanh tay-quỳ gối từ bao năm nay, chịu thuần hóa của 

Tàu tặc. 
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THỰC CẢNH LAO LÝ 

Chính các công dân là kẻ định nghĩa xã hội và quốc gia 

nơi mà họ đang sống chớ không phải chính quyền hay 

chính phủ; và nếu công dân tự nhận là mình đang bị khổ 

sai hóa bởi một chế độ, một định chế, một chính quyền, 

thì chúng ta phải đi từ khái niệm khổ sai của tội phạm 

học để đi tới một phạm trù rộng hơn xã hội học thực 

nghiệm, để hiểu tại sao các công nhân của một quốc gia 

lại tự nhận đang bị quy chế khổ sai không nhà tù, không 

trong vòng lao lý nhưng hằng ngày phải sống thực cảnh 

lao lý. Ngày ngày sống cảnh trên đe dưới búa, cá nằm 

trên thớt, cá chậu chim lồng trong tăm tối, trong quyền 

sinh sát của một chế độ công an trị, được quyền khát 

máu và sát nhân, trong sự bảo kê của một bạo quyền bất 

chấp đạo lý và công lý. Các chỉ báo sau đây của xã hội 

học hiện đại, để định vị rồi định luận các quá trình khổ 

sai hóa trong quần chúng, nơi mà xã hội sống hằng ngày 

của họ bị hệ chế (áp chế, cưỡng chế, ức chế) qua hệ bạo 

(bạo quyền dùng bạo lực để bạo hành) nơi mà xã hội 

lẫn dân tộc đều là nạn nhân. 
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NGUYÊN TẮC KÍN CỦA KHỔ SAI HÓA 

Khổ sai hóa một xã hội có quá trình dựa trên nguyên tắc 

kín trong đó sự thật về khổ sai luôn bị giấu kín (cấm nói, 

chặn họng, bịt mắt kiểu luật an ninh mạng) qua kiểm 

duyệt mà bạo quyền luôn cấm điều tra, nghiên cứu, điền 

dã về quá trình này. Vì sự thật của các kết quả điều tra, 

nghiên cứu, điền dả trong khoa học xã hội và nhân văn 

sẽ lột được mặt nạ của tà quyền, và các kết quả đó sẽ là 

tiền đề cho các cuộc đấu tranh đòi hệ công (công bằng, 

công lý, công pháp). Tất cả các bạo quyền đều lo sợ, 

đều mất ăn mất ngủ về các chân lý của khoa học xã hội 

và nhân văn, vì nó đủ khoa học tính để «lật tẩy» tà 

quyền đang khổ sai hóa dân tộc của nó. Chính bạo 

quyền luôn kèm kẹp, luôn bóp nghẹt sự phát triển và 

sức giãi luận liêm chính của khoa học xã hội và nhân 

văn, và cũng chính bạo quyền thay thế vào đó bọn văn 

nô, bồi bút, điếm báo… để tráo lận và bôi nhọ các điều 

tra, nghiên cứu, điền dả nghiêm túc trong khoa học xã 

hội và nhân văn, bằng tuyền truyền, qua nhồi sọ, để xóa 

não… tức là xóa sự thật biết nói lên chân lý để đi tới lẽ 

phải. 
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SỰ BÓC LỘT TRIỀN MIÊN, 

Khổ sai hóa một xã hội mang thực chất của sự bóc lột 

triền miên, vừa thường trực, vừa lâu dài, nơi mà nạn 

nhân mang kiếp nô lệ mà không được đặt tên là nô lệ, kẻ 

thống trị không đặt tên và không gọi đúng tên để tiếp 

tục bóc lột bền bỉ, tận xương tủy kẻ bị khổ sai không 

tên, để chúng yên tâm mà vơ vét qua bòn rút, trong một 

xã hội mà luật pháp không làm ra để bảo vệ dân, mà để 

bao che cho bạo quyền thống trị. Những xảo ngữ của tà 

quyền còn biết đặt tên ngược lại: tòa án nhân dân, ủy 

ban nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, 

công an nhân dân, nơi mà chính nhân dân không bao giờ 

muốn tới, và mỗi lần tới đều bị tới với tư cách tội phạm, 

tội nhân. Khổ sai hóa một xã hội luôn kèm theo một quá 

trình ngầm là diệt cá tính của cá nhân biết đòi hỏi công 

bằng, tự do, dân chủ. Diệt cá tính tức là diệt chủ thể, cụ 

thể là diệt sự thông minh và sức sáng tạo của chủ thể, 

tìm mọi cách vây xiết cá tính, không cho cá nhân phát 

triển cá tính tức là bản lĩnh, nội công, tầm vóc của mình 

để tự giải phóng mình, để tự thay đời đổi kiếp của mình. 

Ma thuật của tà quyền dùng bạo quyền để ngăn chặn cá 

nhân, tập thể, cộng đồng rời bỏ kiếp xấu, tồi, thấp, hèn 

để tìm tới một kiếp khác hay, đẹp, tốt, lành hơn. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1545 

 

 

BỊ NÔ LỆ HÓA TRONG KHỔ SAI GIỮA TRỜI 

Khổ sai hóa một xã hội là cuộc đổi chát bỉ ổ về luân lý 

cộng đồng, thô bỉ về đạo lý dân tộc, khi tà quyền dùng 

bạo quyền để tổ chức cường quyền bằng cách lấy kết 

quả bóc lột đa số quần chúng, để chia sẻ qua bổng lộc, 

qua tham nhũng cho một thiểu số trong nguồn máy của 

chính quyền của nó, và ngoài nguồn máy như bọn thầu 

đất, buôn công trình, lãnh đạo ngân hàng… qua các tổ 

chức «sân sau», qua sử dụng quyền-tiền, để «chống 

lưng» cho nhau. Cuộc đổi chát này luôn dựa trên ý đồ 

nô lệ hóa quần chúng để khổ sai hóa một xã hội, nơi mà 

tà quyền thao túng để vơ vét, kiềm kẹp để truy bức bằng 

cách gạt hẳn tam quyền phân lập, nó luôn nắm hành 

pháp, nó xiết lập pháp và nó giật dây tư pháp. Khổ sai 

hóa một xã hội nơi mà các nạn nhân bị nô lệ hóa trong 

khổ sai giữa trời, giữa đất không nhà tù, nhưng chính 

các nạn nhân sẽ tường trình trong tự thuật, sẽ hồi ký hóa 

các án khổ sai không tên mà họ phải lãnh chịu, để nói 

lên sự thật qua đấu tranh và cũng qua tâm sự, trong đó 

một số kiếp khổ sai luôn kéo theo một tập thể lúc thì gia 

đình, thân tộc, lúc thì làng xóm, đồng nghiệp… Chính 

quá trình tự thuật như trần tình, sẽ làm lộ tà diện của tà 

quyền, bạo lực của bạo quyền, trong đó tà quyền vùng 

vẫy trong tà đạo, vừa lộng hành trong âm địa, nhưng 

cũng vừa ngoi ngóp trong sợ hãi ngày nó bị lôi ra pháp 

luật để công pháp trị nó bằng công lý của nhân tri. 
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CANH GIỮ VÀ TRỪNG TRỊ 

Khổ sai hóa một xã hội tới từ một bạo quyền thường 

qua hai xảo thuật: canh giữ và trừng trị, canh giữ nạn 

nhân bắt họ phải nhận khổ sai trong kiếp nô lệ không 

nhà tù, và trừng trị họ khi họ làm khác: xé rào, phá lưới, 

chặt xiềng… để đòi hỏi tự do chính đáng của họ qua đấu 

tranh. Ngoài hai xảo thuật trên, tà quyền không ngần 

ngại dùng vu khống, vu cáo để chụp mũ, vu oan giá 

họa các nạn nhân. Và, bạo quyền cũng sẵn sàng dùng 

khủng bố, bắt bớ, tra tấn, kể cả ám sát và thủ tiêu các 

chủ thể đấu tranh vì nhân quyền cho công bằng và công 

lý. Khổ sai hóa một xã hội tới từ sự ngăn chặn toàn diện 

của tà quyền trong quá trình hình thành một xã hội hiện 

đại trong đó tự do của công dân sẽ làm nên tự chủ của 

nhân quyền, tạo ra tự tin cho chủ thể đấu tranh chống 

khổ sai hóa, chống nô lệ hóa, chống bần cùng hóa, từ đó 

thiết lập ra hệ công (công bằng, công lý, công pháp) đó 

là điều mà tà quyền không bao giờ muốn, vì đó là hồi 

chuông báo tử cho hệ độc (độc tài, độc trị, độc tôn) qua 

độc đảng. 
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BẤT TUÂN DÂN SỰ VÌ  

SỰ THẬT, CHÂN LÝ, LẼ PHẢI 

Khổ sai hóa một xã hội là thực thể bị áp đặt bởi tà quyền 

luôn tìm mọi cách để ngăn chặn bất tuân dân sự dựa 

trên tự do nói lên: sự thật, chân lý, lẽ phải, tức là khả 

năng lột mặt nạ tà quyền vì nó là tác giả và thủ phạm tạo 

ra một chế độ khổ sai hóa xã hội, để nô lệ hóa quần 

chúng, bần cùng hóa dân tộc. Bất tuân dân sự luôn là 

bước đầu trong đấu tranh chống tà quyền, nơi mà chủ 

trương bất bạo động là sự thông minh chỉ dùng hệ luận 

(lý luận, lập luận, giãi luận, diễn luận) để lập nên hệ đối 

(đối kháng bằng đối thoại, đối trọng bằng đối chất). 

Chính tà quyền tạo ra một xã hội bị khổ sai hóa luôn «lo 

ra» và «đứng ngồi không yên» vì sức sáng tạo «muôn 

hình vạn trạng» của bất tuân dân sự, tức là sức mạnh 

dân tộc đủ lực đốn tận gốc, rễ, cội của tà quyền, chỉ biết 

dùng tà thuật của nó là bạo lực. Chính tà quyền sẽ nhận 

ra bạo động của bạo lực làm nên diện mạo của bạo 

quyền chỉ là: cái xác không hồn! Một loại khôn nhà dại 

chợ cấp điếm nhục của kiếp cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối 

theo kiểu hèn với giặc ác với dân. 
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TÀ QUYỀN BÌNH THƯỜNG HÓA  

CHUYỆN PHI NHÂN 

Khổ sai hóa một xã hội là sự dàn dựng của tà quyền, 

vừa bóc lột nạn nhân của nó qua nô lệ hóa quần chúng, 

bần cùng hóa dân tộc, vừa được bày biện qua diện mạo 

đạo đức giả của nó là đặt nạn nhân đã bị khổ sai ngay 

trong xã hội họ đang sống vào thế phạm pháp, vào chỗ 

phạm tội, một loại bị can không tiền án, cần được «xét 

xử» để được «xét tra» bởi tà quyền. Đây là xảo thuật 

của tà quyền, luôn dùng tòa án do nó tổ chức để buộc tội 

hoặc xiết án các nạn nhân của nó. Nhưng cùng lúc tà 

quyền rất sợ các dữ kiện tạo ra chứng từ với chứng nhân 

nói lên sự thật trước tòa án, các chứng thư làm nên chân 

lý, các hành động chân chính làm nên lẽ phải. Tà quyền 

thích thú khi tổ chức các tòa án với bọn quan tòa là âm 

binh tay sai của nó, nhưng nó lại rất hèn hạ khi cấm các 

nạn nhân đưa ra ánh sáng mọi hành vi chống công lý, 

mọi hành động phản đạo lý, mọi hành tác diệt dân chủ 

của nó.  
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TÀ QUYỀN SINH ÂM BINH 

Khổ sai hóa một xã hội là sự dối trá của tà quyền, luôn 

răn đe quần chúng qua bạo lực của công an, cảnh sát, rồi 

bắt dân chúng xem đó là chuyện bình thường vì an ninh. 

Tà quyền bình thường hóa chuyện phi nhân của nó khi 

nó áp chế rồi cưỡng chế bằng công an trị, cùng lúc 

tuyên truyền chuyện bắt bớ, tra tấn, tù ngục là lẽ 

thường, là chuyện thường, để giữ an ninh. Tà 

quyền không bao giờ dám nói thật, nói thẳng là nhân 

loại đã một sớm một chiều loại hẳn ra các chế độ nô lệ, 

các chế độ khổ sai bằng nhân tính có nhân tri, nhân đạo 

có nhân trí, nhân nghĩa có nhân lý, nhân tâm có nhân 

từ, vì chính hệ nhân này có thể dẹp tà quyền là thủ 

phạm của khổ sai hóa dân tộc trong chớp mắt, khi một 

dân tộc biết nhận nhân phẩm để giữ nhân cách của 

mình. Âm binh sống bám tà quyền trong bóng tối. Âm 

binh được điều khiển bởi âm tướng, được trợ lực bởi âm 

tá, chúng có mặt trong chính quyền, biến chất chính 

quyền của chung thành bạo quyền của chúng. Âm binh 

làm tay sai cho âm tướng, âm tá mang bộ mặt của chính 

phủ, cơ chế, định chế... để tham nhũng, tham ô, tham 

lợi.  
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ÂM BINH CỜ GIAN BẠC LẬN 

Một xã hội bị âm binh hóa ngay trong các cơ cấu, đường 

dây, mạng lưới của tham nhũng luôn được điều khiển 

bởi mạng nhện của tà quyền. Âm binh cờ gian bạc lận, 

hàng loạt các tướng công an tổ chức đánh bạc lận qua 

mạng truyền thông, tạo không gian bất hợp pháp trong 

quá trình xoay tiền, chuyển tiền, rửa tiền bất chính của 

chúng. Loại âm binh này khai thác ít nhất ba góc khuất 

của xã hội. Chúng đại diện cho an ninh để bảo vệ xã 

hội, và chúng dùng danh nghĩa này để tổ chức cờ gian 

bạc lận ngay trong sào huyệt của chúng là các nơi đại 

diện cho quyền lực của một chế độ (Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng...) mà quần chúng và xã hội không sao 

tưởng tượng được. Chỗ giấu diếm chuyện bất chính ở 

cấp cao thường là nơi được quyền lực che chở, kẻ tổ 

chức âm quyền này tự cho phép mình đứng cao hơn cả 

chính phủ và pháp luật để làm chuyện phạm pháp.Chủ 

mưu để tổ chức đường dây và mạng lưới đánh bạc siêu 

quốc gia với kỹ thuật cao của truyền thông chính là các 

lãnh đạo cấp cao nhất trong chính quyền, mà Bộ Công 

an là nơi chứa nhiều âm tướng, âm tá, âm binh. 
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ÂM BINH CỦA THUỐC GIAN THUỐC GIẢ 

Âm binh thuốc gian thuốc giả, qua Bộ trưởng Bộ Y tế 

Nguyễn Thị Kim Tiến vừa chủ mưu, vừa tổ chức cho 

mạng lưới hậu duệ tín cẩn của mình có được các hợp 

đồng béo bổ nhất, với nhẫn tâm bán thuốc ung thư giả 

cho các bịnh nhân. Chính bà bộ trưởng này được bao 

che, được bảo kê, được “chống lưng” ở cấp cao nhất 

(âm binh vương?) qua một hệ thống buôn lậu thuốc 

quốc tế rồi độc quyền và lạm quyền của một bộ trưởng 

luôn được bao che bởi bè phái của nó ở cấp cao nhất, 

cho phép nó có độc quyền trong quá trình chọn đối tác 

từ nhập khẩu thuốc cho tới các khâu phân phối thuốc 

trong các bịnh viện.Chính quyền hạn của một bộ trưởng 

tác động trực tiếp tới quá trình quyết định liều lượng 

thuốc cho tới quyết định giá thuốc trên thị trường, trong 

đó độc quyền phân phối tạo tiền đề cho độc quyền sản 

xuất trong gian lận. Các tổ chức độc lập trong y khoa và 

y tế vẫn bị phủ nhận bởi chế độ độc đảng của Việt Nam 

hiện nay; trong khi đó các hội đồng đạo lý y khoa, đạo 

đức y tế tại các quốc gia có dân chủ hiện nay trên thế 

giới có chỗ đứng độc lập, ngoài chính quyền và không 

bị chính phủ chi phối. Các hội đồng này có ảnh hưởng 

lớn tới các giới chuyên môn trong y tế, có ảnh hưởng 

cao trong chính sách an sinh và an toàn y tế của chính 

phủ, có ảnh hưởng sâu trong xã hội dân sự, có ảnh 

hưởng mạnh tới các cơ quan truyền thông. 
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ÂM BINH BUÔN ĐẤT BÁN BIỂN 

Âm binh buôn đất bán biển, trong thảm họa Formosa 

gây khốn đốn cho nhiều triệu ngư dân miền Trung, một 

thảm họa môi trường và một truy diệt môi sinh chưa 

từng có trên đất nước ta, mà hậu quả mai hậu không sao 

lường hết được, thì loại âm binh lãnh đạo này cho phép 

bọn âm binh Tàu luyện thép bằng độc chất được quyền 

sử dụng đất và khai thác công nghiệp trong 90 năm; khi 

nghiên cứu sâu và kỹ về loại âm binh buôn đất bán biển 

này chúng ta phải thấy ít nhất ba âm phủ địa của chúng. 

Chúng cam tâm nhận bồi thường chỉ 500 triệu đô la của 

bọn âm binh Formosa cho một thảm họa không thể dung 

thứ được, tạo ra bao cảnh chia lìa trong các gia đình ngư 

dân, mà giờ đây họ phải bỏ quê hương mình để đi làm 

lao nô cho các nước láng giềng, vì không sao sống được 

trong một vùng biển chết. Chúng vẫn bao che cho Võ 

Kim Cự là lãnh đạo địa phương đã ký cho Formosa 

trong 90 năm với nhiều đặc lợi, hắn và đàn anh trung 

ương của hắn có trách nhiệm trực tiếp tại về các hậu 

quả, các hệ lụy của quá trình ô nhiễm hủy diệt môi 

trường tại đây. Chuyện chống tham nhũng hiện nay của 

tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ có nội chất là thanh 

trừng lẫn nhau giữa các lực lượng âm binh đang dùng tà 

quyền của chúng để có độc quyền trong chính quyền. 

Nó không hề có luân lý của công bằng, đạo lý của công 

pháp để được đặt tên là một chiến dịch chống tham 

nhũng. 
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ÂM BINH BUÔN ĐẤT BÁN NHÀ 

Âm binh buôn đất bán nhà, có mặt không những trong 

chính quyền độc đảng, trong chính phủ qua Bộ Tài 

nguyên Môi trường mà qua các công trình quy hoạch 

địa phương, vùng miền, thành phố, tại đây âm binh khai 

thác một âm luật (đất không phải của dân mà dân chỉ có 

quyền sử dụng đất do đảng lãnh đạo, chính phủ quản lý, 

từ quy hoạch đất tới cưỡng chế). Chính chúng là thủ 

phạm làm ra cảnh màn trời chiếu đất của bao triệu dân 

oan hiện nay, chúng là âm binh đúng nghĩa nhất khi 

chúng dùng tà quyền lẫn bạo lực để cướp đất của dân. 

Chúng không chừa thủ đoạn nào, kể cả phối hợp đàn áp 

công an cùng với khủng bố dân lành của các băng đảng, 

côn đồ, du đảng... Khi nghiên cứu, điều tra, điền dã về 

loại âm binh này chúng ta phải thấy ít nhất ba liên minh 

trong âm thổ của chúng: Bọn đầu cơ trung ương có mặt 

trong chính phủ luôn, có luôn mạng lưới đàn em tại địa 

phương, chính bọn này là tham quan địa chủ, chia chát 

thẳng với đàn anh trung ương để trộm, cắp, cướp, giựt 

đất của dân, chúng bao che cho nhau qua bạo quyền của 

độc đảng, mà trong đảng thì các nhóm lợi ích chỉ là các 

mafia, với cách tổ chức lén lút kiểu âm binh vô dạng. 

Bọn anh em âm binh với nhau trong đảng và trong chính 

quyền thông đồng với các công ty trách nhiệm xây cất, 

đây là bọn chủ thầu, một loại âm binh chỉ có một động 

cơ là tiền và không hề có một luân lý cộng đồng, một 

đạo lý dân tộc. Chúng chính là âm binh trọc phú, có tiền 

mà không có lương tri, đừng mong chờ chúng có lương 

tâm với đồng bào. 
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ÂM BINH RÚT RUỘT NẠO ĐƯỜNG 

Âm binh rút ruột nạo đường, chúng có mặt trong các bộ 

xây dựng, giao thông, vận tải, chúng có luôn liên minh 

của chúng thông đồng với nhau để ăn chia với chúng 

qua các công trình xây dựng cầu đường, các cơ sở hạ 

tầng... Chưa hết chúng còn cấu kết với nhau qua các 

trạm thu phí, mà chúng không ngượng khi đổi tên là 

trạm thu giá (ngữ pháp của loại âm binh mãi lộ) gây bao 

khốn đốn trên mọi trục giao thông trong cả nước. Chúng 

chính là loại âm binh độn thổ để vơ vét, chúng trộm, 

cắp, cướp, giật ngay từ thượng nguồn bằng mọi cách 

mà âm ngữ của chúng dùng là rút ruột, nạo ruột, vắt 

ruột, tức là ăn cắp, biển thủ, gian lận ngay trên vật liệu 

xây dựng. Chúng có trách nhiệm trong các nguyên nhân 

của bao tai nạn giao thông, hơn chục ngàn đồng bào tử 

vong hằng năm. Hãy đi từ hệ thống dọc của lãnh đạo tới 

quan hệ hàng ngang giữa chính quyền và các công ty 

xây dựng, để thấy tham nhũng đã bòn rút xương tủy của 

đất nước, dân tộc như thế nào. Chất lượng từ vật liệu 

xây cất tới kỹ thuật xây cất không hề lấy tiêu chuẩn 

quốc tế, tức là tôn trọng an toàn tính mạng của người 

dân trong giao thông, mà luôn bị rút ruột, nạo ruột, vắt 

ruột nhiều lần và qua nhiều giai đoạn. Trong thống kê 

về tử xuất giao thông của Việt Nam hiện nay là cao nhất 

của thế giới, một phần có lỗi và tội của chúng. 
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ÂM BINH ĐẦU NẬU SỰ CỐ 

Âm binh đầu nậu sự cố, chúng có mặt trong mọi phương 

án từ giải trí tới nghệ thuật, từ điện ảnh tới sân khấu, từ 

lễ hội tới văn nghệ quần chúng, tự festival này tới 

festival kia. Chúng nằm ngay trong chính phủ trung 

ương và chính quyền địa phương, và mỗi khi có ngân 

sách cho các sự cố: giải trí, nghệ thuật, điện ảnh, sân 

khấu, lễ hội, văn nghệ quần chúng... là chúng “ăn chặn” 

ngay thượng nguồn từ o ép giá tới biển lận các chi phí, 

từ đó các đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, kịch sĩ, kỹ thuật 

viên... chỉ còn nhận được khoảng 50%, tức là chúng đã 

lấy và bỏ vào túi của chúng 50% rồi. Còn nếu ai mà 

không nhận điều kiện tham nhũng qua kiểu âm binh đầu 

nậu này, thì chúng sẵn sàng tìm người khác, ban khác, 

nhóm khác chấp nhận điều kiện của chúng. Khi nghiên 

cứu, điều tra, điền dã về loại âm binh đầu nậu này, ta 

nên nhận diện ít nhất ba hành vi gian lận của chúng. 

Chúng có sẵn các mạng lưới các nhân vật, các nhóm, 

các đoàn trong danh sách của chúng sẵn sàng cam chịu 

các điều kiện tham ô, hối lộ, mãi lộ của chúng. Chúng 

có mạng lưới các bộ trưởng, các lãnh đạo đảng ủy, các 

trách nhiệm của các ủy ban nhân dân sẵn sàng “nhắm 

mắt, làm ngơ” để chia chát với chúng qua thói đầu nậu 

chặn tiền ngân sách của chúng. Chúng có mạng lưới 

như mạng nhện ngay trong các nghệ sĩ, các nhà đạo 

diễn, các nhà sáng tạo sự cố... bị chúng buộc phải làm 

theo yêu cầu của chúng, dù rất cẩu thả trong nghệ thuật, 

dù rất buông thả trong kỹ thuật. 
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ÂM BINH BUÔN BẰNG BÁN CẤP 

Âm binh buôn bằng bán cấp, đang thiêu hủy từng ngày, 

từng năm nền giáo dục với học giả-thi giả-bằng giả, 

ngay giáo chức cho tới các cấp lãnh đạo của bộ máy độc 

đảng hiện nay. Giả vì có học vị và học hàm mà không 

có học lực, chạy chọt qua hối lộ và tham nhũng để có 

chức phó giáo sư, giáo sư đại học mà chưa hề có công 

trình nghiên cứu cá nhân, chưa hề công tác trong một 

viện nghiên cứu, thậm chí chưa hề có quá trình giảng 

dạy. Bọn âm binh này xem bằng cấp là tờ giấy như có 

tiền mua vé vào cửa để tiếp tục chuyển việc gian lận 

buôn bằng bán cấp qua chuyện xảo trá mua chức bán 

quyền sau đó, chính chúng cũng công nhận chúng là tiến 

sĩ giấy, giáo sư giả... Hãy vận dụng ba tiêu chuẩn để lột 

mặt nạ bọn âm binh vô tri thức này. Dùng hệ chuyên 

qua đào tạo: chuyên gia phải có chuyên môn, có gốc của 

một chuyên ngành, có rễ của chuyên khoa là nơi đào tạo 

ra chuyên gia, nơi mà chuyên gia nhận học vị rồi học 

hàm để xác chứng học lực của chuyên gia đó. Dùng hệ 

chuyên qua trao đổi: một chuyên gia phải có trao đổi, 

đối thoại, phản biện qua hệ hội (hội thảo, hội luận, hội 

nghị), qua đó chuyên môn chuyên ngành, chuyên khoa 

của một chuyên gia được tập thể, cộng đồng khoa học 

dùng hệ kiểm (kiểm tra, kiểm soát, kiểm định) để làm rõ 

về giá trị của công trình nghiên cứu, về chất lượng khoa 

học của chuyên gia đó. 
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ĐỒ HÌNH TRI THỨC ĐỂ NHẬN DIỆN ÂM BINH 

Giải luận hệ lụy qua nhận định thực tế trong phân tích 

thực tại dựa trên các kết quả thượng nguồn của nghiên 

cứu thực tế, điều tra thực tiễn, điền dã thực địa, để kiểm 

định bản chất tà quyền của hiện tượng tham nhũng, với 

các chỉ báo để nhận diện các loại âm binh. Tà quyền và 

tham nhũng luôn thay trắng đổi đen, tráo trở để gian 

lận, nên nó sẵn sàng tuyên bố với những luận điệu trái 

ngược nhau, xoay theo chiều gió âm của chúng, quyền 

lịnh qua các tuyên bố mâu thuẫn để chạy tội. Tà quyền 

luôn đồng hội đồng thuyền với tham nhũng qua phương 

trình âm của chúng: giấu-che-vùi-lấp tất cả các hành vi, 

hành động phạm pháp của chúng. Tà quyền ăn nằm với 

tham nhũng qua các mạng lưới trong bóng tối, trong đó 

có sự hiện diện của băng đảng, côn đồ, du đảng, xã hội 

đen... Tà quyền chung chạ với tham nhũng để tìm mọi 

cách khống chế quyền lực chính trị, thao túng được kinh 

tế, rồi đe dọa và mua chuộc cả tư pháp. Tà quyền chia 

chát với tham nhũng luôn dùng hai con đường chính trị 

qua: quyền lực và kinh tế, mà qua đó nó chỉ chú trọng 

tài chính khi vơ vét. Tà quyền sinh đôi với tham nhũng 

và khi chúng bị truy tố ra pháp luật thì lời khai của 

chúng luôn dính tới quyền lực trong chính quyền hoặc 

trong chính phủ, nơi mà quyền lợi chính là tư lợi của kẻ 

nắm quyền lực. 
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TÀ QUYỀN TRONG TÀ THUẬT  

TỪ KHỦNG BỐ TỚI CHỤP MŨ 

Dùng đồ hình tri thức để nhận diện âm binh qua tà 

quyền và tham nhũng, để hiểu cơ cấu, quy trình, tức là 

sự vận hành của bọn âm binh này, để hiểu biết về sự vận 

hành này trong nguồn máy của chúng, cụ thể là khi có 

hội lộ, thì ta có ba nhân tố: kẻ tham nhũng nhận hối lộ, 

kẻ trao hối lộ và thỏa thuận hối lộ vừa là cầu nối, vừa là 

hợp đồng lậu của cơ cấu tham nhũng: tà quyền và tham 

nhũng luôn dùng lập luận “có qua có lại”, rồi phát biểu 

thêm “hai bên cùng có lợi”, nhưng trong bóng tối 

chúng sẵn sàng “ném đá dấu tay” và “ngậm máu phun 

người” đối với các nạn nhân của chúng, thí dụ cụ thể là 

dân oan, mà ta thấy đã lên nhiều triệu trong xã hội Việt 

hiện nay, vừa bị chúng cướp đất, vừa bị công an và côn 

đồ đánh đập, lại còn bị bỏ tù vì tội “phá rối an ninh” do 

chính chúng đặt ra. Tà quyền và tham nhũng luôn tự tin 

trong ảo tưởng là chúng đứng ngoài, và đứng trên luật 

pháp, vì chúng biết: lách luật, né luật, xé luật... nhưng 

khi chúng chuyển tiền ra ngoại quốc, trong các nước 

dân chủ, thì chúng sẽ bị vạch mặt chỉ tên, chúng là nạn 

nhân của chính chúng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tà 

quyền và tham nhũng còn đi tự bắt cóc (vụ Trịnh Xuân 

Thanh) tới ám sát (các tướng, tá công an và quân đội bị 

thủ tiêu), chúng có tà thuật từ khủng bố tới chụp mũ các 

kẻ chân chính đấu tranh cho công bằng, dân chủ và nhân 

quyền. 
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ÂM NGỮ CỦA ÂM BINH 

Tà quyền và tham nhũng còn liên minh được các lực 

lượng có sinh hoạt đối kháng nhau trên hành chính và 

cơ chế: công an lo cho trật tự xã hội thì đi đêm với du 

đảng, côn đồ, lưu manh, xã hội đen; quân đội phải lo 

cho an ninh quốc phòng thì lén lút với bọn đầu cơ bất 

động sản... Tà quyền và tham nhũng luôn tự tin vào 

đường dây và mạng lưới mà chúng gọi tên là “sân sau” 

có “cửa sau” để “chống lưng” và “đỡ lưng”, đây là âm 

ngữ của âm binh, khi khoe khoang về “hậu đài” của 

chúng, giờ đã là thuật ngữ được chấp nhận và tràn lan 

đang ô uế xã hội Việt, và được xem là một cái vốn xã 

hội bất chính nhưng đầy quyền lực đen của âm binh. Tà 

quyền và tham nhũng giữa chúng với nhau thì có “giá 

rẻ” và không có kiểm tra, đây là thượng nguồn của bọn 

lãnh đạo âm tướng với bọn thầu đất âm tài, ngược lại 

giá mà nạn nhân của chúng phải trả sẽ thật cao: dân oan 

mất đất và kẻ mua nhà mới với giá thật đắt đỏ. Âm ngữ 

của âm binh là: “bôi trơn” để nhận ra quá trình tham ô 

qua hối lộ là mua chuộc bất chính để giật dây nạn nhân, 

rồi thao túng họ trong một quá trình từ bất hợp pháp tới 

phạm pháp. 
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MẠNG NHỆN LÀ CÁI BẪY NHỆN 

Tà quyền và tham nhũng không những chống luật pháp, 

mà còn tiêu diệt tài nguyên của đất nước, chống tài lực 

của đồng bào; không những bòn rút tới kiệt quệ sinh lực 

của quốc gia mà còn thiêu hủy luôn khả năng và tiềm 

năng phát triển của quốc gia đó. Đây là một tội ác vô 

hình, vì khó thấy, nhưng là một tội ác trầm trọng phải 

xử theo tội hình sự cấp quốc gia. Tà quyền và tham 

nhũng tổ chức theo mạng lưới để cấu kết lén lút với 

nhau, nhưng mạng lưới này là mạng nhện được đặt giữa 

xã hội như một cái bẫy nhện để bẫy các con mồi chính 

là nạn nhân của hối lộ, tham ô, trong đó có dân đen, dân 

oan không được chính quyền bảo vệ, và không có dân 

chủ để bảo an, không có nhân quyền để bảo chứng. Tà 

quyền và tham nhũng luôn đứng ngoài nhưng đứng 

cạnh cái bẫy kiểu mạng nhện này, chúng là loại âm binh 

đói mồi vì lòng tham không đáy của chúng. Giữa chúng 

với nhau chúng luôn dùng 2 loại âm luật giang hồ: luật 

im miệng đi đôi với luật yên lặng, còn đối với nạn nhân 

của chúng thì chúng có hai loại vũ khí: điêu ngoa khi 

giới thiệu tà quyền của chúng và bí mật khi giăng bẫy 

tham nhũng của chúng. 
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THAM NHŨNG TRẮNG, THAM NHŨNG XÁM 

THAM NHŨNG ĐEN 

Tà quyền và tham nhũng đi đêm để thao túng xã hội, 

giật dây quần chúng, suy kiệt tài nguyên đất nước, xói 

mòn nguyên khí của dân tộc, thì chúng bất chấp đạo lý 

yêu nước, luân lý tổ tiên, trong bối cảnh hiện nay là 

đảng nát như tương, nước nát như cám. Tà quyền và 

tham nhũng khi chung chạ với nhau thì luôn dìm, luôn 

trấn để làm ngộp, làm nín quá trình song hành phạm 

pháp và tội phạm của chúng. Khi bắt được một thủ 

phạm, thì đồng phạm luôn tìm cách thủ tiêu thủ phạm 

này để thủ tiêu nhân chứng trước luật pháp, cho nên tà 

quyền và tham nhũng sẵn sàng ám sát và ám hại đồng 

bọn của chúng. Đầu môi chót lưỡi “đồng chí” chỉ để 

làm trò hề cho chúng. Tà quyền và tham nhũng dùng hệ 

ám (ám sát, ám hại) qua các thủ đoạn đầy ám chướng, 

đây là một trong các bản chất chính gốc của âm binh, 

khi bị ánh sáng của công pháp soi tới. Có ba loại tham 

nhũng khác nhau: tham nhũng trắng, “khi chấp nhận 

được thì cho phép,” như tặng quà bánh, hoa... trong 

quan hệ xã hội, nghề nghiệp, cơ chế... Tham nhũng xám, 

dùng tiền để mua quyền, thì luật pháp phải có mặt để 

xét xử. Tham nhũng đen, dùng tiền và dùng quyền để 

gây tác hại, có hậu nạn cho quốc gia, dân tộc, qua các 

phương án, kế hoạch, công trình trong công vụ thì phải 

xử theo hình sự, vì là tội phạm, có khả năng gây ra tội 

ác. 
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ÂM BINH LUÔN THA HÓA QUYỀN LỰC  

ĐỂ THA HÓA PHÁP LUẬT 

Khi mà âm binh đã có mạng lưới thành mạng nhện để 

gài bẫy xã hội, quốc gia, dân tộc, mà nạn nhân luôn là 

những kẻ “bé cổ, ngắn họng”, tức là dân đen, dân oan, 

là dân chúng không có nhân quyền, vì không có chế độ 

dân chủ để bảo vệ họ, thì đây là loại âm binh luôn tha 

hóa quyền lực để tha hóa pháp luật. Ta biết tiền điều 

khiển người, và tiền điều khiển cả thời gian lẫn không 

gian xã hội, kẻ chi tiền để hối lộ luôn nghĩ là mình khôn 

lanh khi tiết kiệm được thời gian, và kẻ tham nhũng khi 

làm tiền rồi thu tiền luôn khai thác triệt để loại ảo 

tưởng khôn lanh này để trục lợi. Tại đây, bọn âm binh 

này làm hao tổn năng lượng và công sức cho xã hội, mà 

thực tế này không hề được xem xét tới trong con tính 

của bọn tham nhũng. Trong cách nói nhân gian: “có tiền 

mua tiên cũng được”, thì kẻ chấp nhận loại thực tế này 

là kẻ không có đạo lý dân tộc, không có luân lý cộng 

đồng, không có đạo đức xã hội, vì đây là loại ngữ pháp 

đã bị âm binh hóa rồi. 
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TÀ DIỆN CỦA THAM NHŨNG 

Tham nhũng luôn lộ bộ mặt: sành đời và sành ăn chơi, 

sành luật và sành quen biết, sành trò lách luật và trò 

thoát luật. Tham nhũng có cặp song hành: đạo đức giả 

đi cùng bạo động, phạm pháp đi cùng lạm quyền, đe 

dọa đi cùng khủng bố. Tham nhũng có mặt trong nguồn 

máy lãnh đạo. trong cơ chế của chính quyền; trong quen 

biết an ninh (cảnh sát và công an). Tham nhũng đa tà 

diện: độc quyền quyết định và đa quyền trong quen biết 

(dùng quan hệ); độc trị để cả quyết và lạm quyền trong 

hành động (dùng hậu duệ); độc tôn để điều khiển và 

phạm pháp để trục lợi (dùng tiền tệ). Tham nhũng luôn 

tìm có nhiều chức năng để tăng khách hàng đến tìm 

tham nhũng, chúng vừa là bộ trưởng, vừa là dân biểu; 

vừa là đảng ủy, vừa là ủy ban nhân dân... Nhiều chức 

năng để có nhiều quyền, quen được nhiều bao thầu, để 

gặp được nhiều đối tượng và đối tác trong quan hệ tham 

nhũng. Nhiều chức năng để qua được các cửa của nhiều 

cơ chế, để gặp nhiều khách hàng, để có được nhiều 

nguồn hối lộ. Tham nhũng luôn tạo ba đồng hành trong 

bóng tối: đồng hội đi đêm để đồng chí phạm pháp; đồng 

hội chia lợi để đồng chí giấu lời, đồng hội che chở nhau 

để đồng chí giấu tội nhau. 
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YÊU CÔNG LÝ ĐỂ CHỐNG THAM NHŨNG 

Chống tham nhũng phải có luật pháp đúng trong nghiêm 

minh, để nghiêm túc lúc thi hành luật, chưa đủ! Xã hội 

phải có ngữ vựng đúng, ngữ văn đúng để có ngữ pháp 

đúng; luật pháp đúng luôn song hành cùng ngôn ngữ 

đúng! Đây là đường đi nẻo về của công lý làm ra pháp 

luật, một tình yêu của các công dân vô vụ lợi dùng luật 

pháp để chống chống tà quyền và tham nhũng, nếu cần 

thì làm mới luật theo hướng công bằng-công lý-công 

pháp. Như vậy xã hội học phải hiểu để thấu bản lĩnh và 

nội công của hệ công (công bằng-công lý-công pháp) 

mang sung lực để tạo ra chủ thể công dân vô vụ lợi, để 

nhận diện ra bất bình đẳng tạo ra bất công trong xã hội. 

Nếu tự “vỗ ngực” là yêu công lý mà nhắm mắt, khoanh 

tay, cúi đầu, quỳ gối để “làm ngơ” trước bất công vì sợ 

bạo lực của tà quyền và tham nhũng, quay lưng-bỏ mặc 

dân chúng là nạn nhân của bạo quyền thì chắc chắn 

không phải là kẻ yêu công lý!  
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CÔNG DÂN CÔNG PHÁP  
Muốn chống tham nhũng với vai trò công dân thì công 
dân phải tích cực dùng luật pháp, công dân còn là chủ 
thể dùng sáng tạo làm mới luật pháp; để trở thành công 
dân công pháp dùng nhân quyền vì dân chủ mà tạo ra 
các mặt trận chống tham nhũng. Bằng luật pháp, bằng 
đạo đức, bằng dân chủ, bằng quyết tâm chống bạo 
quyền, chống tà quyền, bằng tự do trực diện vừa để 
hưởng tự do, vừa để tuyên bố tự do của chính mình. Chế 
tác ra các diễn đàn chống tham nhũng. Tạo không gian 
công chúng nói thẳng để nói đúng, có cảnh giác, có tố 
cáo. Tạo không gian quần chúng nói đúng về hậu quả 
vật chất, kinh tế, tài chính do tham nhũng gây ra. Tạo 
không gian cộng đồng nói trúng về hậu quả trực tiếp xúc 
phạm tới đạo đức, đạo lý, luân lý.  Vận dụng tối đa các 
mạng truyền thông lợi ích tập thể trong định nghĩa đúng 
thế nào là lợi ích tập thể để chống tham nhũng, để chế 
tác ra chủ thể công dân trực tiếp để chống tham nhũng, 
để đấu tranh cho độc lập tư pháp để chống tham nhũng. 
Qua quá trình này, xã hội dân sự phải cho ra đời càng 
sớm càng hay: những công dân báo động (lanceurs 
d’alerme) mỗi lần tham nhũng xuất hiện, ló mặt. Tại 
Bắc Mỹ, trong đó Canada đã cơ chế hóa và pháp lý hóa 
để bảo vệ các công dân báo động này. Chỉ khi nào có tư 
pháp thực sự dân chủ mới chống được tham nhũng của 
tà quyền, trong đó công pháp có công bằng qua công lý 
tuyệt đối thì phải xử lãnh đạo tham nhũng như xử 
thường dân phạm tội. Hãy suy nghĩ vì vĩnh hằng của 
chân lý, vì trường cửu của đạo lý! Vì tà quyền và tham 
nhũng luôn phản lại chân lý và đạo lý. 
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TÀU TẶC: KẺ XÂM LƯỢC 

Kẻ xâm lược luôn tìm cách thủ tiêu quá trình tự do hóa 

của các nạn nhân, khi họ đi tìm con đường nhân cách 

hóa cuộc đời của họ, đó chính là quá trình tự lập hóa, tự 

chủ hóa, xác nhận quyền làm người cùng lúc bản sắc 

văn hóa và văn minh của mình, đây là quá trình rất minh 

bạch đòi hỏi được đối xử công bằng, tức là ngang hàng 

nhau, không ai được “đè đầu ai”. Đây là chuyện làm kẻ 

xâm lược “ngày đêm lo lắng”, đừng nghĩ rằng nó “ăn 

trên ngồi trốc” rồi “vinh thân phì gia”, mà phải lý luận 

là nó cũng phải mất thời gian, năng lượng, tâm trí để 

nghĩ sâu thêm về sự can đảm dẫn tới cái bất khuất của 

kẻ bị trị; nhất là Việt tộc đã có thông minh, kinh 

nghiệm, trí tuệ trong việc diệt ngoại xâm. Kẻ xâm lược 

rất ngại nạn nhân của nó đi tìm các nguồn bảo kê khác 

để thay đổi quan hệ giữa người và người, nơi mà công 

bằng trong quan hệ được công lý bảo đảm qua pháp 

luật. Kẻ khống chế rất lo lắng nạn nhân của nó phát huy 

tính thông minh dẫn tới chủ động đi tìm các đối tác mới 

công bằng hơn với họ hơn trong cái thông minh được 

xem là văn minh nhất hiện nay là cái thông minh biết 

tôn trọng lẫn nhau. Kẻ xâm lược suồng sã trong các hệ 

xâm, khống, bạo, tà... mà cũng là nhà tù trong quá trình 

vô đạo lý vì vô giáo dục của nó, nên nó rất “bồn chồn”, 

có khi như “mất hồn”, trước các đồng minh mới của 

nạn nhân thông minh, biết khai thác nhân trí của nhân 

loại, bảo vệ nạn nhân vì tôn trọng nạn nhân trong nhân 

quyền. 
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KHÔNG AI MUỐN SỐNG CHUNG 

VỚI KẺ XÂM LƯỢC 

Kẻ xâm lược không những phải “lo ra” trước các đồng 

minh mới văn minh hơn nó của nạn nhân, mà nó “càng 

sống càng lo” trước công pháp quốc tế ngày càng công 

bằng, không chấp nhận mãi cảnh “cá lớn nuốt cá bé”, 

chỉ vì quy luật man rợ này không phải là pháp luật công 

minh. Công pháp quốc tế văn minh hiện nay yêu quý 

dân chủ, trân trọng nhân quyền. Đây chính là lối thoát 

của Việt Nam hiện nay, trên con đường tìm tới sự thông 

minh tôn trọng lẫn nhau từ trong ra ngoài không gian 

của Liên Hiệp Quốc. Kẻ xâm lược biết rất rõ, hiểu rất kỹ 

là “không ai muốn sống chung với nó” để bị nó “đè 

đầu, đè cổ”, cụ thể là ai cũng muốn “xa Tàu”, “tránh 

Tàu” (mà ông bà ta có khi nói nhanh là như “tránh tà”), 

còn ta trong lịch sự ngoại giao thì phải nói cho rõ là 

muốn: “thoát Trung”. Kẻ xâm lược thấu rất rành cái 

khác biệt giữa các đạo lý của mỗi dân tộc, tạo nên 

không những nhân sinh quan, mà cả thế giới quan và vũ 

trụ quan của mỗi nền văn hóa, của mỗi gốc giáo dục 

cộng đồng. Đây là câu chuyện rất cụ thể giữa Tàu và Ta, 

vì hai đạo lý sống của hai dân tộc rất khác nhau, đối với 

Tàu là “bình thiên hạ” nhưng thực chất là “nuốt thiên 

hạ”; còn đạo lý tổ tiên ta là phải“biết người biết ta” để 

biết “ăn ở có hậu” vì hiểu được thế nào là“thương 

người như thể thương thân”. 
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LÒNG YÊU NƯỚC:  

NỔI LO CỦA KẺ XÂM LƯỢC 

Kẻ xâm lược nghĩ rất sâu về lòng yêu đất nước, tình yêu 

quê hương của nạn nhân, ngay cả trong tâm tư của các 

lãnh đạo đã có lần “lầm đường, lạc lối” trong ma đạo 

mà tạm thời cam tâm “bán nước”, nhưng họ có thế trở 

về với dân tộc họ, đồng bào họ bất cứ lúc nào. Kẻ xâm 

lược thường “bất an”, và “ăn ngủ thất thường” vì hệ 

nổi (nổi lên, nổi loạn, nổi dậy) của dân tộc đang là nạn 

nhân trực tiếp của chúng, hệ nổi luôn kéo theo hệ bật 

(bật lên, bật mồi, bật lửa) với tinh thần bất khuất không 

để mất quê hương và không muốn làm nô lệ. Đây là 

hằng số trong bản sắc Việt yêu độc lập dân tộc như yêu 

chính nhân phẩm của mình. Kẻ xâm lược thường “ngày 

đêm lo lắng” về biến chuyển của thế giới trong toàn cầu 

hóa hiện nay, lấy công bằng làm công pháp, lấy nhân trí 

làm nhân lý, không để chuyện “có tiền mua tiên cũng 

được” đè lấp nhân phẩm, nhân tri. Bon tham nhũng sẵn 

sàng bán nước cứ tưởng cái gì trên đời này cũng có thể 

mua được bằng tiền, thì chúng sẽ thấy chuyện nhãn tiền 

là cầm tiền tham ô trên tay rồi mà “vẫn nuốt không 

trôi”, vì công lý của công pháp rất hiện hành! 
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KHUYẾT TẬT CỦA KẺ XÂM LƯỢC 

Kẻ xâm lược luôn tìm “thuốc an thần” trước các làn 

sóng tôn vinh dân chủ để bảo vệ nhân quyền, luôn dựa 

trên hệ đa (đa tài, đa  năng, đa hiều, đa  trí) có gốc, rễ, 

cội, nguồn trong đa nguyên đang đi mạnh tới để kết liễu 

tính xâm lược mọi rợ của nó, và truy diệt nó ngay trên 

đất Trung Hoa của nó với dân tộc Hoa có thông minh, vì 

là con cháu của Mạnh Tử: “biết đục thủng thuyền khi kẻ 

lãnh đạo cầm lái bạo ngược và độc ác!”. Kẻ xâm lược 

luôn dùng xảo thuật khống chế giấu sự thật về nó: 

không cho nạn nhân biết hết sự thật về khuyết điểm, 

khuyết tật của mình, nó tránh nói câu “nhân bất thập 

toàn”, nó tránh tuyệt đối nói “Thưa ông! Tôi ở bụi 

này”, nó tránh trong tuyệt mật về sự thật “lòng tham 

không đáy” của nó. Nó lo lắng là nạn nhân của nó đã là 

kẻ “đi guốc trong bụng của nó”, vì cũng khôn lanh như 

nó. Kẻ xâm lược luôn sống với tâm lý đi tra hỏi trong 

đối thoại, hạch hỏi trong đàm phán, tra khảo trong đàm 

đạo với nạn nhân về hệ thuần (thuần phục, thuần  hóa, 

thuần tuân) của nạn nhân, cùng lúc biết rất rõ là nạn 

nhận không bao giờ muốn rơi vào hệ độc (độc chủ, độc 

tôn, độc quyền)  để chịu làm nô lệ vĩnh viễn. 
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HÀNH TÁC CỰC TRỊ CỦA KẺ XÂM LƯỢC 

Khi nghiên cứu để phân tích tâm lý kẻ khống chế, cụ thể 

là về nỗi lo, nỗi sợ của kẻ xâm lược, thì không thể 

không tìm hiểu về tà dạng của bọn bán nước để thấu rõ 

tại sao lại có “cặp bài trùng cướp nước-bán nước”. Hãy 

nhập nội vào không gian và thời gian của loại“cặp bài 

trùng cướp nước-bán nước”này qua hành tác thống trị 

trong đó kẻ xâm lược có ba loại vốn chính để biến thành 

chục, thành trăm loại vốn khống chế khác, để ức chế 

nạn nhân của chúng vốn nổi: kinh tế, tài chính, vật chất; 

vốn áp đảo: chính trị, ngoại giao, quân đội; vốn lan tỏa: 

văn hóa, xã hội, giáo dục. Đừng quên hành tác kiềm 

hãm qua áp chế để áp đảo: áp đặt từ trên cao ép xuống, 

trùm phủ toàn bộ đời sống xã hội, bao lấp mọi quan hệ 

xã hội. Cũng không quên hành tác bất bình đẳng dùng 

khống chế để xâm lược: kẻ khống chế từ chối quan hệ 

ngang hàng để tránh đối thoại trực diện, kẻ khống chế 

áp chế quan hệ vừa cao, vừa chéo để kiểm tra nạn nhân, 

kẻ khống chế áp đặt quan hệ qua sức mạnh đơn phương 

của nó. 
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CÁC CHỈ BÁO ĐỂ NHẬN DIỆN  

BỌN BÁN NƯỚC 

Chúng sợ Tàu và mở cửa cho Tàu vào đất Việt như 

chốn không người. Chúng sợ Tàu và luôn tổ chức các 

đặc quyền, đặc lợi, đặc khu cho Tàu. Chúng theo Tàu và 

giấu mặt nhưng luôn tạo ra các chính sách nhượng bộ 

Tàu. Chúng theo Tàu và luôn qua lại với Tàu để ký các 

hợp tác lấy Tàu làm chủ, cho Tàu đóng vai chính trong 

kịch bản của thỏa ước.Chúng cần Tàu để được yên và 

tạo điều kiện cho chúng tự tham quyền qua tham nhũng. 

Chúng cần Tàu để ủng hộ chúng trong các cuộc thanh 

trừng nội bộ, để diệt những ai chống chúng và chống 

Tàu. Chúng tuân lịnh Tàu để «vinh thân phì gia» để 

được yên thân trong cuộc đời «sâu dân mọt nước» của 

chúng. Chúng tuân lịnh Tàu để giữ tất cả các ưu đãi, ưu 

tiên, để chúng được ưu hậu, bỏ chạy theo chủ Tầu, khi 

Việt tộc nổi lên lật đổ chúng. Chúng đi nước đôi: có tiền 

của nhờ Tàu và nhờ tham quyền-tham ô-tham nhũng. 

Chúng chạy nước đôi: chuyển tiền của ra ngoại quốc, 

rồi đưa gia đình và con cái ra trước nước ngoài, để dễ 

nhanh «cao bay xa chạy» khi Việt tộc vùng lên lấy lại 

độc lập cho nhân phẩm của họ. 
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ĐẠO LÝ VIỆT VÀ BẢN SẮC VIỆT 

 LÀ NHÂN PHẨM VIỆT 

Đạo lý hay, đẹp, tốt, lành là đúng nhưng phải hiểu tâm 

địa của Tầu để cái đúng trở thành cái thông minh: ta 

muốn “dĩ hòa vi quý” nhưng không muốn “dĩ hòa vi 

nhục”; ta mong “một điều nhịn chín điều lành” nhưng 

ta cũng biết “đánh trận đầu cho xác xơ ngạc, đánh trận 

sau cho tan tác chim muông”. Ta hiểu”tránh voi có xấu 

mặt nào” nhưng ta cũng biết tát vào mặt voi khi nó đe 

dọa dân tộc ta; chọc thủng mắt nó khi nó hăm he dòm 

ngó để xâm lâng đất nước ta; chặt chân nó khi nó tính 

chuyện dày xéo quê cha đất tổ của ta. Chúng ta biết 

“ngoại giao kiểu đu dây”, nhưng chúng ta không cho 

Tàu đu dây trên đầu chúng ta; còn bọn suốt ngày “cúi 

đầu đu dây” mà câm họng khi nó chiếm biển đảo của ta, 

im miệng khi nó lấy đất của ta ngay biên giới phía Bắc, 

chúng đừng lãnh đạo nữa, vì chúng còn thì còn các mật 

nghị Thành Đô khác sẽ ra đời. Tàu ngày ngày giết ngư 

dân ta, mà ĐSCVN lại «ngụy ngôn» là: tầu lạ, kẻ lạ… 

Thật khốn kiếp cho Việt tộc! Chúng ta hãy sẵn sàng đạp 

cho té bất cứ ai đang đu dây trên đầu Việt tộc. Thấy tới 

nơi để hiểu tới chốn Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại để biết 

phải làm gì: mỗi chuyện trên đời đều có cái giá của nó, 

mà cái vô giá là toàn vẹn lãnh thổ luôn song hành cùng 

độc lập dân tộc, trong đó nhân Việt là nhân tính Việt, 

nhân phẩm Việt, còn cái giá vô danh giá là cúi đầu-

khoanh tay-quỳ gối: đó là cái giá của điếm nhục hóa. 
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NIỀM TIN 
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TÂM HỒN… NIỀM TIN… LINH THIÊNG 

Chúng ta là chủ mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Chúng 

ta phải vừa là kẻ canh tác, vừa là kẻ canh gác mảnh đất 

hồn để gặt cho bằng được mùa màng tâm. Vì chung 

quanh ta bạo quyền độc đảng sẽ gửi công an, cảnh sát 

tới tấn công mảnh đất này giữa đêm, giữa giấc ngủ... Tất 

cả hãy thức, không ngủ để giữ đất... giữ hồn... giữ tâm... 

giữ đời... giữ người. Chúng ta là chủ ngôi nhà linh hồn 

của chúng ta. Chúng ta phải vừa là kẻ gác nhà, vừa là kẻ 

canh cổng ngôi nhà linh này để giữ cho bằng được bàn 

thờ thiêng của tổ tiên. Vì chung quanh tà quyền tham ô 

sẽ gửi côn đồ, du côn, lưu manh của xã hội đen tới đốt 

nhà, phá bàn thờ tổ tiên giữa ban ngày, ban nhật. Tất cả 

hãy sẵn sàng giữ cổng... giữ nhà… giữ cho bằng được 

bàn thờ tổ tiên Việt. Mảnh đất tâm hồn của chúng ta là 

địa phận bất diệt của niềm tin... Ngôi nhà linh hồn của 

chúng ta là địa nhân bất hoại của tâm linh... 
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NƯỚC MẮT 

Từ khi được sinh ra cho tới chết, tôi chỉ là: giọt nước 

mắt! 

Giọt nước mắt tôi suốt kiếp cứ đi tìm những giọt nước 

mắt khác ướt nỗi khổ niềm đau, ẩm nổi niềm nạn nhân. 

Những giọt nước mắt khi gặp nhau như suối nguồn cúi 

đầu theo rạch, sông buồn oằn thân ra biển. Giọt nước 

mắt tôi không bật thành tiếng khóc vì tôi không phải là 

nạn nhận, tôi chỉ nghẹn vì nạn nhân, nghẹn nên không 

sao nấc thành tiếng khóc. Có khi giọt nước mắt tôi 

muốn gần với tiếng cười, với nhân diện của tôi miệng 

cười méo xệch, khi tôi gẩn kề với các nạn nhân, tôi van 

họ: «sống vui để vui sống nhé!». 
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NGỮ 

Tôi muốn là thi sĩ của một quốc ngữ ấu thơ thương 

người, yêu đời, không bao giờ kêu gào chém giết để 

huynh đệ phải tương tàn. Tôi muốn là văn sĩ của một 

ngoại ngữ âu lo khuyên người, van đời, không bao giờ 

để tha nhân thế chiến cùng tha nhân. Tôi muốn là luận sĩ 

của một đồng ngữ chăm lo người, nâng niu đời, với ái 

ngữ chung lưng đấu cật với mỹ ngôn để dìu nhân tâm 

tới gặp nhân từ mà tâm giao trong đắc khí. 
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HÌNH NHƯ 
Hình như nếu chúng ta đào xới sâu trong mây, chúng ta 

sẽ thấy bao nấm mồ vô danh dân mình đã chết oan uổng 

vì bạo quyền. Hình như nếu chúng ta cào bới sâu trong 

gió, chúng ta sẽ nghe được bao tiếng nức nở của đồng 

bào mình giờ đã là oan hồn đang ôm nhau khóc suốt 

ngày đêm. Hình như nếu chúng ta nạo suốt sâu vào 

bụng trời, chúng ta sẽ thấy tổ tiên Việt đang ngồi đấy 

đợi chúng ta để chỉ hỏi ta một câu: “Bao giờ các con 

vùng dậy, đứng lên để lật sập bạo quyền?”. 
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CẤM TIẾNG VIỆT 
Bạo quyền độc đảng toàn trị cấm tôi đọc tiếng Việt, vì 

chúng giành độc quyền để điếm nhục hoá tiếng Việt. Tà 

quyền độc đảng hoạn trị cấm tôi viết tiếng Việt, vì 

chúng muốn độc tài để trần truồng hoá tiếng Việt. Ma 

quyền độc đảng cuồng trị cấm tôi hiểu tiếng Việt, vì 

chúng giành độc tôn để ghẻ lạnh hoá tiếng Việt. Nhưng 

tôi vẫn lẳng lặng viết di chúc ngày đêm bằng tiếng Việt 

vì tổ tiên Việt của tôi. 
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NIỀM TIN VÀO SỰ SỐNG 

Khi chúng ta phải đối mặt chạm trán với cái ác trực tiếp 

hay gian tiếp đe dọa sự sống, hãm hại mạng sống của 

chúng ta; thì câu trả lời có trong chân trời của niềm tin. 

Niềm tin có trong mỗi chúng ta, đó chính là giá trị tinh 

thần và tâm linh cao quý nhất, tên của nó là: niềm tin 

vào sự sống. Bảo vệ bằng được sự sống, bằng cách đứng 

về phía sự sống, mà vạch mặt chỉ tên cái phản diện của 

nó là cái chết, đứa con chính tông của cái ác. Niềm tin 

vào sự sống không hề là loại niềm tin đơn lẻ của cá 

nhân, đơn độc của một thành phần trong xã hội, đơn côi 

của người trí thức có kiến thức lý thuyết về cái ác. Mà 

niềm tin này vượt cá nhân, mạnh hơn cá thể vì nó hướng 

sự sống về phía quan hệ giữa và người, niềm tin này cô 

độc trong não bộ của người, nó ra ngoài bằng khả năng 

đấu tranh để sống còn, tìm mọi cách gạt bỏ sự đe dọa 

của cái chết. Cụ thể là đấu tranh để được sống chung và 

sống cùng với tha nhân, với đồng loại, nó có từ phản xạ 

cảm nhận của đứa trẻ thơ luôn tìm mẹ để được nuôi 

nấng, rồi để được bảo vệ trước mọi cái ác có thể ập tới 

khi nó chưa đủ lông, đủ cánh để tự bảo vệ.  
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NHẬN THA NHÂN ĐỂ CHỐNG TOÀN TRỊ 

Tha nhân là kẻ khác đang đối diện với ta, và chỉ qua 

khuôn mặt của tha nhân ta khám phá từ nhân sinh tới 

nhân tính, tự nhân tâm tới nhân nghĩa, từ nhân tri tới 

nhân phẩm. Chỉ có khuôn mặt của tha nhân ta cũng 

khám phá luôn từ niềm vui tới nỗi khổ trong nhân thế. 

Khuôn mặt của tha nhân không phải là chuyện lý thuyết 

của triết học, mà nó nói lên nội tâm của mỗi chúng ta. 

Như vậy, ta sẽ thấy kiếp của ta trên khuôn mặt của tha 

nhân, những kẻ sống quanh ta, sống chung với ta trong 

cùng điều kiện làm người với ta, vừa tổng thể nhất, vừa 

vô biên nhất. Chúng ta cứ tưởng chúng ta sống trong 

một tổng thể đã được xã hội xếp đặt và xếp gọn, đã 

được lịch sử xếp lớp và xếp hạng, trong kiếp này hay 

trong kiếp khác, chính vì hiểu sai như vậy nên chủ nghĩa 

toàn trị mới có cơ ngơi phát triển, mới đưa kiếp ta vào 

khung, vào rọ, vào hầm, vào chiến tuyến, vào địa đạo, 

vào tù rạc. Vô biên (infini) thì ngược lại, không lãnh thổ, 

nên không biên giới, đó chính là tự do của chúng ta, một 

tự do đầy bí mật, giúp ta khám phá ra công bằng rồi bác 

ái, đưa ta từ nhân quyền qua dân chủ.  
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SÁNG KIẾP 

Sống trong cuộc sống để lấy mọi tinh hoa của chất 

sống, vì trong chất sống (vừa là danh từ đời sống, vừa 

là động từ sống) có mọi thực tế, thực tiễn để làm thực 

nghiệm cho nhân sinh, nhân tri, nhân trí, phạm trù 

sống sẽ sinh động, chủ động, náo động hơn phạm trù 

chủ thể trong triết học phương Tây, lấy cái tôi ra để 

lập nhân sinh quan tưởng rộng nhưng thật sự là hẹp, 

lấy cái tôi ra để xây vũ trụ quan tưởng là cao, nhưng 

càng cao thì càng đụng tới thượng đế, rồi phải lấy 

thượng đế, tức là tôn giáo ra để làm đường đi nẻo về 

cho cái tôi, đây là một loại ngõ cụt. Vậy muốn đổi kiếp 

phải biết biệt kiếp, đi ra ngoài, cách cho xa, ở giữa để 

sống cho sáng kiếp. 
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THỂ LỰC CỦA NIỀM TIN 

Sự thật dưới quyền lực, có ba lối đi, mỗi lối đi đưa ra 

một lý luận rất khác nhau để đi tìm sự thật. Lối đi thứ 

nhất có niềm tin tuyệt đối vào thượng đế cha đẻ của 

muôn loài, nhưng không phải vì vậy mà không biết làm 

giàu một cách khách quan trên minh lộ đi tìm sự thật, 

nơi mà sự thật được tìm ra bởi thiện ý như là một ý chí 

muốn nhập nội vào sự thật để hiểu tới nơi tới chốn sự 

thật. Tại đây, khi ý chí dựa vào thiện ý đã trở thành ý lực 

thì ý lực này chính là thể lực của niềm tin, và cái tin này 

cũng là bước đầu của trí tuệ, giúp ta khởi hành trên lộ 

trình đi tìm ra cái lý để hiểu cái thật. Cả hai cái tin, cái 

lý sẽ tìm ra cái thật, nơi mà cái tin chọn cái lý để tạo 

nền tảng cho cái đón để cái thật được tới. 
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SỰ THẬT NGOÀI KHUÔN NIỀM TIN 

Các thực trang của xã hội mà con người đang sống, phải 

đặt sự thật vào giữa tri thức và quyền lực, và sự thật 

luôn bị chi phối bởi hai cực này, vì sự thật không vô tư 

và không vô điều kiện, vì cả hai tri thức và quyền lực 

đều không vô điều kiện. Chúng ta phải biết chống lại 

quá trình của niềm tin khi nó đi tìm sự thật, vì sự thật 

nằm giữa kiến thức và lòng tin, thì người ta tưởng là 

người ta nắm được sự thật, nhưng thật ra là người ta bắt 

sự thật phải vào khuôn của niềm tin. Mà trên nguyên tắc 

khách quan của khoa học thì niềm tin phải theo sự thật, 

chớ không phải ngược lại là sự thật phải theo niềm tin.  
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PHẢI NÓI THẬT VÀ PHẢI THẬT KHI NÓI 

Sự xuất hiện của sự thật, bó buột một chủ thể có lương 

tri vì có lương tâm trong hành động và có lương thiện 

trong lý luận, đưa chủ thể đó về hướng phải nói thật và 

phải thật khi nói, mặc dù có thể bị xử bởi bạo quyền 

lãnh đạo, bị ám hại bởi tà quyền tham quan, bị trừng 

phạt bởi ma quyền tham tiền. Khi nói thật để bảo vệ sự 

thật như chân lý để đi tìm lẽ phải, thì sự thật chính là 

tiền đề của đạo lý biết sống bằng hay, đẹp, tốt, lành, của 

luân lý làm nên điều hay lẽ phải trong trách nhiệm và 

bổn phận của một công dân.  
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CÁ THỂ THỰC SỰ THÀNH CHỦ THỂ 

Tự tin xây lên tự do là trụ cột của hệ cá (cá nhân, cá 

thể, cá tính), tại đây tự do nâng hệ cá tới hệ chủ (chủ 

động, chủ đạo, chủ quyền) để cá thể thực sự thành chủ 

thể, sống có trách nhiệm với tập thể, hành động có bổn 

phận với cộng đồng, tiến thân trong đạo đức với xã hội. 

Và chủ thể đó không ngừng có sáng kiến với dân tộc, có 

sáng tạo vì đất nước, chính tự do là định chất của mọi 

định nghĩa về chủ thể sáng tạo trong mọi xã hội có văn 

minh, quý dân chủ, trọng nhân quyền. Cụ thể là khi 

chúng ta giảng trong các đại học công lập hoặc dân lập 

tại Việt Nam, thì cuối giảng đường là đám công an văn 

hóa ngồi chực, canh, núp, rình, để nghe ta nói gì với 

sinh viên và đồng nghiệp những điều gì mà còn về báo 

cáo với bạo quyền độc đảng công an trị.  
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TỰ TIN LÀM NÊN NIỀM TIN 

Chính tự tin làm nên niềm tin vì tự do sẽ giúp ta chuyển 

hóa não trạng để thay đổi giáo khoa vì sự thật khoa học 

biết làm nên lẽ phải trong đạo lý. Ta phải giảng như bơi 

ngược chiều để chống lại cái não trạng vô minh của 

tuyên truyền trị, vì ta muốn trao gởi những thông điệp 

của chân lý khoa học khách quan, để não bộ của sinh 

viên, của đồng nghiệp được mới, để não trạng của họ 

được sạch hóa. Để thầy trò cùng nhau đi từ kiến thức tới 

tri thức để đối kháng lại với ngu dân trị của bạo quyền 

vô tri. Cũng để đi tiếp thêm một bước nữa từ ý thức tới 

nhận thức để chống đối vô minh trị của cực quyền, vô 

tri trị của cuồng quyền, chóng chầy sẽ dẫn dân tộc và 

giống nòi tới vô học trị, đây chính là vực thẳm của vô 

hậu trị. Lõi tự tin làm nên lực tự do, nếu muốn vừa 

vững, vừa bền thì liên minh tự tin-tự do phải dựa vào 

không gian của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức). 
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TỰ TIN ĐỂ NẮM LẤY TỰ DO 

Tự tin để nắm lấy tự do chính là nguồn của hệ sáng 

(sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) trong đó tự do sáng tạo 

của cá nhân là dàn phóng cho tự do tập thể, là dàn nhún 

cho tự do cộng đồng, để đưa xã hội vào quỹ đạo trong 

cá nhân sẽ là động cơ của dân tộc, là động lực của đất 

nước. Các lãnh đạo của ĐCSVN độc đảng trong vô 

minh, độc quyền trong vô tri, độc tài trong vô học, rồi 

độc tôn trong vô hậu, thì làm sao có chủ trương về hệ 

sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) như các lãnh đạo 

của các quốc gia láng giềng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan, Singapour, cũng cùng nôi tam giáo đồng nguyên 

với Việt Nam 
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TỰ TIN LÀ RỄ CỦA TỰ DO 

Tự tin là rễ của tự do, khi tự tin là phải ngẩng đầu mà 

không cúi đầu nữa, phải thẳng lưng mà không khom 

lưng nữa, là phải cứng cườm tay mà không khoanh tay 

nữa, mà phải đứng lên để đi tới và không chấp nhận quỳ 

gối nữa. Tự tin đứng dậy để đi về phía nhân vị mà nhận 

nhân phẩm, thì tự tin là nội lực làm thay đổi não trạng 

nô lệ, nô bộc, nô dịch; có tự tin vùng lên mà chặt xiềng, 

mới có não bộ tự do để giải phóng chính nhân kiếp của 

mình, mà đi về phía chân trời của nhân quyền, để nhân 

bản được thăng hoa.  
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TỰ TIN ĐỨNG LÊN CHẶT XIỀNG 

Không có tự do sẽ không có nhân quyền và dân chủ, cụ 

thể là sẽ không có công bằng và bác ái để có tam quyền 

phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp, không có tự do 

sẽ không có một xã hội dân sự văn minh. Tự tin đứng 

lên chặt xiềng để chế tác ra tự do biết tự giải phóng 

chính nhân kiếp của mình, thì tự tin được vận hành 

trong ý nguyện của hệ công (công bằng, công lý, công 

pháp) trong đó công tâm không hề rời đạo lý và luân lý 

để tự do cá nhân không bị bóp, xiết, ngăn, chặn bởi bạo 

quyền độc đảng, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham 

tiền, quỷ quyền ngu dân trị… Không nên ngừng ở quan 

niệm tự tin chỉ là rễ của tự do, mà hãy đi thêm bước nữa 

để thấy tự tin là nội lực để tự do có hùng lực mà đòi hỏi 

công bằng, mà đấu tranh vì công lý. Nơi đây, tự tin 

chính là nội công tự biết sạch hóa não bộ, trong lành hóa 

não trạng để đi tới mà tiếp nhận những vùng ánh sáng 

mới của tri thức, nơi mà tự do mở ra hệ thức (kiến thức, 

tri thức, trí thức), hợp lưu của ý thức, nhận thức, tâm 

thức. Tự tin đi tìm tự do chính là nội lực làm thăng hoa 

cá nhân, làm thăng tiến tập thể, không có tự do thì tập 

thể chỉ là khuôn khép, cộng đồng chỉ là khung kín, và xã 

hội chỉ là nhà tù không quản giáo. 
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CÓ TỰ DO ĐỂ TỰ CHỌN  

CHO MÌNH MỘT CHÂN TRỜI 

Tự tin vào một nhân lộ văn minh luôn biết lấy tự do của 

cá nhân, của tập thể, của cộng đồng, của nhân loại làm 

mấu chốt cho hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) để làm cao, sâu, xa, rộng hệ nhân (nhân tri, nhân 

trí, nhân văn). Tự tin khi mình trực diện đấu tranh 

chống hệ tham (tham quan, tham quyền, tham chức, 

tham ô, tham nhũng, tham tiền) khi dân tộc đã bị tước đi 

quyền tự do bầu cử để chọn người tài phục vụ đất nước, 

tự do biểu tình trước vô số các bất công trong xã hội 

hiện nay. Tự tin vào tự do là trụ cột của cộng hòa có 

công bằng và bác ái, sẽ đưa tự tin tới gặp dân chủ, để 

khám phá thêm hai định luận làm nên hai đạo đức cho 

nhân sinh, đó là đa nguyên vì nhân quyền. Khi có tự do 

để tự chọn cho mình một tương lai, một chân trời không 

có tham quan bất tài, không có tham nhũng vô nhân, 

làm quỵ kiệt mọi tiềm năng phát triển của Việt tộc. Từ 

đây một tự tin mới sẽ ra đời, đó là sự tự tin diệt bọn 

“sâu dân, mọt nước”, đám “phản dân hại nước”, lũ 

“buôn dân bán nước”, bè “mại quốc cầu vinh” đang 

lúc nhúc như sâu, như mọt trong mạng lưới quan hệ-tiền 

tệ-hậu duệ-đồ đệ, đã và đang ngày ngày điếm nhục hoa 

trí tuệ, ô uế hóa mọi nguyên khí của quốc gia. 
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TỰ TIN VÌ TỰ DO 

Tự tin vào tự do là vốn liếng, mà cũng là kháng thể để 

chống hệ độc (độc đảng, độc tài, độc tôn, độc trị) đang 

truy diệt nội công Việt tộc, đang vùi lấp nội lực trí thức, 

đang thủ tiêu sung lực thanh niên, đang bóp nghẹt mãnh 

lực của toàn dân trên nhân lộ tiến bộ vì văn minh... Một 

hệ độc rất độc đoán trong độc hại đang giết lần, giết 

mòn mọi sinh lực xã hội, đang thiêu hủy tiền đồ của tổ 

tiên. Hãy xác chứng tự tin vì tự do để vĩnh viễn gạt hệ 

độc đang trù ếm tương lai của giống nòi này! Một công 

hai việc, hãy tự tin vào nhân vị chính là sung lực để 

chống hệ xâm (xâm lấn, xâm lược, xâm chiếm) của bọn 

Tàu tặc, đám lãnh đạo Bắc Kinh, với ý đồ muôn thuở 

xâm lăng để đồng hóa Việt tộc. Hãy tự tin để bảo trì chủ 

quyền, tự tin để bảo đảm độc lập, tự tin để bảo quản đất 

nước. Có tự tin để chuẩn bị thật tỉnh táo trong sáng suốt 

trước bọn Tàu tặc chỉ biết luật rừng của kẻ mạnh là 

trộm, cắp, cướp, giật. 
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TỰ TIN TẠO SÁNG KIẾN 

Khi có tự tin tạo sáng kiến vì tập thể, cộng đồng, dân 

tộc, thì sẽ có tự do sáng tạo để kích thích văn hóa mở 

cửa để đón các văn hóa khác, thôi thúc văn minh của 

dân tộc hội nhập vào văn minh của thế giới, đón chào 

các văn hiến của láng giềng gần xa, cùng nhau xây dựng 

một nhân văn đáng sống cho nhân loại. Đây là ý chí làm 

sáng não bộ đang thụ động để làm sạch não trạng đang 

tiêu cực, sau bao năm, qua bao thế hệ phải nhận lãnh 

bao tà nạn của ngu dân trị bằng tuyên truyền trị của độc 

đảng u mê trong độc tài nhưng lại bất tài trong quản lý 

đất nước, thậm chí đã đưa dân tộc ngày càng xa nhân lộ 

của tiến bộ vì văn minh.   
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TỰ TIN ĐỂ LÀM NGƯỜI 

Tự tin vào hệ nhân (nhân loại, nhân sinh, nhân tình) với 

tự do của nhân tri, nhân trí, nhân văn đưa tới những 

chân trời của nhân đạo, nhân bản, nhân tính, trong đó 

nhân quyền hỗ trợ cho nhân nghĩa có chỗ đứng xứng 

đáng trong nhân cách của mỗi cá nhân. Tự tin để làm 

người một cách liêm sỉ nhất, tự tin để làm chủ cuộc đời 

mình một cách liêm minh nhất. Hệ liêm (liêm khiết, liêm 

chính, liêm minh, liêm sỉ) đã thật sự vắng bóng tới biệt 

dạng từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền để độc 

quyền cho tới nay 2020, khi ĐCSVN kỷ niệm 90 năm 

thành lập của họ, thì quá trình độc trị của họ chỉ cho 

thấy họ là những lãnh đạo không hề biết quản trị đất 

nước.  
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TỰ CHỦ VÌ NHÂN TRÍ ĐỂ CHỐNG BỌN 

BẤT TÀI, BẤT TÍN, BẤT CHÍNH, BẤT LƯƠNG. 

Tự chủ vì nhân trí với quyền bảo vệ đồng bào và đồng 

loại trước độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị, độc đảng 

đã là gốc, rễ, cội, nguồn của bất tài, bất tín, bất chính, 

bất lương. Tự chủ vì nhân trí với quyền tự đa năng hóa 

trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, dựa trên đa tài, 

đa hiệu, đa tri của tha nhân, dựa trên đa nguyên, đa lý, 

đa đảng vì nhân quyền và dân chủ. Tự chủ vì nhân trí 

biết bảo vệ môi sinh, trong đó có quyền bảo toàn môi 

trường sống, như bảo vệ để chính cuộc sống của mình. 

Chống ô nhiễm môi trường cùng lúc chống ngay trên 

cấu trúc của các tà quyền, các công nghiệp ngày ngày 

gây thảm họa môi sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn sự 

sống của bao thế hệ, với hậu quả khủng khiếp của tập 

đoàn âm binh khai thác bốc xít tại Tây Nguyên, của 

Formosa tại Hà Tĩnh, với bao nhà máy nhiệt điện than, 

bao năm qua đã cấu kết với bọn lãnh đạo âm binh từ 

trung ương đến địa phương của ĐCSVN. 
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QUYỀN CHỌN LỰA, QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, 

QUYỀN PHÁN ĐOÁN 

Tự trọng vừa là quyền chọn lựa, vừa là quyền quyết định 

để có quyền phán đoán, phán đoán lịch sử để hiểu sử 

tính, để thấu sử luận để không lặp lại sai lầm về sử quan 

trong tương lai, phán đoán các chính quyền độc đảng 

làm chỗ dựa cho độc tài, độc trị, độc tôn, để chọn lựa và 

quyết định cuộc sống theo hướng đa tài dựa trên đa trí, 

đa năng, đa hiệu, có cơ sở trong đa nguyên để bảo đảm 

dân chủ vì nhân quyền của chúng ta.Từ đây tự trọng vì 

nhân phẩm còn là quyền hành động, hành động để tha 

nhân phải tôn trọng nhân phẩm của chúng ta, vì tự trọng 

vì nhân phẩm biết đi tìm lẽ phải, từ đạo lý qua đạo đức, 

từ luân lý qua giáo dục, từ kinh nghiệm qua trải nghiệm, 

mà kẻ đòi tự do cho lẽ phải phải trả giá cho sự liêm 

chính của mình, mỗi hành vi liêm sỉ, mỗi hành động 

liêm minh, mỗi hành tác liêm khiết đều có cái giá của 

nó. Chính lẽ phải đưa công bằng vào công lý, giao pháp 

lý cho pháp luật.  
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TỰ CHỦ CÔNG NHẬN CÔNG LÝ 

Tự chủ vì nhân trí có thể được cảm nhận bằng cảm xúc, 

nhưng được tồn tại bằng lý luận, được bền vững qua 

công pháp, nơi mà pháp luật phải công nhận nhân quyền 

chính là quyền tự do xóa bất công, khử bạo quyền, loại 

độc quyền. Với tự chủ công nhận công lý phải được phổ 

quát qua phong trào, qua đấu tranh, qua hội đoàn, qua 

xã hội, qua định chế, qua cơ chế... Tự do là năng lực 

định nghĩa lại trách nhiệm để trách nhiệm có những 

định đề về công lý phải mới hơn để đúng hơn trong 

không gian quyền hạn của trách nhiệm chính trị, trong 

đó trách nhiệm hàng đầu là lãnh đạo phải liêm chính, 

phải liêm khiết, phải liêm sỉ khi thi hành nhiệm vụ và 

trách nhiệm. 
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PHƯƠNG TRÌNH CÔNG BẰNG-CÔNG LÝ- 

PHÁP LÝ-PHÁP LUẬT 

Chính phương trình công bằng-công lý-pháp lý-pháp 

luật là phương pháp luận hỗ trợ cho định nghĩa về tự 

trọng vì nhân phẩm. Chúng ta được quyền «rợn 

người tới lợm giọng » trước bọn quan chức lãnh đạo cao 

cấp hiện nay của ĐCSVN, viết sách rao giảng để rao lận 

các luận điệu chống tự chuyển biến tư tưởng, để kiên 

định với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Nhưng chính chúng 

là bọn sâu dân mọt nước, đã vơ vét bao tiền của, vàng 

bạc, đã có quốc tịch ngoại, nhà cửa tại phương Tây, và 

khi bị lột mặt nạ, trước tòa án thì chúng khóc lóc với 

não bộ sâu mọt, với não trạng sâu rụt, để nhân dân phải 

thấy rõ âm dạng sâu mọt của chúng. 
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HƯỚNG ĐI LÊN NGÀY MAI 

Tự trọng vì nhân phẩm đón nhận kinh nghiệm tới từ 

cuộc sống, biến kinh nghiệm thành kiến thức, rồi đưa 

đạo lý vào tri thức để có ý thức về cuộc đời, có nhận 

thức giữa sự sống và cái chết, từ đó chọn sự sống trong 

cái sống đúng rồi biến nó thành cái sống cho đáng. Tự 

trọng vì nhân phẩm chấp nhận thử thách tới từ các khó 

khăn mà ta gặp ngay trong cuộc sống, giải quyết các 

khó khăn, bằng lòng tự trọng của chính mình, tự chọn 

lựa cách giải quyết tới quyết định các phương tiện để 

vượt thoát (và vượt thắng) các khó khăn. Tự trọng vì 

nhân phẩm chấp nhận thăng trầm, chấp nhận nghèo khổ 

nhưng luôn phấn đấu để vươn lên, tiết kiệm để lập vốn, 

cáng đáng trong cần lao để phát triển, để làm cho bằng 

được chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng đi lên ngày 

mai phải đẹp hơn, hay hơn, tốt hơn, lành hơn hôm nay.  
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BẤT TUÂN DÂN SỰ! 

Tự trọng vì nhân phẩm có thế đứng và thế đi, có hành 

động và hành tác trong qua nội hàm của chủ thể luôn có 

ý thức, một ý thức tới từ tha nhân, tới từ lịch sự, tới từ 

xã hội, tới từ  dạo lý… Một ý thức về kinh nghiệm trong 

thực tế và biết chống lại tất cả phản xạ vô điều kiện của 

loại não bộ ích kỷ, của kiểu não trạng thụ động trong 

đời sống xã hội, trong sinh hoạt xã hội, trong quan hệ xã 

hội. Những phản xạ khuất phục trước bạo quyền độc 

đảng toàn trị là nhắm mắt-cúi đầu-khom lưng-khoanh 

tay-quỳ gối đều đáng chê, đáng khinh, đáng ghét, đáng 

bỏ, kể cả chuyện loại bỏ não trạng máy móc hóa ngôn 

ngữ: thưa, bẩm, dạ, vâng trước các tầng lớp lãnh đạo 

đang bóc lột, đang bòn rút, đang tha hóa đạo đức xã hội, 

đang đi trên lưng, trên vai, trên đầu nhân dân. Tự trọng 

vì nhân phẩm là nền, móng, cột, trụ cho bất tuân dân sự, 

trong các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến 

nhân quyền, cụ thể là biết tự chuyển hóa não bộ, tự 

chuyển biến não trạng nếu cuộc đời bị đe dọa, nếu cuộc 

sống bị tha hóa. 
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CHUYỆN SỐNG CHUNG LÀ  

CHUYỆN MONG MUỐN 

Tự trọng vì nhân phẩm luôn được cụ thể hóa qua ba nội 

hàm, gầy dựng lên nội chất, đúc kết ra nội dung của tự 

do: ý thức hiện hữu (có mặt trong cuộc sống, lấy tự do 

để định hướng nhân sinh quan). Với ý thức chủ thể (có 

mặt giữa cuộc đời, lấy tự do để định vị thế giới quan); 

cùng ý thức lý tưởng (có mặt trong thế sự với lý tưởng 

của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành) cho mình, cho mọi người; 

để chuyện sống chung trong xã hội là chuyện mong 

muốn, chớ không phải là chuyện cam chịu. Tự trọng vì 

nhân phẩm trao tặng cho ta một uy quyền biết rời bỏ 

những bữa tiệc trà dư tửu hậu của bọn trọc phú, chỉ biết 

ăn tục nói phét, tự điếm nhục hóa lời ăn tiếng nói của 

chúng, làm ta «rợn óc tới lợm giọng». Vì bên đường, 

ngoài phố thì dân lành bị phá nhà, cướp đất, giờ đã 

thành dân oan trong cảnh màn trời chiếu đất, đang lầm 

than cùng dân đen trong cảnh đầu đường xó chợ. Tự 

trọng vì nhân phẩm có ngay trong nhân dạng với ý lực 

của nhân cách là không nhượng bộ những điều xấu, tồi, 

tục, dở có gốc, rễ, cội, nguồn của đặc quyền ác, đặc ân 

độc, đặc lợi hiểm 
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CHỐN ÂM PHỦ CỦA  

QUAN HỆ-HẬU DUỆ-TIỀN TỆ-ĐỒ ĐỆ, 

Tự trọng vì nhân phẩm có ngay trong chuyện chuyển 

hóa não bộ, chuyển biến não trạng với nhận thức ra là 

mỗi công dân đều được đổi vị trí xã hội của mình trong 

cuộc sống, trong xã hội, cùng lúc đổi luôn số kiếp của 

tập thể, số phận của cộng đồng theo hướng tiến bộ vì 

văn minh, trước một hệ thống ý thức hệ dựa vào bạo 

quyền độc đảng toàn trị. Tự trọng vì nhân phẩm có mặt 

trong đấu tranh vì công bằng xã hội, chống lại 

chuyện“con vua thì được làm vua”, với bi hài kịch 

“thái tử đảng” đẻ ra từ những quái thai vô tài bất tướng 

từ các “hạt giống đỏ”, được tái sản xuất theo kiểu cha 

truyền con nối. Theo thể loại “con quan thì được làm 

quan”, gây một thảm kịch cho cả dân tộc:“cả họ làm 

quan”, rồi cho ra đời một quái vật ma hình quỷ tướng 

trong thể loại dây mơ rễ má chốn âm phủ là quan hệ-

hậu duệ-tiền tệ-đồ đệ, ngày đêm rình rập để tiêu diệt 

mọi trí tuệ, mọi tuệ giác tới từ các nguyên khí chân 

chính của quốc gia, của Việt tộc 
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THAY ĐỜI DỔI KIẾP THEO HƯỚNG THIỆN 

Tự do vì nhân quyền là sự phối hợp giữa tự tin của tư 

duy và độc lập lý luận, không thờ ơ trước bất công, mà 

chọn lựa hành động để thay đổi thực tế không được 

chính nghĩa của tự do chấp nhận nữa. Tự do vì nhân 

quyền là thử thách chống lại sự thờ ơ, lãnh đạm, vô 

cảm, có thể tới từ thái độ biếng lười của tư duy, chưa 

được trang bị ý chí làm thay đổi tình hình do bạo quyền 

làm ra. Tự do vì nhân quyền vừa là quyền hạn, vừa là 

khả năng của ta, để ảnh hưởng thẳng tới cuộc sống, nên 

tự do chỉ tùy thuộc ta ngay trong tính khả thi muốn thay 

đời đổi kiếp theo hướng thiện. Tự do vì nhân quyền đi 

theo cái đúng, để làm nên cái tốt, đó là khả năng của tự 

do chế tác ra các quy định mới thuận lợi cho công bằng 

và bác ái trong không gian chính trị, xã hội, văn hóa, 

giáo dục. Tự do vì nhân quyền có không gian của đạo lý 

và luân lý, có khung đạo đức của xã hội, trong lòng tin 

trước pháp lý của pháp luật vì công lý của công bằng. 

Tự do vì nhân quyền chỉ của một người, một nhóm, một 

bè, một phái, một đảng là loại tự do sớm nở tối tàn trước 

nhân lý, chỉ là loại tự do sống nay chết mai trước nhân 

phẩm. 
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CHUNG-SỐNG-ĐỂ-SỐNG-CHUNG 
Đồng bào, như một sự khởi hành cùng nhau, cùng lúc 

của trăm con cùng mẹ, cùng cha, biết chung sống để 

sống chung, dù trong cuộc sống có sinh ly, đó là lúc 50 

con phải lên phía rừng, 50 con kia đi về phía biển. Câu 

chuyện chung-sống-để-sống-chung trên quê mẹ đất cha 

có nội công của sống-vui-để-vui-sống. Không một ai coi 

hai chữ đồng bào là một loại nhà tù, nhà giam, mà 

ngược lại, hai chữ đồng bào là sự xuất hiện liên kết của 

hai phạm trù ngày càng xích lại gần nhau hơn: chung và 

vui, để làm nên chung-vui. Nhưng chúng ta cũng có 

những con dân Việt bực, giận, trách, than về dân Việt 

(dân mình ngu, dân mình dại, dân mình khờ, dân mình 

không khôn, dân mình không thông minh), tại đây cũng 

có ít nhất hai loại người. Loại thứ nhất bực, giận, trách, 

than về dân Việt nhưng không bao giờ bỏ, gạt, xóa, đuổi 

đồng bào, giận mà thương, trách đồng bào mà nước mắt 

cứ rơi, buồn nhưng không bỏ. Loại thứ nhì bực, giận, 

trách, than về dân Việt với giọng điệu khinh mạt, với lời 

lẽ phỉ báng, họ sẵn sàng bỏ, gạt, xóa, đuổi đồng bào, xé 

lẻ để chơi riêng, tách ra để dễ chuồn khi đồng bào bị 

lâm nạn, loại này không phải là đồng bào. Vì chính 

chúng không xem dân tộc là đồng bào, vì chính chúng 

đã vô tâm nên vô thức, chúng đã vong quốc nên vong 

thân từ lâu rồi! 
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ĐÒI HỎI CÔNG BẰNG BẰNG CÔNG LÝ, TỰ DO 

BẰNG DÂN CHỦ, BÁC ÁI BẰNG NHÂN QUYỀN 

Khi kết hợp chính trị học tri thức, xã hội học quyền lực, 

sử học về phong trào xã hội, tâm lý học quần chúng thì 

chỉ cần từ 5% tới 10% dân chúng xuống đường đòi hỏi 

công bằng bằng công lý, tự do bằng dân chủ, bác ái 

bằng nhân quyền. Thì dân chúng sẽ trở thành quần 

chúng, sẻ tạo được phong trào xã hội, để trực diện với 

bạo quyền độc đảng toàn trị. Và khi một phong trào xã 

hội có quần chúng từ 5% tới 10% bền với thời gian vì 

sự thật vị nhân sinh, vì chân lý vị nhân phẩm để bảo vệ 

lẽ phải vị nhân quyền của mình thì không một bạo 

quyền độc đảng toàn trị có thể sống thọ được! 
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PHÍA NƯỚC MẮT! 

Xó chợ, tôi thấy một thương phế binh, của quân đội 

miền Nam hay của bộ đội miền Bắc? Lê lết, rũ gục rồi 

bật khóc giữa trưa dưới nắng thiêu, bụng rỗng không 

một hạt cơm, tôi nhìn nước mắt đó, tôi sẽ chọn đứng về 

phía nước mắt! Giữa chợ, tôi thấy một dân lành, một bà 

mẹ đang đếm những tờ giấy bạc không đủ bữa cơm trưa, 

lắc đầu, vì biết là ngày hôm nay sẽ không nuôi được đứa 

con, nước mắt bà mẹ buồn rơi, tôi chọn rõ là mình đứng 

về phía nước mắt! Trong chợ, tôi nhìn được một dân 

đen, một công nhân trẻ, da đen đủi, đầu tắt mặt tối, một 

nắng hai sương, vừa đưa cơm vào miệng, vừa khóc với 

tâm sự là tháng này không đủ tiền để gởi về quê nuôi vợ 

con, vì đại dịch Vũ Hán mà đã mất ngày lao động, tôi 

nhận ra là mình đang đứng về phía nước mắt! Cạnh chợ, 

tôi ngồi bên một gia đình dân oan, bị phá nhà cướp đất, 

màn trời chiếu đất, đầu đường xó chợ… đang mong có 

được bữa trưa, con cái khóc to, cha mẹ khóc thầm, tôi 

biết rồi là mình đã đứng về phía nước mắt! Bên chợ, 

một đứa bé bị ung thư máu trong một ngôi nhà không 

bóng người, chung quanh em không có ai, em đói, em 

thì thầm rồi em khóc một mình, tôi biết rồi là mình đã đi 

cùng nước mắt! 
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LÝ LỊCH CỦA TỰ DO 

Muốn xóa tuyên truyền trị thì nhân lý phải ngẩng đầu.  

Muốn khử ngu dân trị thì nhân tri phải mở mắt. Muốn 

tẩy vô học trị thì nhân trí phải tự đánh thức não. Muốn 

cởi bỏ cái vốn vô học, thì nhân tính cứ đi về phía ánh 

sáng của sự thật. Muốn vứt bỏ cái vô học, thì nhân bản 

cứ đi về phía chân trời của chân lý. Muốn rứt bỏ cái vô 

hậu, thì nhân tâm cứ đi về phía nhân dạng của lẽ phải. 

Khai thị kiến thức khoa học để thoát vô minh. Khai thác 

tri thức tự do để thắng vô tri. Khai phá ý thức công bằng 

để vượt vô giác. Khai phóng nhận thức bác ái để loại vô 

cảm. Khai quật trí thức dân chủ để bứng vô tâm. Khai 

minh tâm thức nhân phẩm để khử vô học.  Khai sáng 

tỉnh thức nhân quyền để rời vô hậu… Con người chỉ 

thấy được lương tri của mình khi con người trực diện 

trước bất công để đấu tranh vì công bằng. Con người chỉ 

nhận được nhân phẩm của mình khi con người trực diện 

chống bạo quyền để bảo vệ tự do cho đồng loại. Con 

người đánh đổi nhân vị của chính mình để đi tìm hùng 

vị của nhân quyền dù chỉ bằng lời nói của nhân tính, dù 

chỉ bằng chữ viết của nhân lý... Con người thách đố với 

nhân kiếp để đi tìm tự do dù chỉ biết tên tự do mà chưa 

gặp mặt tự do, chính con người phải tự họa chân dung 

rồi phải tự viết lý lịch của tự do là: tự do! 
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CÓ DUYÊN, HỢP DUYÊN,  

THUẬN DUYÊN, NHIỀU DUYÊN… 

Nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây, ngạn ngữ Việt qua 

giáo lý Việt vừa có nét duyên dáng của nhân dạng, vừa 

có chiều sâu nhân nghĩa, cả chiều cao của nhân phẩm, 

nên câu này vừa là ngạn ngữ vừa là một thi từ mà thi ca 

của nhân loại phải biết trân quý nó. Riêng trong Việt 

ngữ, mỗi lần người Việt nhắc tới chữ duyên, là nhân 

diện tự sáng lên, vì mắt, miệng đều vui lên: có duyên, 

hợp duyên, thuận duyên, nhiều duyên… Ngược lại, khi 

ta buồn mà thốt lên: không duyên, hết duyên, cạn 

duyên… khi phải chia tay với một người, một nơi, một 

chốn, một thời điểm, thì ngay trong nỗi buồn chính từ 

duyên biết an ủi, làm cho ta bớt buồn, hết buồn… đây là 

phép lạ của phạm trù duyên, luôn có chỗ đứng trung tâm 

trong trong giáo lý, văn hóa Việt.  
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TRỢ DUYÊN ĐỂ TRỢ LỰC 

Dường như mỗi người Việt sống, suy nghĩ, vui, buồn 

cùng chữ duyên, nó cứ theo ta mãi cho đến khi ta rời cõi 

đời này, nó trợ duyên để trợ lực cho chúng ta vượt thoát 

các thử thách của nhân sinh, vượt thắng các thăng trầm 

của nhân thế. Phạm trù duyên không hề rơi vào mê tín dị 

đoan của ngu dân, nó không mang thói tiền trao cháo 

múc của loại thất đức, nó chẳng đeo khuyết tật tiền nào 

của nấy của kẻ không có nhân tâm. Nó kỵ loại người chỉ 

có một toan tính là nồi nào úp vung nấy, để thực hiện 

tính toán môn đăng hộ đối; nó kỵ tư duy ích kỷ vì nó 

khinh ý đồ vị kỷ. Một ý muốn toan tính chỉ dựa trên một 

ý định tư lợi, mà nếu chỉ thấy tư lợi thì không bao giờ 

gặp duyên, để có duyên, để hưởng duyên. Nếu chỉ thấy 

tư lợi, nếu chỉ sống bằng vụ lợi, quan hệ chỉ vì quyền lợi 

để trục lợi thì Tấm sẽ không thành người yêu của hoàng 

tử được, thì Thủy Tinh sẽ không lấy được công chúa, thì 

người rừng Thạch Sanh không sao có được người vợ 

quý phái, sang trọng được… 
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NẰM TÙ VỊ KỶ 

Khôn quá hóa dại, những kẻ tính toán bằng ích kỷ, toan 

tính bằng vị kỷ thì dại dột trong duyên, dại khờ trong 

ngộ, nên họ dại suốt trong hạnh, dại dài dài, dại suốt 

đời, dại suốt kiếp. Những kẻ ích kỷ trong vị kỷ này là 

những người vô cùng bất hạnh trong nhân sinh, vì họ đi 

ngang nhân thế mà không thấy được nhân tâm làm nên 

nhân nghiã! Vì cái ích kỷ làm nên cái vị kỷ chính là nhà 

tù của họ! Bi kịch của họ là họ đang nằm tù mà họ cứ 

tưởng họ nằm trong biệt thự, biệt phủ, biệt dinh, đó là 

âm kiếp của bọn tham quan trong chế độ độc đảng toàn 

trị hiện nay, chúng ngày đêm vơ vét, sống nhờ tham ô, 

sống bám tham nhũng.  
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ÂN TUỆ 

Ân huệ nằm sâu trong ân tuệ, có tuệ giác dắt dìu tri 

giác, đưa đón lý trí để trí tuệ của mình được giáo dục 

rồi giáo dưỡng bởi những người thầy, những người bạn, 

những đồng nghiệp, luôn biết đại diện cho chân lý sống 

lâu mới biết lòng người có nhân. Vậy mà mỗi lần sống 

sót qua thử thách, sống còn qua thăng trầm, chữ ân hiện 

rõ trong não trạng của ta. Chữ ân âm thầm theo ta cả 

đời,  có trong vũ trụ, có trong thiên nhiên, vì có trong ân 

tình với đầy đủ tiếng người, vì khi ân huệ đủ, ân tình 

đầy, thì ân nghĩa vừa ngập, vừa nặng, Chữ ân biến hai 

thành một, đã là một thì sẽ không bao giờ bị chia hai; vì 

một là chung, vì một là chia, hiểu chung-để-chia, để 

thấu chia-để-chung, hiểu quy luật của tình yêu vì đã 

thấu được quy định của ân. 
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 LÝ TRÍ, TRÍ TUỆ, TUỆ GIÁC  

Đồng bào, chỉ có hai từ nhưng ngày ngày trở nên sắc 

nhọn trong tâm khảm mọi con dân Việt, trước hiểm họa 

mất nước sẽ bị Tàu tặc đô hộ và đồng hóa, qua liên 

minh giữa nội xâm độc tài tà quyền bán nước và ngoại 

xâm quỷ quyền Tàu tà cướp nước. Đồng bào, nội hàm 

sắc bén sẽ chẻ đôi sự mang trá của ý đồ cõng rắn cắn gà 

nhà, sự gian manh của mưu đồ dắt voi về dày mả tổ. Tại 

đây để lộ trong cuộc sống Việt, hai loại người Việt: một 

loại phục tùng, một loại bất tuân. Loại người Việt phục 

tùng cúi đầu trước bạo quyền như đã cúi đầu trước thảm 

họa phản dân hại nước; khoanh tay trước tà quyền như 

đã khoanh tay trước bi nạn buôn dân bán nước; quỳ gối 

trước ma quyền như đã quỳ gối trước hoạn cảnh buôn 

tông bán tổ. Phục tùng để cam chịu trong hèn dạng, để 

gánh chịu rồi trong nhục kiếp, để rồi tả tơi trước âm 

binh, trước diệt vong. Loại người Việt bất tuân bằng lý 

trí của công lý, với trí tuệ của công bằng, qua tuệ giác 

của tự do, cả ba: lý trí, trí tuệ, tuệ giác xuất thân để bác 

ái, vị tha, từ bi giữa đồng bào xuất hiện. Nên bất tuân 

chỉ để dẹp bạo quyền, đuổi tà quyền, triệt ma quyền, nên 

bất tuân không hề là chuyện nổi loạn vô trách nhiệm, 

không hề là chuyện nổi giận vắng bổn phận. Trách 

nhiệm và bổn phận của bất tuân có mặt trong tự do-công 

bằng-bác ái, cũng chính là nội chất làm nên nội hàm 

đồng bào. 
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ĐỒNG BÀO: CUỘC SỐNG THIÊNG  

Hai chữ đồng bào, chỉ có hai từ nhưng biết làm nên 

cuộc sống thiêng mang tinh thuần để giữ trong lành, lấy 

tinh chất để bảo tồn trong sáng, cùng lúc bảo vệ luôn 

cuộc sống thường-nhưng-thật, thật trong giáo lý tổ tiên, 

thật trong đạo lý dân tộc, thật trong luân lý giống nòi. 

Cuộc sống thiêng của gà cùng một mẹ chớ hoài đá 

nhau, hoàn toàn nghịch lý, nghịch luận, nghịch chiều, 

nghịch lối với cuộc sống thường nếu chỉ biết cúi đầu-

khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền độc tài, tà quyền 

tham nhũng, ma quyền tham tiền, thì nó phải chấp nhận 

mọi hậu nạn cõng rắn cắn gà nhà của loài buôn dân bán 

nước, vì cuộc sống thường này đã bị nắm đầu xỏ mũi 

bởi tạp chất của âm binh. Từ đây nội hàm đồng bào sẽ 

tự tan biến! Thật đáng sợ khi vô tình biến cuộc sống 

bình thường nhục thành ra cuộc sống tầm thường hèn! 
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XÓA GIẢI 

Đồng bào là hiện thể sinh động vì là rễ của cội tâm linh 

Việt tộc, hai chữ Đồng bào khẳng định một nội hàm, 

một giá trị, một tư tưởng hoàn toàn nghịch chiều, nghịch 

hướng để luôn luôn nghịch lý, nghịch luận với đồng 

hóa. Vì đồng hóa là ý đồ tới từ ý muốn thâm, độc, ác, 

hiểm của ngoại xâm để làm xấu, tồi, tục, dở từ nội dung 

tới nội chất thực thể đồng bào. Mưu ma chước quỷ của 

đồng hóa luôn đi trên tà lộ của ma đạo tha hóa: Tha hóa 

để đồng hóa! Tha hóa với sự thông đồng của nội xâm: 

bạo quyền độc đảng phản dân hại nước, tà quyền buôn 

dân bán nước, ma quyền buôn tông bán tổ. Từ đây, con 

dân Việt phải biết hóa giải ý đồ đồng hóa bằng cách xóa 

giải ý định tha hóa Việt tộc của ngoại xâm Tàu tặc. Mà 

quá trình hóa giải để xóa giải có trong phương trình của 

hệ sáng: lấy sáng kiến phải cứu nước để tự cứu mình, 

biến thành sáng lập ra các phong trào đấu tranh để giữ 

nước, để giữ giống nòi mà chống đồng hóa. Tận dụng 

liên kết giữa sáng kiến và sáng lập để cho ra đời những 

sáng tạo ngay trong xã hội dân sự bằng tri thức mới: lấy 

nhân quyền làm văn hiến, lấy dân chủ làm văn minh, lấy 

đa nguyên để chế tác ra văn hóa đa dũng, đa trí, đa tài, 

đa năng, đa hiệu… Khi hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, 

sáng tạo) kết hợp cùng hệ văn (văn hiến-văn minh-văn 

hóa) mới này sẽ biến đồng bào thành đồng sáng trong 

công cuộc cứu nước để giữ nước.
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HỆ SẠCH CHỐNG HỆ BẨN 

Chính hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức, tỉnh thức) là gốc, rễ, cội, nguồn để phân tích và 

giải thích sự ra đời hệ lương (lương thiện, lương tâm, 

lương tri); hệ tự (tự do, tự trọng, tự chủ, tự tin); hệ 

thông (thông minh, thông thạo, thông thái); hệ sáng 

(sáng kiến, sáng chế, sáng tạo); hệ chuyên (chuyên cần, 

chuyên môn, chuyên nghiệp); hệ tinh (tinh lực, tinh 

thông, tinh hoa). Tất cả hệ trên đã, đang, sẽ bị truy, diệt, 

khử, trừ bằng hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc 

trị, độc tôn) của ĐCSVN, chính là cha sinh mẹ đẻ của 

hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, 

tham tiền; hệ bất (bất tài, bất lực, bất tín, bất lương); hệ 

gian (gian dối, gian trá, gian xảo, gian manh); hệ vô (vô 

minh, vô tri, vô giác, vô cảm). 
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CUỘC ĐẤU TRANH VÌ NHÂN QUYỀN 

Nhân quyền là phạm trù lý luận của nhân sinh đi tìm 

nhân phẩm, nên phạm trù này chỉ được chấp nhận nếu 

nhân loại xem nhân quyền là phổ quát từ nhân lý tới 

nhân tính, từ đạo đức tới luật pháp. Nhưng khi nhân loại 

xem nhân quyền là phổ quát từ nhân đạo tới nhân luật, 

thì nhân loại phải chấp nhận một hệ luận về nhân tri là: 

một chính quyền tôn trọng nhân quyền có thể chỉ trích, 

phê bình, buộc tội một chính quyền không tôn trọng 

nhân quyền bằng công pháp quốc tế, mà không bị buộc 

tội lại là xen vào nội bộ của một quốc gia. Đây chính là 

thử thách lớn của cuộc đấu tranh vì nhân quyền, vì tất cả 

các chính quyền dường như đều đồng ý về tuyên ngôn 

phổ quát về nhân quyền, nhưng không phải tất cả đều 

tuân thủ tuyên ngôn này. Chuyện này đã kéo dài từ ba 

thế kỷ qua, và hiện nay trong thế kỷ XXI này, các chính 

quyền độc tài, độc đảng luôn lẩn tránh nhân quyền để 

lén lút hoặc công khai vi phạm nhân quyền, trong đó có 

ĐCSVN đang đứng hàng đầu cùng Trung Quốc, Triều 

Tiên, Cuba và vài quốc gia châu Phi là những chế độ 

độc đảng để độc tài, là những tập đoàn tội phạm xâm 

phạm và đàn áp nhân quyền. 
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NHÂN CHẤT QUYẾT NHÂN ĐỊNH 

Khi xét nhân chất, khi soi nhân lệ, khi hiểu nhân nhiệm, 

khi thấu nhân biệt, để thấm nhân luận, rồi nhận ra nhân 

quyết, chúng ta đã thấy được các không gian của nhân 

tri trong chân trời của nhân quyền, luôn có hai nhân lực, 

có và không. Trả lời có mặt để bảo vệ nhân phẩm, như 

mục đích của nhân quyền. Trả lời không chấp nhận bạo 

quyền độc tài, khi nó phản nhân quyền. Nhân định được 

hiểu như nhận định để quyết định đường đi nẻo về của 

nhân quyền; từ đây nhân định được hiểu như phân định 

để giải định các chân trời của nhân phẩm mà nhân 

quyền phải bảo vệ nhân quyền là hùng lực có mặt trong 

tư duy dân chủ như một động cơ tạo ra các hành động 

xã hội, dân tộc, cộng đồng, tập thể để tổ chức lại xã xã 

hội, dân tộc, cộng đồng, tập thể đi theo hướng thăng hoa 

vì nhân vị, nhân bản… Nhân quyền là hùng lực có mặt 

trong tư duy đa nguyên như một khả năng tạo ra các 

hành động của đảng phái, của hội đoàn, của công đoàn, 

của xã hội dân sự, theo hướng tiến bộ vì nhân tri, nhân 

trí. Nhân tố xã hội song hành cùng nhân tố chính trị là 

hai động cơ chủ lực của nhân quyền, vượt lên mọi con 

toán ích kỷ của tự lợi, vượt lên mọi con tính quyền lực 

vì quyền lợi; tại đây nhân quyền sẽ là nền cho các quá 

trình nhận thức của xã hội, trong đó con người không 

còn vô điều kiện với các đạo giáo, tự đặt nhân quyền 

luôn thấp hơn, luôn phải tuân thủ quyền năng của 

thượng đế. Nền cho các công trình xây dựng xã hội, 

trong đó các chế độ chính trị được tổ chức theo hướng 

tôn trọng nhân vị, nhân bản, nhân tri, nhân trí… 
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Ý TƯỞNG-Ý MUỐN-Ý LỰC VÌ LAO ĐỘNG 

Giữa hai thế chiến, tại Âu châu con người đã ý thức 

được cái nguy hại của tổng động viên lao động chỉ phục 

vụ cho chiến tranh, nên qua hiệp ước Versailles, nhân 

loại đã cho ra đời Tổ chức quốc tế lao động 

(Organisation internationale du travail), nhân đạo hóa 

lao động bằng nhân phẩm biết phục vụ hòa bình và tìm 

mọi cách ngăn chặn chiến tranh, và tiếp tục cho ra đời 

Liên hội các quốc gia (Société des nations), là tiền thân 

của Liên Hiệp Quốc (Nations-unies) sau Đệ Nhị thế 

chiến. Sự ra đời của các cơ quan quốc tế: Tổ chức quốc 

tế lao động, Liên hội các quốc gia, Liên Hiệp Quốc làm 

nền tảng cho sự xuất hiện các công pháp quốc tế vừa để 

bảo vệ nhân loại chống chiến tranh, vừa để ngăn chặn 

các bất công tới từ sự bóc lột lao động của cá lớn nuốt 

cá bé. Và chính công pháp quốc tế đã trợ lực cho luật 

lao động, để luật xã hội có mặt trong an sinh xã hội, với 

bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luôn được củng cố 

và hoàn thiện qua các đấu tranh của xã hội dân sự. 

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1626 

 

Ý LỰC TRONG LAO ĐỘNG 

Trong tuyên ngôn của Tổ chức quốc tế lao động, người 

ta nhận được các điều kiện lao động bảo vệ được nhân 

phẩm, bằng các định đề nơi mà nội dung của nhân tính 

được bảo đảm bằng nhân lý trong lao động: con người 

lao động với sự chủ động đóng góp được sức lao động 

của riêng mình, đó chính là thành quả lao động tới từ tự 

nguyện lao động. Con người lao động với nhân phẩm, 

nhân tính, nhân lý nên con người không phải là thú vật 

hoặc máy móc phải khuất phục chỉ để tuân lệnh chủ 

nhân. Con người lao động với tự chủ, bằng tự do của tư 

duy “muốn làm được việc” bằng lao động của mình, từ 

thủ công tới trí thức, với sự tính toán của phương án, 

với ý muốn biến lao động thành quả do mình định đoạt. 

Con người có ý tưởng lao động dựa trên ý muốn có 

thành quả lao động, làm nên ý lực của hiệu năng và hiệu 

quả lao động. Chính hệ luận ý tưởng đầu tiên làm nên ý 

muốn để thành ý lực ngay trong lao động, đã làm nên sự 

khác biệt tòan diện giữa điều kiện làm người trong lao 

động và điều kiện của súc vật hoặc máy móc. Con người 

vận dụng liên minh ý tưởng-ý muốn-ý lực trong chính 

điều kiện làm người trong lao động của mình để bảo vệ 

nhân phẩm, nhân tính, nhân lý trong tổ chức lao động, 

để trực diện chống lại sự tha hóa nhân vị và nhân bản 

trong lao động. 
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GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG CỦA HOÀI VỌNG 

Khi chúng ta nêu được các yếu tố trên đã làm nên mệnh 

đề: thế nào là lao động đúng với điều kiện làm người 

đúng, hoàn toàn khác biệt với súc vật và máy móc; thì 

cùng lúc chúng ta cũng phải công nhận là mỗi con 

người đều mang hai bản chất cũng rất khác nhau. Bản 

chất thứ nhất của bản năng: đói ăn khát uống lao động 

để nuôi thân; và bản chất thứ nhì của bản thể: lấy ước 

mơ làm lý tưởng, với các giá trị biểu tượng trong đó con 

người lao động để thỏa mãn hoài vọng, để thực hiện 

hoài bão của mình với các giá trị của luân lý, của nghệ 

thuật, của khoa học… Chính bản thể với các giá trị biểu 

tượng của hoài vọng, của hoài bão sẽ làm nên sáng tạo 

trong lao động, nâng cao hiệu xuất lao động, làm rộng 

hiệu năng lao động, không những để tăng trưởng sản 

xuất mà còn để thăng hoa nhân kiếp ngay trong lao 

động.  
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CHỦ THỂ LAO ĐỘNG BẰNG SÁNG TẠO, 

Sáng tạo trong lao động làm nên chủ thể lao động bằng 

sáng tạo, không lặp đi lặp lại một cách máy móc hành 

tác lao động, mà ý thức trong lao động có công cuộc 

thay đời đổi kiếp, vì trong sáng tạo lao động có thể làm 

được chuyện dời non lấp bể; mà không trao thân gởi 

phận cho chuyện vật đổi sao dời mà mình không có một 

quyết định, một quyết đoán gì hết! Khi ta học làm người 

tức là ta học dung hòa giữa hai bản chất để rồi sau đó 

chọn ưu tiên một trên hai bản chất: bản năng hay bản 

thể. Tại đây, lao động chính là môi trường học tập để 

thỏa mãn bản năng, cùng lúc để thăng hoa bản thể, vì 

vậy lao động từ môi trường lao tác đã biến thành ngôi 

trường học tập để mỗi chúng ta xây dựng hiện tại, gầy 

dựng tương lai bằng nhân đạo làm nên nhân phẩm bằng 

rành nghề, thạo nghề, giỏi nghề để thấy và thấu chuyện 

nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Từ môi trường đến ngôi 

trường của không gian lao động, chúng ta sẽ khám phá 

ra ít nhất hai hệ vấn đề mới: khám phá thế giới mà ta 

đang sống (đang ăn ở và đang sáng tạo), cùng lúc khám 

phá ra chính chúng ta, có hay không “thiên năng” để 

xây dựng năng khiếu cá nhân, để gầy dựng tài năng, mà 

thành công trong huấn nghiệp, thành đạt trong chuyên 

nghiệp, thành tài trong sự nghiệp. 
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LAO ĐỘNG CÓ LƯƠNG TRI 

Trong thế kỷ mới này, người lao động Việt hiện nay vẫn 

chưa có: công đoàn độc lập, xã hội dân sự thực sự, để 

cả hai cùng nhau xây dựng: bảo hiểm xã hội lương 

thiện, dịch vụ công cộng có lương tâm, luật xã hội có 

lương tri, từ đó bảo đảm một an sinh xã hội chân chính. 

Chỉ vì chính quyền độc đảng hiện nay không những độc 

tài nhưng bất tài, mà chính quyền độc đảng này lại dùng 

độc trị để nuôi nấng độc tham, dụng tham nhũng để 

cướp bóc lao động vừa qua tổ chức lao động bất nhân, 

vừa qua chế độ thuế má thất đức. Nên chính quyền độc 

đảng này không hề có một tri thức tối thiểu nào về lao 

động có lương tri. Ngày ngày, người lao động Việt hiện 

nay đang bị các xí nghiệp, doanh nghiệp ngoại quốc bóc 

lột với lương bổng thấp, điều kiện lao động tồi, và nếu 

đòi hỏi thì bị đuổi việc, nếu biểu tình, xuống đường để 

đấu tranh thì bị công an đàn áp thẳng tay bằng quyền 

lệnh độc đảng của công an trị. Từ đối xử thậm tệ với 

đồng bào lao động cho tới chuyện thí mạng chính đồng 

bào mình, chính là hiện thân của một độc đảng “hèn với 

giặc, ác với dân”.  
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LAO ĐỘNG TẬN DỤNG TỪ 

NHÂN TRI TỚI NHÂN TRÍ 

Lao động có lương tri bắt đầu bằng quyết tâm chấm dứt 

lối lập luận công nhân trong nhà máy là loại người máy 

là việc như công cụ, như phụ tùng trong sự vận hành 

của nhà máy vừa đóng vai chính, vừa đóng vai chủ. Từ 

đó, nó bứng tư tưởng có trong nhân lý, nó tháo tư duy 

có trong nhân tính, để tha hóa nhân phẩm bằng cách bắt 

buộc nhân bản phải cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước 

toan tính của lợi nhuận, trước tính toán của hiệu năng. 

Nội dung của lao động có lương tri mang những nội 

chất sau: lao động có lương tri là lao động vận dụng 

nhân lý, nhân tính bằng nhân tri, nhân trí để bảo vệ 

nhân phẩm, nơi mà lao động phục vụ nhân bản chứ 

không phải ngược lại. Lao động có lương tri là lao động 

tận dụng từ nhân tri tới nhân trí bằng khoa học, bằng kỹ 

thuật đã tạo nên những tiến bộ, văn minh cho nhân loại; 

chính khoa học, kỹ thuật là lực lượng lao động song 

hành cùng nhân sinh để phục vụ nhân sinh chớ không 

phải ngược lại. Lao động có lương tri là lao động chống 

các hoang tưởng tới từ một loại ý thức hệ nơi mà hứa 

hẹn là hứa hão để lừa bịp bằng man trá: “Làm theo nhu 

cầu, hưởng theo tiêu thụ”; mà quên đi tiền đề của thành 

tựu lao động luôn là cần lao, cần cù trong lao động và 

chăm chỉ trong công việc, mà tổ tiên Việt làm rõ bằng 

các định đề: “thức khuya dậy sớm”, “một nắng hai 

mưa”, “ăn bữa sáng lo bữa tối”… 
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LAO ĐỘNG VỚI TRI THỨC CỦA LƯƠNG TÂM 

Lao động có lương tri là lao động chống các chỉ tiêu tới 

tự ý chí chủ nghĩa, chủ quan hàm hồ lấy số lượng toán 

để quyết định số phận người, lấy định lượng bị mù lòa 

về tăng trưởng để vùi dập định chất nơi mà tài năng 

được nhận ra bằng thành quả lao động, nơi mà sáng tạo 

biết thăng hoa lao động. Lao động có lương tri là lao 

động chống lại các lý thuyết tuyệt đối vị khoa học, 

chống lại các chủ thuyết toàn thần quá khích, mượn tôn 

giáo để bóc lột lao động, nên nó chống luôn các lãnh 

đạo dùng ma đạo của độc tôn khoa học, lạm dụng tà đạo 

của độc quyền tôn giáo. Lao động có lương tri là làm 

việc với tri thức của lương tâm, nơi mà hiệu quả lao 

động phục vụ cho nhân vị, hiệu năng lao động phục vụ 

cho nhân bản, thành quả lao động phục vụ cho nhân 

phẩm, thành tựu lao động phục vụ cho nhân văn, trong 

đó nhân sinh, nhân loại được bảo vệ bởi nhân tính, 

nhân lý biết dựa vào nhân tri luôn tỉnh táo để có sáng 

suốt bằng nhân đạo của nhân trí. 
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LAO ĐỘNG BẰNG LƯƠNG TRI 

Từ lao động có lương tri tới lao động bằng lương tri là 

sự trưởng thành toàn diện của hệ lương (lương thiện, 

lương tâm, lương tri), nơi mà lương thiện là gốc, rễ, cội, 

nguồn của lương tâm chế tác ra lương tri chính là sự 

hiểu biết của con người bằng tổng lực của nhân tính, 

nhân lý, nhân tri, nhân trí, biết làm nên nhân vị, nhân 

văn, nhân bản để bảo đảm và bảo trì nhân phẩm, nhân 

đạo, nhân tâm. Hãy lý luận trên nội dung để tìm ra lập 

luận về nội chất của lao động bằng lương tri. Lao động 

này vận dụng nhân tính, nhân lý, nhân tri, nhân trí để 

hiểu nhân loại, nhân thế, nhân sinh không lao động 

trong đơn lẻ mà lao động trên một môi trường, lao tác 

trên một môi sinh, tại đây một nhân sinh quan đứng đắn 

phải là một thế giới quan tử tế với môi trường và môi 

sinh. Cụ thể là không để quê hương gấm vóc của tổ tiên 

Việt tộc thành bãi rác ô nhiễm của Tàu hoạn, bằng hóa 

chất độc, thực phẩm bẩn của Tàu nạn, nhiệt điện than 

của Tàu họa, để sau này lại có thể là bãi tha ma của Tàu 

dịch. Lao động bằng lương tri vận dụng sáng tạo lao 

động để thành quả lao động không chỉ là sản phẩm phục 

vụ nhân loại, nhân thế, nhân sinh, mà còn là tác phẩm 

của môt nhân sinh quan đứng đắn hợp lực một thế giới 

quan tử tế để có một vũ trụ quan liêm chính biết tôn 

trọng muôn loài nơi mà mọi sinh vật có chỗ đứng ghế 

ngồi của sinh linh, tức là linh thiêng bằng linh hồn của 

sự sống. 
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NHÂN SINH QUAN ĐỨNG ĐẮN - THẾ GIỚI 

QUAN TỬ TẾ - VŨ TRỤ QUAN LIÊM CHÍNH 

Liên minh giữa nhân sinh quan đứng đắn, thế giới quan 

tử tế và vũ trụ quan liêm chính chính là bản lĩnh của một 

nhân loại văn minh, chính là tầm vóc của một nhân sinh 

“ăn ở có hậu” với tiền đồ tổ tiên, với các thế hệ mai 

hậu, ngay trong mọi hành tác lao động mang hệ thức (ý 

thức, kiến thức, tri thức, trí thức, nhận thức, tỉnh thức) 

để làm nên lao động bằng lương tri. Từ lao động có 

lương tri tới lao động bằng lương tri là sự thông minh 

toàn lý về nhận thức biết làm ra sản phẩm, lại biết làm 

nên tác phẩm bằng sáng tạo ngay trong lao động, và liên 

hợp giữa sản phẩm và tác phẩm, có trong sự thông thạo 

làm ra sản phẩm, song lứa để song hành cùng sự thông 

thái làm ra tác phẩm. Nên lao động có lương tri luôn có 

chỗ dựa làm nền của hệ thông (thông minh, thông thạo, 

thông thái), nơi mà lao động thủ công và lao động trí 

thức luôn bổ sung để hỗ trợ cho nhau. 
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CÔNG LÝ LAO ĐỘNG 

Phạm trù công lý lao động để giải quyết không những 

công bằng phải có mặt trong xã hội, mà phải hiện diện 

ngay trong lao động. Tập-hợp bạo quyền, tà quyền, ma 

quyền với địa thế ngồi mát ăn bát vàng, với tư thế ăn cỗ 

đi trước lội nước đi sau; từ mượn gió độc đảng mà bẻ 

măng trong thiên nhiên, cướp tài nguyên, với tục thế cốc 

mò cò ăn, chính là bất công của bất công, nên công lý 

bảo vệ nhân vị vì nhân phẩm trong lao động phải xuất 

hiện bằng công pháp biết làm ra công luật để xét và xử 

bọn cướp ngày là quan này. Từ thảm cảnh của Việt 

Nam hiện nay, hãy phải nhìn rộng ra những tai họa 

trong suốt quá trình công nghiệp hóa của ba thế kỷ qua. 

Biến tổ chức lao động thành tổ chức xã hội, nơi mà con 

người luôn là công cụ của tổ chức chính trị với hệ ý (ý 

định, ý muốn, ý đồ) làm nên ý lực biến nhân lực thành 

công cụ mà không tôn trọng nhân phẩm của kẻ lao 

động. Đưa chủ thuyết Tylors nơi mà con người là công 

cụ của nhà máy vào ý đồ của Lenin là biến nhân lực của 

nguồn máy độc đảng thành công trường để áp đặt lên 

toàn xã hội với một kỷ luật quân sự toàn trị bất nhân 

thất đức. 
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NHỮNG HỌC THUYẾT LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI 

Chúng ta cũng không được quên những lầm đường lạc 

lối của chính các lý thuyết gia, các tư tưởng gia chính là 

các tác giả lớn trong hệ thống học thuật của khoa học xã 

hội và nhân văn khi họ nghiên cứu về quan hệ giữa con 

người, xã hội, và lao động. Tổ sư của xã hội học cận đại 

là Durkheim đề nghị khi nghiên cứu về quan hệ con 

người-xã hội-lao động, thì hãy xem con người là một 

vật thể (chose). Tổ sư của xã hội học đương đại là 

Bourdieu đề nghị khi nghiên cứu về quan hệ con người-

xã hội-lao động, thì hãy xem con người là một phân tử 

(particule) trong một không gian nam châm. Tổ sư của 

nhân học cận đại và đương đại là Levi-Strausse đề nghị 

khi nghiên cứu về quan hệ con người-xã hội-lao động, 

thì hãy xem con người là côn trùng (insecte) trong một 

cấu trúc chung nơi mà cơ cấu quyết định cho số phận 

của cá nhân. Khuyết điểm của các luận thuyết này làm 

nên khuyết tật của các chủ thuyết mà họ đề ra, nơi mà 

các lý thuyết gia, các tư tưởng gia này không những 

mượn hình tượng của vật thể vô tri kiểu Durkheim, của 

vật thể vô giác kiểu Bourdieu, của tiểu sinh vật vô cảm 

kiểu Levi-Strausse để làm biểu tượng mà dựng lên hệ 

luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) không nhân 

lý cũng không nhân tính, không nhân bản cũng không 

nhân văn….  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1637 

 

 

 

TRI THỨC LAO ĐỘNG 

Khuyết điểm thành khuyết tật ngay trong hệ thức (ý 

thức, kiến thức, tri thức, trí thức, nhận thức, tỉnh thức) 

của các trí thức này tác động thẳng lên nhân trí, luôn 

yêu cầu chúng ta phải cẩn thận trong tri thức để cẩn 

trọng trong nhân tri. Trong một thế chế thực sự dân chủ 

để bảo vệ nhân quyền, thì công lý lao động phải có mặt 

ngay trong công bằng lao động qua tổ chức trong lao 

động bằng hệ thức (ý thức, kiến thức, tri thức, trí thức, 

nhận thức, tỉnh thức). Hành tác trong lao động bằng hệ 

tự (tự do, tự trọng, tự chủ, tự tin). Phân công trong lao 

động bằng hệ chuyên (chuyên khoa, chuyên ngành, 

chuyên môn, chuyên nghiệp). Thành quả trong lao động 

bằng hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tạo). 

Nhưng tri thức lao động làm nên thành quả lao động có 

hiệu quả kinh tế, được hỗ trợ bởi khoa học kỹ thuật, 

trong đó sáng tạo lao động có mặt trong thị trường qua 

cung và cầu, ở ngoài phạm vi quyền lực của chính 

quyền và chính quyền chỉ có vai trò làm trọng tài khi bất 

công trong lao động xuất hiện. Khi chính quyền trở 

thành trọng tài thì chính quyền này phải được bảo chứng 

bởi luật lao động, được trợ lực bởi luật xã hội với các 

tiền đề: thành quả lao động không phải là hàng hóa với 

giá cả nhất định; vai trò con người trong lao động không 

phải hàng hóa để trả giá, để mặc cả; thị trường lao động 

không thuần túy là thị trường hàng hóa. 
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CÔNG LÝ LAO ĐỘNG TRƯỚC  

QUYỀN LỰC CỦA LƯỢNG 
Công lý lao động trong điều kiện công nghiệp cơ giới 
hóa không còn là công lý lao động trong điều kiện công 
nghệ truyền thông hiện nay với khả năng vi tính biết có 
phản ứng phản hồi để thích ứng môi trường, bối cảnh, 
hiện trạng của xã hội. Kỷ nguyên công nghệ truyền 
thông có khả năng vi tính có phản ứng, biết phản hồi để 
thích ứng với nhiều hoàn cảnh, từ chứng khoán tới đầu 
tư, từ sản suất tới tiêu dùng bắt buộc chúng ta phải linh 
động trong chuyển luận về công lý lao động… Tại đây 
công lý lao động trong bối cảnh công nghệ truyền 
thông, cũng vẫn bị điều khiển bởi quyền lực của lượng, 
nơi mà số lượng đẩy lui chất lượng, để chất phải lùi để 
nhường chỗ cho lượng. Nơi mà chỉ tiêu sản xuất quyết 
định cường độ lao động, tất cả phải phục tùng định 
lượng trong hiệu quả và kết quả lao động. Chính sức ép 
của sản lượng, áp đặp lên hiệu quả, hiệu năng của lao 
động đã cho xuất hiện những hiện tượng trầm cảm, tự 
tử, với tầng số tai nạn lao động cao, theo cùng với 
những hậu quả về tâm lý, những hậu nạn về nhân phẩm. 
Chính tại đây, công lý lao động phải tiếp tục những 
phương án, phương pháp mới để bảo đảm lao động có 
nhân tính, để bảo hộ người lao động không là nạn nhân 
của tổ chức lao động, phân công lao động luôn dựa trên 
sản lượng lao động. Công lý lao động phải biết tương 
đối hóa sản lượng, để vào thực chất của phẩm, để biết 
nhận ra tác phẩm của sáng tạo lao động, tự đó biết được 
hoài bão của nhân phẩm, hoài vọng của nhân tri, nơi mà 
nhân trí đã vượt thoát số lượng, để vượt thắng bất công. 
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NHẬN DIỆN CÁC GIÁ TRỊ TÂM LINH 

Nếu các giá trị tâm linh sắc về trí tuệ, nhọn về lý trí, thì 

các giá trị phải là kết quả của một quá trình lập luận cao 

về tư tưởng, sâu về triết học, tức là rộng về nhân tri, và 

hề không dính dáng gì tới các chuyện mê tin dị đoan mà 

học thuật không kiểm chứng được, kinh nghiệm không 

thí nghiệm trọn vẹn được. Nhưng khi nghiên cứu về các 

giá trị tâm linh biết củng cố nhân lý, biết phục vụ nhân 

trí, biết thuyết phục nhân loại tinh anh hơn, giúp nhân 

sinh tỉnh táo hơn, dìu nhân thế và dắt nhân tình theo các 

tri thức mà sự sáng suốt của nhân trí giữ vững được các 

giá trị của nhân đạo, các giá trị tâm linh rất khác các sự 

thật của khoa học, các chân lý của triết học, các lẽ phải 

của luân lý tuyệt đối. Các giá trị tâm linh chọn đường đi 

nẻo về cho riêng nó, tại đây phải hiểu cách định vị (như 

các chỉ báo) của các giá trị tâm linh, để lần tìm ra cách 

định nghĩa các các giá trị này. Chiều sâu của các giá trị 

tâm linh là chiều cao của linh hồn, một chiều cao biết 

nâng nhân tri cụ thể là biết yêu theo chiều cao của 

hướng thiện những gia trị bị xem là tầm thường trong 

cuộc sống, tại đây minh triết cùng đạo đức biết nhập nội 

để chế tác ra các giá trị tâm linh; làm được chuyện mà 

Platon đặt tên là sự bất tử của linh hồn. Chiều sâu của 

các giá trị tâm linh luôn bắt đầu bằng sự đánh giá tỉnh 

táo, sự phân tích sáng suốt, luôn bình tĩnh chọn con 

đường để thực hiện cái tốt, nó mang theo nguyện vọng 

làm nên ý chí biến cái tốt thành hiện thực và chiều cao 

của các giá trị tâm linh là ý chí muốn làm tốt cái tốt. 
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CHIỀU SÂU CỦA CÁC GIÁ TRỊ TÂM LINH 

Chiều sâu của các giá trị tâm linh, không phải là chuyện 

của lý trí tuyệt đối, càng không phải là chuyện lý trí 

suông, nó chính là sự cẩn trọng không những là khẳng 

định các lý trí tốt, mà nó phải trở thành các triết lý của 

cuộc sống được quyền sống còn, nên nó không cực đoan 

quyết định, và không bao giờ quá khích trong hành 

động. Các giá trị tâm linh cũng không phải là chuyện 

khoa học chính xác, mà là chuyện triết đúng lúc, lý 

đúng cảnh, luận đúng thời, lấy bối cảnh để hiểu nhân 

sinh, lấy hoàn cảnh để tìm đáp số, lấy tâm cảnh để tư 

duy, nên nó tìm cách giải quyết ít nạn nhân nhất, cách 

trả lời ít đổ vỡ nhất, nó tìm cái hợp lý thấu tình để có lối 

ra, mà không ai phải là nạn nhân cho thời cuộc. Aristote 

gọi tên nó là thế giới của sự thông minh làm nên sự 

thông thái, và lắm lúc nó không lệ thuộc vào thế giới 

thông suốt sự thật của khoa học. Chiều sâu của các giá 

trị tâm linh chỉ thật sự là giá trị khi nó là sự cẩn trọng 

trong sáng suốt và là khẳng định của sự can đảm, cẩn 

trọng ngược với liều lĩnh, can đảm trái với hèn nhát. 

Các giá trị không bao giờ «liều mạng» để «tử vì đạo» 

mà «xem rẻ mạng người», nó cũng không hề «ba phải» 

để «lòn lách» mà làm «nhục kiếp người», nó cẩn trọng 

cho nhân sinh và nó can đảm bằng chính bản thân nó, 

nên nó ngược lại hoàn toàn với sự «né tránh» để tồn tại, 

«lẩn trốn» để «thoát thân», vì nó dụng chân lý, biết 

dùng sự thật để tạo lối thoát cho những ai «lầm đường 

lạc lối» sa lầy trong «mê lộ» đang đi tới «tử lộ» mà cứ 

tưởng đang đi trên «sinh lộ».  
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CHIỀU CAO CỦA CÁC GIÁ TRỊ TÂM LINH 

Chiều cao của các giá trị tâm linh mang tính tiên tri mà 

nhân sinh kiểm chứng được, đó là tầm vóc của Nguyễn 

Bỉnh Khiêm đã cứu cùng lúc nhà Mạc và nhà Nguyễn ra 

khỏi vũng lầy của vua Lê, chúa Trịnh. Chiều cao của 

các giá trị tâm linh khi được chứng thực bởi sự cẩn 

trọng và sự can đảm, chính là sự thông minh linh động 

biết thích ứng trong biện chứng vì biết giữ trí và giữ 

tâm. Chiều cao của các giá trị tâm linh có trong ý 

nguyện muốn cái tốt có mặt trong cuộc sống để chống 

lại cái xấu có cha sinh mẹ đẻ là cái ác; nhưng các giá trị 

tâm linh luôn mang theo sự cẩn trọng không những 

trong định nghĩa thế nào là tốt mà còn bắt con người 

phải rõ ràng từ cứu cánh tới phương tiện, luôn phải cẩn 

trọng hơn nữa khi chọn lựa phương tiện, khi đã có cứu 

cánh tốt rồi. Plotin tin rằng chiều cao của các giá trị tâm 

linh làm nên đạo đức của ý nguyện muốn làm tốt cuộc 

sống từ cứu cánh tới phương tiện, từ thượng nguồn của 

tư duy tới hạ nguồn của hành động. Chiều cao của các 

giá trị tâm linh khi lấy sự cẩn trọng làm giá trị cho đạo 

đức, thì nó trở nên sinh động khi phối hợp sự cẩn trọng 

luôn song hành trong các giá trị của luân lý về bổn phận 

và trách nhiệm. Các giá trị tâm linh luôn biết điều phối 

sự cẩn trọng như sức mạnh của tư duy biết cái nào là cái 

tốt cho mình và cho người khác, nó mang trọn vẹn một 

quá trình suy ngẫm, nó mang toàn bộ các kết quả tâm 

định và trí định để làm nên thiền định trong tỉnh táo và 

sáng suốt, đó là vòng tròn khôn ngoan biết chứa cả hai, 

vừa cẩn trọng, vừa đạo đức. 
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CHIỀU RỘNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ TÂM LINH 

Chiều rộng của các giá trị tâm linh biết dựa vào ý muốn 

đi tìm tri thức để hiểu sự vận hành của nhân tri, nó luôn 

song hành cùng với ý nguyện của nhân sinh muốn tồn 

tại bằng nhân phẩm trong nhân thế, mặc dù nhân loại 

đang đầy dẫy các xáo trộn, các hỗn loạn của nhân tình. 

Weber đề nghị muốn có các giá trị này nhân tri phải 

thấy sự quan hệ chặt chẽ giữa đạo lý của ý chí và đạo lý 

của trách nhiệm, khi cả hai có mặt để phối hợp nhuần 

nhuyễn với nhau, thì chính cái trí của cái tri sẽ giúp 

cuộc sống thấy ra cái sinh của cái có, cụ thể là quyền 

năng của nhân trí sản sinh được các giải đáp lối thoát 

mới cho nhân lý, để nhân tri nhận ra lối thoát mới cho 

nhân thế. Chiều rộng tâm linh Việt không những là 

chiều cao của nội dung lý trí, mà còn là chiều rộng của 

tư tưởng Việt mang văn hiến riêng của Việt tộc. Chiều 

rộng tâm linh Việt không những là chiều cao của trí tuệ, 

mà còn là chiều rộng của lịch sử Việt mang văn minh 

riêng của Việt tộc. Chiều rộng tâm linh Việt không 

những là chiều cao của nhân phẩm Việt, mà còn là chiều 

dài của bản sắc Việt luôn biết mở cửa để song hành 

cùng văn hóa Việt. Cao, sâu, rộng, dài có độ bền của 

đạo lý đã được thử thách, có độ vững của đạo đức đã 

biết vượt qua thăng trầm; đạo lý bền biết đi trên lưng cái 

cực đoan để vượt thoát cái vô minh, đạo đức vững biết 

đi trên vai cái quá khích để vượt thắng cái vô tri. 
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HIỆN THỰC TÂM LINH VIỆT:  

ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ 

Câu chuyện tâm linh không hề là câu chuyện lý thuyết, 

vì trong đời sống hằng ngày, mọi người có thể nghe 

được câu «thấy thương quá» tới tự lời nói thật bình 

thường của những người có lòng vị tha, muốn chia sẻ 

tức khắc nỗi khổ niềm đau với tha nhân. Câu chuyện 

tâm linh không hề là câu chuyện trừu tượng, vì trong 

sinh hoạt hằng ngày, mọi người có thể nghe được câu 

«nghe mà thương» tới từ một câu nói ngắn gọn của 

những người có lòng bao dung, muốn chia sẻ tức thì sự 

đồng cam cộng khổ với đồng loại. Câu chuyện tâm linh 

không hề là câu chuyện viễn vông, vì trong quan hệ 

hằng ngày, mọi người có thể thấu được câu «càng nhìn 

càng thương» tới từ một phản xạ nhanh nhẹn trong sáng 

suốt của những người có lòng rộng lượng, muốn chia sẻ 

tức thời chuyện đồng hội đồng thuyền với đồng bào 

mình. Đạo Phật biết mang hiện thực này đến để chia sẻ 

với Việt tôc về vô lượng tâm qua các Tâm kinh: «nhìn 

đời bằng mắt thương» để làm sáng lên lòng vị tha, lòng 

bao dung, lòng rộng lượng của Việt tộc. 
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TUỆ GIÁC TÂM LINH VIỆT 

Câu chuyện tâm linh không quan hệ gì tới câu từ tâm 

linh bị lạm dụng trong ngôn ngữ hiện nay bị mê hoặc 

bởi mê tín về cõi âm nào đó mà nhiều thành phần xã hội 

hiện nay đang bị lôi kéo, để bọn đầu cơ mê tín trục lợi 

ngay trên mê lộ của họ. Tuệ giác của tâm linh kết hợp 

thuần thạo sự thật, chân lý, lẽ phải để tạo ra cái đẹp của 

đạo đức, cái hay của đạo lý, cái tốt của luân lý, từ đó tuệ 

giác tâm linh luôn ngược hướng, trái chiều với mê tín, 

vì nó mang sự tỉnh táo của lý trí, sự sáng suốt của trí 

tuệ, có liên minh cứng cáp là minh triết trong lý luận, có 

minh luận trong hành động. Tuệ giác của tâm linh thấy 

đường đi nẻo về của nhân tính, nhận ra nhân vị nhờ 

nhân bản, hiểu rõ nhân tri nhờ nhân từ, thấu sâu nhân 

đạo nhờ nhân nghĩa. Mê tín bị mê hoặc trong mê lộ còn 

đang mò mẫm dưới chân đồi, thì tuệ giác của tâm linh 

đã tới đỉnh núi với nhân cách thư thả của nhân tri thư 

thái để nhận diện mọi chân trời mà không bị một trở lực 

nào vùi, lấp, che, choáng được.  
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NỘI CÔNG TÂM LINH VIỆT 

Nơi đây, nội công tâm linh mang tính thiêng liêng với 

các giá trị đạo đức tối cao bắt con người lầm đường lạc 

lối phải suy nghĩ lại, phải cân, đo, đong, đếm lại từ hành 

vi tới hành động của mình để tìm lại con đường hay, 

đẹp, tốt, lành của đạo lý. Nội công tâm linh không phải 

là chuyện thể lực thuần túy, mà là chuyện của trí lực 

biết bao dung, là chuyện của tâm lực biết dung thứ: phải 

dung kẻ dưới mới là lượng trên (Nguyễn Du). 
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BẢN LĨNH TÂM LINH VIỆT 

Có tầm vóc, có nội công sẽ có bản lĩnh, nhưng các giá 

trị tâm linh không cần bản lĩnh của xảo thuật để thành 

công, cũng không cần bản lĩnh của mưu lược để thoát 

hiểm, nên không cần luôn bản lĩnh của mưu trí để tồn tại 

trong tính toán. Các giá trị tâm linh được sống ngay 

trong ánh sáng của chuyện con người yêu cái đẹp, thích 

cái hay, quý cái tốt, trọng cái lành, nó vượt lên nên vượt 

xa chuyện tính toán để lời lỗ, để hơn thua, để đọ tài, để 

thi sức. Bản lĩnh của các giá trị tâm linh tự tin nên tự tại, 

tự trọng nên tự do trước mọi mưu kế, mưu đồ, nó đi trên 

mọi cái đầu của vị kỷ, nó đi xa hơn mọi con tính ích kỷ, 

vì nó đại trí nên nó thoải mái trên đại lộ của mọi nhân 

lộ. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1648 

 

 

 

TẦM VÓC TÂM LINH VIỆT 

Trong khu vực của tam giáo đồng nguyên, khi đánh giá 

về các loại chiến thắng trên mọi mặt trận từ chính trị tới 

quân sự, từ văn hóa tới giáo dục, từ luân lý tới đạo 

đức… người xưa xếp loại từ thấp lên cao: thắng nhỏ là 

thắng mà phải dùng: lực; cao hơn là chiến thắng khi biết 

dụng: trí, cao hơn nữa là dùng: đức, và cao hơn cả là 

thắng là nhờ: đạo! Đây là toàn thắng. Đạo của nhân đạo 

tới từ chính nghĩa có lý luận làm nên chính đạo, mang 

giá trị của nhân đức, có nhân trí của nhân tính, có nhân 

lý của nhân vị, có nhân văn của nhân bản, tầm vóc của 

tâm linh chắc chắn là ở đỉnh cao giữa đức và đạo. 

Thắng được đối phương với sự khâm phục của đối 

phương, với tầm vóc giúp đối phương cùng thắng với ta, 

từ đó đối phương không còn là đối thủ, nên không bao 

giờ trở thành tử thù với ta. Mà ngược lại, chính đối 

phương tìm tới ta, tiếp nhân sinh quan vị tha của ta, 

nhận thế giới quan rộng lượng, đón vũ trụ quan khoan 

dung của ta; đây mới là toàn thắng qua đạo! Thắng vinh 

quang, thắng bền vững vì biết «cải tử hoàn đồng» cái 

xấu, tồi, tục, dở giúp nó hóa thân vào cái hay, đẹp, tốt, 

lành. Hãy nhận ra tầm vóc của Nguyễn Trãi: lấy nhân 

nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo, để 

thấy tầm vóc tâm linh Việt tộc.  
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CẤU TRÚC TÂM LINH VIỆT  

Nếu đi từ trên xuống dưới, bắt đầu bằng đạo, đi tiếp tới 

đức, qua nẻo của trí, cùng lúc tránh xa lực (bạo lực), 

mẹo (mưu kế) vì chúng quá thấp so với các yêu cầu của 

các giá trị tâm linh, nhưng tác giả sẽ đi trên hai con 

đường luôn cần sự có mặt của tâm linh để vấn nạn các 

khổ đau mà Việt tộc đã cam nhận trong lịch sử cận và 

hiện đại của mình. Cấu trúc lý luận của tiểu luận sẽ bắt 

đầu bằng tâm đạo để đi tìm chiều cao các giá trị tâm 

linh thừa kế của tổ tiên, nhận diện được sự đặc sắc của 

các kinh nghiệm tâm linh của Việt tộc, nhất là qua các 

kinh nghiệm của Thiền tông, từ đời Trần tới cõi tâm linh 

mà thiền sự Thích Nhất Hạnh đã trao truyền cho thế 

giới. Rồi đi tới tâm đức đã có từ lâu trong sáng tác thi ca 

của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du… và tiếp tục trên con 

đường tâm trí qua nhiều tác giả, nơi mà tâm linh chính 

là trí lực của nhân lý. Theo chiều sâu lịch sử của Việt 

tộc, tiểu luận dừng lại trước các oan khiên của đất nước, 

để hiểu tâm cảnh qua hoàn cảnh của chiến tranh, tâm 

phận qua hậu quả của nội chiến huynh đệ tương tàn thế 

kỷ XX vừa qua, cuối cùng là đi sâu vào tâm nạn tới từ 

bạo quyền độc tài lập nên nhà tù cải tạo sau 1975, giờ 

đã tới tà quyền là “hèn với giặc, ác với dân” để cảm 

nhận bi nạn của Việt tộc. Tâm đạo, tâm đức, tâm trí 

trong các giá trị tâm linh là để giúp người vì quý người. 

Tâm cảnh, tâm phận, tâm nạn trong các giá trị tâm linh 

để cứu người vì thương người. 
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NGỮ VĂN «TRỜI» BIẾT THAO TÚNG 

Chuẩn định của Nho giáo: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín cho 

phép quân tử «thay trời hành đạo», tại sao lại đặt chính 

nghĩa của quân tử vào «mệnh trời»? Tại sao lại ghép lý 

tưởng của quân tử vào «ý trời»? Trong khi đó nếu trời là 

một phạm trù mơ hồ của nhân tri, thì chắc gì thiên lý 

cao, sâu, xa, rộng hơn nhân lý? Nếu nhân lý có rễ là 

nhân từ, có cội là nhân tâm, có gốc là nhân bản, có 

nguồn là nhân nghĩa, làm nên nhân tri, dựng lên nhân 

trí, thì tại sao người lại thua trời, rồi để trời quyết định 

mệnh, phần, số, phận của người. Chính vì không định vị 

được «mệnh trời», «ý trời» nói chung là thiên lý (lý của 

trời) nên ngữ pháp «thay trời hành đạo» luôn bị cái 

mông lung, cái mơ hồ, cái lang bạc của ngữ văn «trời» 

thao túng. Vì nó càng mông lung, mơ hồ, lang bạc nên 

nó dễ bị khai thác trong bất cẩn, lợi dụng qua bất minh, 

vì hiệp sĩ có thể «thay trời hành đạo», mà giới giang hồ 

ít đạo lý, thiếu luân lý, vắng đạo đức cũng có thể «thay 

trời hành đạo», để trở thành thảo khấu trộm, cắp, cướp, 

giựt, vì dám «mệnh danh là mệnh trời», cho nên nhóm 

Lương Sơn Bạc bên Tàu được gọi là anh hùng. Nhưng 

dứt khoát là các giá trị tâm linh không thể ai cũng lấy ra 

dùng, lấy ra khai thác theo ý riêng, tức làm ra luật rừng 

cho mình được. 
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MINH BẠCH TRONG  

«NHẤT TÂM HÀNH THIỆN» 

Việt tộc hiện nay đang sống trong bi kịch dân oan. Bọn 

người khi xưa vỗ ngực là cách mạng, hô to «trả lại 

ruộng cho dân cày», chính chúng giờ đây đã biển lận 

ngay trong hiến pháp: «đất là sở hữu của toàn dân», 

«do chính phủ quản lý», dưới sự «lãnh đạo của Đảng», 

nên không có một công dân nào được có sở hữu riêng 

về bất động sản. Từ đó, bạo quyền độc đảng tha hồ chỉ 

giáo bọn đàn em là tà quyền tham quan cướp đất của 

dân để bán lại ma quyền buôn đất, bọn đầu cơ xây cất, 

biến công dân thành dân oan, màn trời chiếu đất, đầu 

đường xó chợ, bụi đời ngay trên mảnh đất của mình. 

«Thay trời hành đạo», không nói rõ chính nghĩa bền 

vững trong một lý tưởng bất biến, nên nó không mang 

một giá trị tâm linh nào cho kẻ tuyên bố về nó; ngược 

lại đạo Phật sắc nhọn vì chính xác về các giá trị tâm 

linh, nên ngữ pháp «nhất tâm hành thiện» là một ngữ 

pháp rõ ràng, một ngữ văn minh bạch, nó chống lại cái 

mông lung, cái mơ hồ, cái lang bạc của «thay trời», vì 

nó biết khẳng định từ, bi, hỷ, xã ngay trong cái vô 

thường của vạn vật, nó xác thực nội công, bản lĩnh, tầm 

vóc lấy tình thương xóa bỏ mọi tham, sân, si. Đây là giá 

trị tâm linh đích thực! 
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CÁI TÔI THÀNH CÁI TA ĐỂ RA CÁI MÌNH 

Nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây, một câu vừa ngạn 

ngữ, vừa dân ca của Việt tộc, dịu dàng và dễ thương 

như vậy nhưng dính dáng gì tới câu chuyện tâm linh? 

Có thì can hệ gì tới các giá trị tâm linh trong văn hóa 

của Việt tộc? Chắc là có chứ vì chỉ cần hai chữ đầu: nhờ 

duyên đã tạo ra cả một vũ trụ mới, được mở ra khi mọi 

điều kiện để tụ duyên đã có, để chuyện khởi duyên được 

bắt đầu, không cảm nhận hết chữ duyên, thì sẽ không 

đứng lâu trên không gian văn hóa Việt được, không 

sống dài trong thời gian văn minh Việt được, nhất là 

không ra vào thảnh thơi được trong cõi tâm linh văn 

hiến Việt được. Có duyên thì có mọi chuyện, từ tình yêu 

tới hạnh phúc, còn vô duyên thì không có gì cả, thậm chí 

còn bị coi là vô phúc nữa (vô phúc vì thiếu tơ duyên, vì 

vắng trần duyên). Riêng từ: nhờ, vừa là chỗ dựa cho hội 

duyên, vừa là sức bật cho xướng duyên, vì nhờ đây là 

kết quả của hợp duyên nơi mà mọi điều kiện thuận lợi 

đã có rồi, nơi mà tam cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, tâm 

cảnh) đã nhập một. Vì bối cảnh của gặp gỡ làm nên 

hoàn cảnh tạo ra thân thiết đang trở thành thân mật, để 

chế tác ra tâm cảnh của hai kẻ sẽ chung đời chia kiếp 

với nhau, vì mỗi bên đều sẵn sàng trao thân gởi phận 

cho nhau.
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BIẾT DẠY NHAU ĐẾM 1,2,3 BẰNG 

DUYÊN, NỢ, TÌNH 

Muốn theo chân chữ duyên để hiểu chữ đời và chữ 

người thì phải học chữ ngộ! Mới gặp nhau là sơ ngộ, 

nhờ thuận duyên nên sẽ được tái ngộ, rồi dựa vào khởi 

duyên thì sẽ hưởng tao ngộ, và nếu biết dựa lên hợp 

duyên thì sẽ có hạnh ngộ, một hạnh phúc có trong tầm 

tay, bền bỉ với ta, nếu ta tin vào chữ duyên này. Vì theo 

sau chữ duyên là sáng tạo của số học tâm linh Việt: một 

duyên, hai nợ, ba tình, của một dân tộc biết dạy nhau 

đếm 1,2,3 bằng duyên, nợ, tình, đây không chỉ là số học, 

không chỉ dạy đếm, mà còn là một toán học tâm linh rất 

tế nhị và phức tạp, vì phải để cả đời ra mà học, mà hiểu, 

mà thấu. Chưa hết, câu chuyện nhờ duyên không những 

là câu chuyện nội chất của tâm linh làm nên giá trị tâm 

linh cho tất cả người Việt nào tin vào nó, mà còn là 

động cơ của một tình cảm luân lý: biến nhờ duyên thành 

quê mình. Nơi mà niềm tin vào duyên biến sự thật của 

duyên thành: đôi ta, lứa đôi… để khi hai kẻ yêu nhau 

lấy nhau, thành vợ thành chồng, thì họ gọi nhau bằng 

tuyệt từ linh diệu của Việt ngữ: mình ơi! (người thương 

của mình cũng chính là thân thể của mình). Nếu không 

thấy được tầm vóc tâm linh của nhờ duyên, nếu không 

cảm nhận được bản lĩnh tâm linh của quê mình, thì là 

một thiệt thòi lớn lắm thay! 
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CẦN HUYỀN THOẠI  

ĐỂ SỐNG KHÁC RỒI SỐNG CAO 

Việt tộc kể cho nhau nghe qua bao thế kỷ, không biết 

bao nhiêu là thế hệ chuyện thuở Việt tộc dựng nước, 

Lạc Long Quân và Âu Cơ có 100 trứng, thành 100 đứa 

con biết gọi nhau là đồng bào, cùng mẹ cha nên, cùng 

một bào thai mẹ. Rồi, Việt tộc kể cho nhau nghe bao 

chuyện khác, nào là Sơn Tinh, Thuỷ Tinh của một quê 

hương có núi trên đất, có nước ngoài khơi, nên Việt tộc 

gọi quê hương mình là Đất Nước… Huyền thoại thì 

không thuộc về phạm trù của khoa học chính xác, nhưng 

khoa học xã hội và nhân văn thì có ý kiến sắc sảo về ảnh 

hưởng tâm linh của huyền thoại, mặc dầu không xác 

chứng được tính toán học của huyền thoại. Đây là một 

hệ vấn đề thật hay trong khoa học xã hội và nhân văn, vì 

khi nghiên cứu về huyền thoại đã được trao truyền qua 

bao thế kỷ, qua bao thế hệ, thì huyền thoại đã trở thành 

huyền sử, như linh hồn của Việt tộc, như giá trị tâm linh 

của Việt sử. Các huyền sử đi lại thong dong trong thư 

thái của không gian và thời gian của lịch sử, bằng chứng 

là các huyền sử có mặt trong giáo khoa, giáo trình, giáo 

án của trường học, làm nên cột xương sống tâm linh cho 

giáo dục.  
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HUYỀN SỬ NÂNG CAO NHÂN PHẨM 

Những ai buộc tội huyền thoại của một dân tộc toàn là 

chuyện mê tín, dị đoan, thì chính họ sẽ lạc vào cõi vô 

minh trong vô thức, nên vô tri trong vô trí, chóng chày 

sẽ bị rơi vào hố vô giác rồi trở thành vô cảm trước các 

giá trị tâm linh, nơi có sự phối hợp diệu kỳ giữa huyền 

thoại và lịch sử.  Sự giao thoa diệu kỳ giữa huyền thoại 

và lịch sử trong cấu trúc tạo chuyện làm nên chất huyền 

hoặc của huyền sử, mà nội dung là nâng cao nhân phẩm 

bằng chiều sâu của các giá trị tâm linh, nơi mà thiện sẽ 

thắng ác, nơi mà sự sống sẽ là sức thông minh của ánh 

sáng sủa đi tất cả bóng tối của cường quyền. Khi mà 

mọi bạo quyền tới từ tà quyền đều không có chỗ đứng 

trong nhân phẩm, con người sẽ không cho nó thổi độc 

chất vào nhân tri, không cho nó biến thành ma quyền 

với âm binh của nó để hoành hành nhân cách, hãm hại 

nhân thế. Trong phương trình huyền thoại-lịch sử, thì 

Việt tộc có Thạch Sanh một thân một mình chém chằng, 

một công hai việc, không những để cứu công chúa, biểu 

tượng của cái đẹp; mà còn cứu dân tức là cứu người, 

cứu đồng loại của mình. 
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CÁC CHUYỆN HAY, ĐẸP, TỐT, LÀNH  

CÓ MẶT TRONG NHÂN ĐẠO 

Khi thế hệ đi trước có trách nhiệm phải trao truyền ít 

nhất ba giá trị giáo dục cốt lõi cho các thế hệ đi sau. 

Thứ nhất, là sự trao truyền sự thật của lịch sử, mà sự 

thật làm xuất hiện chân lý với sử liệu, sử chứng, không 

ai chối cãi được, song hành cùng các tang chứng, làm 

nên chứng tích luôn có mặt trong kỷ niệm, trong ký ức, 

tạo ra chất sống cho sử học. Chính sự thật làm nên chân 

lý giúp nhân sinh thấy ra lẽ phải. Thứ nhì, khi thấy ra lẽ 

phải thì các giá trị của đạo đức cùng lúc trên hai nhân 

lộ, con đường đầu tiên giúp nhân sinh nhận ra đạo lý 

của các chuyện hay, đẹp, tốt, lành có mặt trong nhân 

đạo. Con đường tiếp theo là khi có đạo lý rồi thì nhân 

sinh sẽ tìm ra luân lý khám phá ra bổn phận với xã hội, 

trách nhiệm với đồng loại. Từ đây, ranh giới giữa đạo lý 

và luân lý sẽ bị xóa dần đi, để tạo nên sự hòa hợp mới, 

làm nên các giá trị tâm linh.Thứ ba, khi các giá trị tâm 

linh xuất hiện giữa cuộc sống, làm đẹp và làm cao cuộc 

đời, thì chỉ có nhừng kẻ vô minh vì vô tri, vô giác vì vô 

cảm mới buộc tội huyền thoại là mê tín, là mê muội. 

Ngược lại, chính huyền thoại khi xuất hiện như huyền 

sử nó giúp con người biết sống đẹp trước bạo quyền, 

biết sống hay trước tà quyền, biết sống tốt trước ma 

quyền, biết sống lành trước bọn âm binh đang đe dọa sự 

sống. 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1658 

 

SỰ VẬN HÀNH TOÀN BỘ CỦA CÁC GIÁ TRỊ 

TÂM LINH ĐI TỪ CÁI TÔI TỚI THA NHÂN 

Hãy lập nên một phương trình mới cho nhân tâm biết 

bảo vệ nhân phẩm: (sự thật+chân lý = lẽ phải) + (đạo 

lý+luân lý = đạo đức) = các giá trị tâm linh. Và khi 

phương trình này hình thành thì ta được trao nhận một 

định nghĩa mới về: tự do, một định nghĩa đẹp vì đây là 

cùng có tự do với tha nhân, với đồng bào, với đồng loại, 

để cùng hưởng chung với mọi người, mọi loài. Ngược 

hẳn với loại định nghĩa thấp hèn về tự do qua cái ích kỷ 

chỉ cho một người, một phái, một đảng có trong não 

trạng của bạo quyền lãnh đạo, đã thành tà quyền hãm 

hại dân tộc, rồi sẽ thành ma quyền buôn dân, bán nước. 

Sự vận hành toàn bộ của các giá trị tâm linh đi từ cái tôi 

tới tha nhân, tâm linh là trao không để cùng hưởng 

chung, mà không hề đòi trả ân, trả oán, từ đây chúng ta 

có được một định nghĩa về các giá trị tâm linh, qua các 

chỉ báo rành mạch trong sinh hoạt xã hội, trong đời sống 

xã hội, trong quan hệ xã hội, vì tâm linh không thể tự 

định nghĩa, mà phải dựa trên sự phối hợp giữa: luân lý, 

đạo lý, đạo đức luôn đi đôi kiến thức, tri thức, ý thức, 

nhận thức; công bằng, công lý có từ công tâm, công đức 

luôn chung đôi với lương tâm, lương thiện, lương tri. 
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LÒNG BIẾT TRAO THƯƠNG  

ĐỂ NÂNG MỌI NGƯỜI, MỌI LOÀI THEO 

CHIỀU CAO CỦA NHÂN PHẨM 

Chính sự phối hợp này làm nên trí tuệ của các giá trị 

tâm linh, chế tác ra tuệ giác giúp mỗi chúng ta biến các 

giá trị tâm linh thành động thái, động tác, làm nên hành 

động tâm linh ngay giữa cõi nhân sinh. Hành động tâm 

linh vì yêu đời và vì thương người, thương một lần trọn 

vẹn cho trọn kiếp, trọn vẹn vì đầy đủ, không giữ gì cả 

cho riêng cái tôi, để không mất gì cả cho cái chung làm 

nên cái ta. Các giá trị tâm linh có tự tin, nên không cần 

mê tín, có khi cũng không cần luôn tôn giáo, không cần 

cả khoa học, chúng chỉ cần lòng biết trao thương để 

nâng mọi người, mọi loài lên cao, theo chiều cao của 

nhân phẩm. Có hai phân tích về các giá trị tâm linh, 

giúp chúng ta tránh được hai loại lầm đường lạc lối. 

Chúng ta thận trọng trên các từ ngữ sau đây: cái thiêng 

trong mê tín làm nên cái tế là lấy sinh mạng người làm 

vật tế thần cho thần linh, mà mình không bao giờ gặp 

mặt, không được đối thoại trên chủ đề nhân phẩm, thì 

đây là cái bạo làm nên cái chết, nó không hề có rễ của 

đạo đức, có gốc của đạo lý, có cội của luân lý, có nguồn 

của lẽ phải. Ngược lại, tâm linh thì luôn muốn đưa con 

người theo chiều cao để biến cái người có chất thánh. 

Cho nên, cái thiêng mà dựa trên cái tế thì nó đưa còn 

người vào bạo lộ ngụp lặn trong mê lộ, hoàn toàn trái lại 

chất thánh làm sáng lên nhân lộ, đang trở thành nhân 

đạo cho nhân phẩm. 
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BI NẠN CỘNG SẢN: 

SỰ THẤT BẠI CỦA VẬT CHẤT,  

SỰ THẢM BẠI CỦA DUY VẬT: 

Khi chọn duy vật biện chứng để xây dựng duy vật sử 

quan, thì ông tổ K. Marx của chủ thuyết cộng sản không 

chỉ đưa ý muốn dùng biện chứng qua duy vật để giải mã 

sự vận hành của xã hội bằng kinh tế, mà còn dùng cơ sở 

vật chất trong kinh tế xã hội này để chế tác ra luận 

thuyết chỉ phân tích lịch sử bằng hạ tầng kiến trúc vật 

chất. Từ tổ tới các người tự xứng danh là cách mạng để 

xây dựng chủ nghĩa cộng sản, từ tây sang đông đã dùng 

chủ thuyết duy vật biện chứng để diệt các sinh hoạt tâm 

linh, mà họ đặt tên gọi là duy linh, duy tâm, cùng lúc tạo 

ra một hệ thống tuyền truyền một chiều xem các sinh 

hoạt của duy linh, duy tâm là khu vực của mê tín, dị 

đoan, hoang tưởng, nơi mà họ không ngại xài lại câu 

của ông tổ của họ: tôn giáo là thuốc phiện, ru ngủ dân 

tộc. Chính nhận định sai trái này của những người cộng 

sản đã gây ra những tổn thất, mất mát các giá trị tâm 

linh bị đốn quỵ ngay trong các chế độ cộng sản; cụ thể 

là khi làm công dân trong những xã hội này thì họ 

không được giáo dục nên không được sống bằng các giá 

trị cao đẹp của tâm linh. Đây không phải là một thắng 

lợi của những người cộng sản mà là một thất bại tuyệt 

đối của họ!  
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NHỮNG NHÂN LỘ MỚI LÀM  

PHONG PHÚ NHÂN ĐẠO SẴN CÓ 

Khi sự thảm bại đã rút đi phần hồn tâm linh để thay vào 

đó phần xác bản năng. Khi chiều cao của nhân phẩm 

không phải ở vật chất, nên chiều sâu của nhân tâm 

không nằm trong duy vật. Khi chối bỏ và hủy diệt đời 

sống tâm linh trong nhân sinh, thì những người cộng sản 

đã tự “què quặt hóa” chính họ, tự biến mình thành 

người ngọng, què, chột, điếc trước các giá trị tâm linh, 

những giá trị biết nêu lên những điều hay, đẹp, tốt, lành 

của đạo lý, biết gợi ra những điều cao, sâu, xa, rộng của 

đạo đức, được dùng để thương người hơn, để cứu người 

trong cơn hoạn nạn. Mỗi lần có chiến tranh, có thế 

chiến, là ta thấy cách ứng dụng các khám phá khoa học 

kỹ thuật mới đều có thể gây ra các thảm kịch mới cho 

nhân loại, từ vũ khí hạt nhân tới vũ khí hóa học… 

Nhưng cùng lúc chúng ta phải nhìn nhận tính hữu dụng 

của các khám phá khoa học kỹ thuật là không thể chối 

cãi được, nhất là qua quá trình xây dựng các tiện nghi 

cho nhân sinh, từ dâng nhân tri tới nâng nhân trí. Vì 

vậy, chính kiến của giá trị tâm linh phải có mặt để nhận 

định, phân tích, giải thích các làn sóng tới từ các khám 

phá khoa học kỹ thuật, vừa tạo ra các thảm họa cho 

nhân loại qua chiến tranh, cùng lúc lại trao cho ta không 

những tiện nghi mới trực tiếp nâng chất lượng cho đời 

sống hằng ngày; cùng lúc trao cho chúng ta những nhân 

lộ mới làm phong phú nhân đạo sẵn có của chúng ta. 
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NỘI LỰC CỦA KÝ ỨC BẢO VỆ  

SỰ TRAO TRUYỀN KIẾN THỨC 

Chính kiến của giá trị tâm linh trong lịch sử của nhân 

loại luôn dựa trên ba cột trụ chính của nhân tri: sự tính 

toán chỉnh lý làm nên nhân lý, nội lực của ký ức bảo vệ 

sự trao truyền kiến thức, tư duy lý luận làm nên sự sáng 

tạo. Toàn cầu hóa hiện nay với khoa học kỹ thuật đã 

làm thay đổi hằng ngày ba cột trụ này, tại đây bản thân 

các giá trị tâm linh phải có lý luận mới về sự tính toán 

chỉnh lý làm nên nhân lý đang được-hoặc-bị các khám 

phá khoa học vừa đột phá, vừa tràn lan làm lung lay tận 

gốc rễ. Kế đó là nội lực của ký ức bảo vệ sự trao truyền 

kiến thức, nơi mà đợt sóng toàn cầu hóa đã làm lên trận 

đại hồng thủy về quản lý tư liệu, cai quản chứng từ, nơi 

mà khả năng lưu giữ của tin học truyền thông đã vượt 

lên khả năng của một cá nhân, của một quốc gia. Tại 

đây, internet tổ chức đời sống xã hội hằng ngày của 

chúng ta, Facebook làm thay đổi sinh hoạt thường nhật 

của mỗi chúng ta, Youtube đã biến hóa phương cách 

tiếp nhận truyền thông của chúng ta. Sau hết là tư duy lý 

luận làm nên sự sáng tạo, tại đây sức tưởng tượng của 

mỗi cá nhân phải quản lý vô lường các lượng tin tức tới 

từ công nghệ truyền thông, cùng lúc sự sáng tạo luôn 

được-hay-bị so sánh trong một môi trường toàn cầu hóa 

không biên giới, đã tạo ra việc xóa bỏ lãnh thổ giữa các 

quốc gia hay giữa các châu lục. 
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TRONG CƠN LỐC XOÁY! 

Chính kiến của giá trị tâm linh trước một xã hội toàn 

cầu luôn bị biến động bởi các khám phá khoa học kỹ 

thuật thường trực, tại đây các lý luận về tâm linh có thể 

trở lại lịch sử của nhân loại để nhận định mạch lạc các 

khám phá của khoa học kỹ thuật, chính chúng cũng tạo 

ra các thảm họa mới cho nhân sinh, cùng lúc cũng chính 

chúng đã, đang, sẽ tạo ra các lý lẽ mới để phục vụ nhân 

lý. Chúng có làm xáo trộn đời sống xã hội, từ chuyện 

tạo ra nạn thất nghiệp tới chuyện tạo ra các thảm họa tàn 

phá mới khi ứng dụng các khám phá khoa học kỹ thuật 

để làm vũ khí rồi đưa ngay vào các cuộc chiến; cùng lúc 

cũng chính chúng đã, đang, sẽ dâng nhân trí mới, tạo 

nhân tri mới, để chúng ta thăng hoa nhân phẩm. Đây là 

câu chuyện sâu xa về phương pháp tổ chức lại các giá trị 

tâm linh qua các lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận 

trước cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang song 

hành cùng cuộc cách mạng truyền thông; bằng vận tốc 

của vũ bão của chúng mà chúng ta phải ý thức là đang ở 

trong cơn lốc xoáy! Hãy trở lại lịch sử của nhân loại 

không phải chỉ vì muốn giữ ký ức, mà lần này là để 

phận định bằng nội lực của nhân lý, bằng bản lĩnh của 

nhân tri, bằng tầm vóc của nhân trí chuyện mất hay 

còn, lợi hay hại, thắng hay thua trước các biến động 

được tạo ra bởi các khám phám khoa học kỹ thuật.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1664 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1665 

 

 

 

 

 

 

CÁC BIẾN ĐỘNG TỚI TẬN GỐC RỄ 

Công nghệ truyền thông không những đã làm thay đổi 

sâu xa sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, 

mà còn tạo ra các biến động tới tận gốc rễ các sinh hoạt 

tập thể, các tri thức cộng đồng, sức sáng tạo của cá 

nhân, trong một loại xã hội đôi vừa thực, vừa ảo; cùng 

lúc vừa phẳng, vừa rộng. Hãy nhớ lại khi con người tìm 

ra chữ viết, thì con người từ lo sợ đánh mất ký ức tập 

thể qua truyền khẩu, nhưng cùng lúc con người lại có 

được sử học đã quản lý không những ký ức mà cả về sự 

vận hành nhân tri của cả một dân tộc, của cả một văn 

hóa, của cả một nhân loại… Hãy nhớ lại khi con người 

có toán học lại cùng lúc có thêm các khoa học lý, hóa, 

sinh… đã giúp con người đi vào kỹ nghệ, nhưng tại đây 

mỗi lần công nghệ phát triển là mỗi lần thủ công lãnh 

nhận những thiệt hại. 
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QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG XÃ HỘI DÂN SỰ 

 Chúng ta phải nhận thấy vai trò của khoa học kỹ thuật 

trong sự phát triển của nhân loại, từ sản suất tới tiêu thụ, 

tại đây con người đã được hưởng các tiện nghi mới, từ 

nhân sinh tới nhân trí. Chính hiện nay nơi mà thực tế 

của toàn cầu hóa truyền thông qua internet tới các ứng 

dụng của Google, Facebook, Youtube… đã làm xáo trộn 

không biết bao nhiêu trật tự bình thường tưởng cứ sẽ 

được trường tồn, đột nhiên bị lật, bị thay, bị quỵ, bị đổ, 

nhưng cùng lúc chính sự phát triển của các mạng xã hội 

qua internet đã đóng một vai trò rất thông minh vì rất 

đột phá trong quá trình xây dựng xã hội dân sự, để có 

chức năng tích cực trong việc bảo vệ nhân quyền và tìm 

kiếm dân chủ tại Việt Nam, nơi mà độc đảng đã tự cho 

phép nó độc quyền trong bạo quyền bất nhân (hèn với 

giặc, ác với dân), độc trị trong tà quyền thất đức (phản 

dân, hại nước). Hãy sữ dụng các khám phá của khoa 

học kỹ thuật để phục vụ cho nhân phẩm để nâng nhân 

quyền, hãy tận dụng các phương tiện truyền thông toàn 

cầu hóa để bảo vệ dân chủ để nâng dân quyền mà lật đổ 

độc đảng bạo quyền, độc trị tà quyền. Hãy nhận thấy 

trong các biến động từ khám phá khoa học kỹ thuật, thật 

sự có làm nên xáo trộn, trước mắt có làm nên các thiệt 

hại, tại đây chúng ta phải tìm ra các lý luận mới để làm 

mới các giá trị tâm linh, giúp ta nhìn xa trông rộng: kẻ 

thua hôm nay sẽ là kẻ thắng ngày mai!
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CHIỀU CAO NHÂN TÂM 

Các giá trị tâm linh đã vượt lên sự ngạc nhiên cần thiết 

của triết học trước các câu hỏi về cuộc đời để đi tìm các 

câu trả lời cho triết luận; các giá trị tâm linh khi đã có 

các câu trả lời triết lý rồi, nhưng vẫn tiếp đi theo lòng tin 

của nhân tâm về hướng thiện để nâng cao tuệ giác cho 

nhân tính. Các giá trị tâm linh dùng nội lực tự tư duy 

của mình để nhân lý nhận ra nhân thế như một sự sống 

huyền diệu mà nhân tri phải bảo vệ, mà phương pháp 

bảo vệ nhân loại vừa phải sử dụng không những sự 

chính sát của nhân lý, cùng lúc phải vận dụng cả nhân 

tâm để chở che cho nhân văn và nhân bản. Các giá trị 

tâm linh mang lực tổng hợp của nhân lý và nhân tâm, 

nơi mà nhân lý đưa đường chỉ lối cho chúng ta, còn 

nhân tâm luôn tạo niềm tin cho nhân tính để vượt qua 

mọi thử thách của nhân thế, mọi thăng trầm của nhân 

tình. Các giá trị tâm linh luôn giữ nhân lý của chúng ta 

luôn ở dạng thức, từ kiến thức tới tri thức, từ ý thức tới 

nhận thức, để hiểu được tâm cảnh thức trong nhân tri, 

để khi nhân trí phải ngủ trở lại thì tự thấy là nhân loại sẽ 

bớt vô minh đi, bớt vô tri đi, bớt vô giác đi, bớt vô cảm 

đi. Các giá trị tâm linh giúp mỗi cá nhân tự biết quên 

mình để nhận ra nhân loại, biết giữ trí tuệ mở rộng để 

có tuệ giác rộng mở, giúp nhân tri nâng cao nhân lý, 

giúp nhân trí đưa nhân vị đi theo chiều cao, tại đây nhân 

bản và nhân văn không bao giờ tách rời nhân tâm và 

nhân đạo. 
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TÌNH YÊU MUÔN LOÀI SONG ĐÔI VỚI  

TÌNH THƯƠNG ĐỒNG LOẠI 

Các giá trị tâm linh mở ra nhân lộ có hai nhân phẩm 

cùng song hành, nơi mà tình yêu muôn loài song đôi với 

tình thương đồng loại; các giá trị tâm linh tạo các điều 

kiện tốt lành nhất của nhân đức để giúp nhân loại khi đi 

trên nhân lộ này sẽ gặp nhân từ, từ đó nhận ra giá trị 

bền chặt của nhân nghĩa. Các giá trị tâm linh luôn mang 

theo trí lực đi tìm con đường huyền diệu, có khi mượn 

huyền thoại đẹp để tạo niềm tin về sự sống, từ Sơn Tinh 

thắng Thủy Tinh tới Thạch Sanh thắng chằn, ở đây 

huyền thoại không còn là một sản phẩm của hoang 

tưởng tới từ mộng tưởng hoang đường, mà nó là niềm 

tin vào cái thiện, chính cái thiện làm nên cái mỹ, để 

nhân sinh giữ vững niềm tin, mà đi tiếp trên các nhân lộ 

mới của nhân sinh. Các giá trị tâm linh có thể chỉ là 

tiếng nói của tình thương giữa sa mạc không người, hay 

giữa xã hội đã mất nhân tính đang vô cảm trước nhân 

tâm, đang mất nhân tính giữa nhân thế, nhưng tiếng nói 

tình thương này dù đang ở giữa sa mạc, hay đang lạc 

lỏng giữa nhân tình đã mất nhân bản, thì kết quả tối 

thiểu vẫn rất tích cực, vì khi kẻ nói và nghe được lời hay 

ý đẹp của tiếng nói tình thương này thì đã tự biết cứu rỗi 

được mình rồi.  
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NƠI HỘI TỤ CỦA  

NHÂN TÂM, NHÂN LÝ, NHÂN TRI 

Các giá trị tâm linh có khả năng nắm thời khắc trước 

mặt, ngay trong hiện tại, để vận dụng nhân lý, nhân tri, 

nhân trí của chính mình để suy nghĩ lại, suy tư lại, trầm 

tư lại, để được trở về thượng nguồn của tổ tiên, của tiền 

nhân, để hiểu tại sao trong thử thách của nhân sinh cũng 

như trong thăng trầm của nhân thế, người xưa luôn giữ 

được không những nhân tính, nhân tâm mà cả nhân từ, 

nhân nghĩa để có nhân đạo mà đi tiếp trên nhân lộ. Các 

giá trị tâm linh giúp ta thấy rõ cõi tâm linh không những 

là nơi hội tụ của nhân tâm, nhân lý và nhân tri, và trong 

cõi tâm linh thì tam nhân này luôn được nâng niu bảo vệ 

để tạo nên nhân lộ đưa nhân sinh đi theo chiều cao, nơi 

mà nhân văn và nhân bản sẽ thăng hoa cho nhân vị. Các 

giá trị tâm linh lấy nhân lý làm nền cho nhân sinh 

nhưng luôn giữ nhân tính để làm gốc cho nhân loại, để 

nhân tâm trở thành rễ sâu của nhân tình, từ đó nhân vị 

cứ theo hướng nhân thiện mà đi lên theo chiều cao. Các 

giá trị tâm linh tạo nên nhân lộ, tạo đường đi lên cho 

nhân tâm, tại đây nhân lý không phải là giá trị độc nhất 

cho nhân sinh, vì khi nhân lộ có nền vững của nhân 

tâm, thì nhân lộ đã trở thành nhân đạo để dẫn dắt nhân 

thế chọn hướng có nhân tri hay, đẹp, tốt, lành để để bồi 

đắp nhân tính.  
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CÁC GIÁ TRỊ TÂM LINH  

LUÔN LÀ LỰC CỦA SỰ THÔNG MINH 

Các giá trị tâm linh không hề là một bộ óc được đặt trên 

một đống sách vở, mà là trí tuệ của nhân tri đi để hiểu 

nhân sinh, là tuệ giác soi rọi nhân thế để hiểu nhân loại, 

nên các giá trị tâm linh không hề trừu tượng vì không 

phải là lý thuyết suông. Vì chúng đã được trải nghiệm 

qua nhân thế bằng chính kinh nghiệm nhân tính của nó, 

vì chúng đã vượt thoát thăng trầm của nhân tình bằng 

chính bản lĩnh vượt thắng vô tri, vô minh, vô giác, vô 

cảm khi con người mất đi nhân đức, đang sa lầy trong 

bất nhân, thất đức. Các giá trị tâm linh luôn là lực của 

sự thông minh biết tháo gỡ cái khung chật hẹp bị đóng 

chỉ bằng cái lý của khoa học, vô tình hoặc cố ý ép uổng 

cái tâm đa dạng, đa phương, đa chiều. Lấy cái tâm để 

chế tác nhân tâm, để giúp cái lý tự đi tìm cái sống, nơi 

mà sự sống biết dựa vào cái tin, để tạo niềm tin như ánh 

sáng đưa con người ra khỏi đường hầm tối tăm mỗi lần 

con người lầm đường lạc lối. Thấu hiểu những nỗi buồn 

sâu lắng nhất nhưng ngày ngày hiển diện trong nhân tri 

ta, tháng năm làm thổn thức nhân tâm ta. Nơi đây ta đã 

làm cho tha nhân mất niềm tin vào ta; nơi mà ta đã đánh 

mất niềm tin ngay trên nhân lộ của mình. Nỗi buồn trở 

thành nỗi đau thậm tệ khi ta đã đánh mất tiền đồ của tổ 

tiên, đánh mất lòng tin của dân tộc, đánh mất tương lai 

của hậu sinh, chỉ vì sự bất cẩn của ta trước bọn buôn 

dân, bán nước. 
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CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LÀ AI? 

Tù nhân lương tâm, mang hệ lương (lương tâm, lương 

thiện, lương tri) đi tù, vào tù vì lương tâm của mình, 

như vậy bạo quyền của độc đảng toàn trị, tà quyền của 

cơ chế độc trị, ma quyền của công an trị như đang bỏ tù 

cả dân tộc, cả đồng bào khi chúng đẩy các tù nhân 

lương tâm vào vòng lao lý. Tù nhân lương tâm là tuyến 

đầu trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền vì nhân phẩm. 

Tù nhân lương tâm là những đứa con tin yêu của Việt 

tộc bằng lương tri của mình: «Sống lâu mới biết lòng 

người có nhân!». Tù nhân lương tâm nhắc cho dân tộc, 

cho đồng bào là nhân quyền luôn có chỗ dựa trên hệ 

nhân nơi mà nhân phẩm là gốc của nhân tâm, nhân từ, 

có rễ là nhân bản, nhân văn, có cội là nhân tính, nhân 

lý, làm nguồn cho nhân tri, nhân trí, tất cả cùng bồi đắp 

cho nhân vị. Tù nhân lương tâm chấp nhận: tù đày, tra 

tấn, nhục hình, truy sát… để đưa cả hệ nhân này vào 

nhân đạo, để đi trọn con đường từ nhân ái tới tận nhân 

nghĩa, tù nhân lương tâm là những đứa con kiên cường 

của Việt tộc bằng quyết tâm của mình: «Đường mòn 

nhân nghĩa chẳng mòn!». 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM MỞ CỬA CHO DÂN 

TỘC THẤY CHÂN TRỜI CỦA NHÂN QUYỀN, 

Họ đẩy cửa cho đồng bào thấy rạng đông của dân chủ, 

bằng chọn lựa của hệ đa: nhận đa đảng để đón đa tài, 

quý đa trí để dâng đa năng, trọng đa dũng để tạo đa 

hiệu. Tù nhân lương tâm xuất hiện rồi dùng nhân tính để 

xóa não bộ của bạo quyền độc đảng toàn trị, dùng nhân 

lý để tẩy não trạng của tà quyền cơ chế độc trị, dùng 

nhân bản để gỡ não hoạn của ma quyền công an trị. Tù 

nhân lương tâm đầy chính nghĩa là những đứa con 

ngoan dũng của Việt tộc: «Sống có nhân mười phần 

không khó». Tù nhân lương tâm bồng, ẵm, bế, cõng hệ 

đạo trong chính nhân kiếp của mình, để làm sáng lên 

đạo lý: Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ của tổ 

tiên, để làm rõ ra đạo đức của Việt tộc: Bầu ơi thương 

lấy bí cùng. Chính đạo lý khi song hành cùng đạo đức 

làm nên luân lý qua bổn phận và trách nhiệm của Việt 

tộc khi gọi nhau là đồng bào, cùng tổ tiên, cùng huyết 

thống. Trên thượng nguồn lập quốc con dân Việt đã sinh 

ra cùng một bào thai thủa nào của cha Lạc Long Quân, 

của mẹ Âu Cơ, luôn thấy để thấu: «Máu chảy ruột 

mềm». Tù nhân lương tâm là những đứa con đoan chính 

của Việt tộc qua dấn thân: “Máu chảy tới đâu ruột đau 

tới đó”. 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM MANG  

KIẾN THỨC CỦA GIỐNG NÒI 

Tù nhân lương tâm vận dụng lý luận của sự thật để nhận 

ra chân lý, sử dụng lập luận của chân lý để tìm ra lẽ 

phải, tận dụng giải luận của lẽ phải để diễn luận chiều 

cao của lương tâm, chiều sâu của lương thiện, chiều 

rộng của lương tri. Hệ lý có nội công của lý luận để biết 

đường đi nẻo về của nhân đạo; có bản lĩnh của lập luận 

để xây nền đắp gốc cho nhân vị; có tầm vóc để dựng 

tường, xây mái cho nhân bản. Tù nhân lương tâm là 

những đứa con tỉnh táo trong sáng suốt của Việt tộc: 

«Người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò 

nông sâu». Tù nhân lương tâm mang kiến thức của 

giống nòi, của đất nước để phục vụ cho tri thức của dân 

tộc, của đồng bào; dâng trí thức của mình để trao ý thức 

cho xã hội, cho quần chúng; truyền nhận thức của mình 

để tạo ra tỉnh thức cho bao thế hệ mai hậu. Hệ thức 

(kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh 

thức) chế tác ra hệ sáng: lấy sáng kiến để giống nòi 

được tiến hóa, lấy sáng tạo để dân tộc được thăng hoa, 

lấy sáng chế để xã hội được tiến bộ. Hệ thức song đôi 

cùng hệ sáng (sáng kiến vì dân chủ, sáng tạo vì nhân 

quyền, sáng chế vì đa nguyên) thì bạo quyền của độc 

đảng toàn trị sẽ bị thay, tà quyền của cơ chế độc trị sẽ 

phải lùi, ma quyền của công an trị sẽ tự diệt! Tù nhân 

lương tâm là những đứa con thông minh của Việt tộc, có 

«điều hay, lẽ phải» để «nhìn xa trông rộng». 
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SỰ CÔNG BẰNG GIỮA CÁC CHÍNH KIẾN 

Tù nhân lương tâm, theo định nghĩa quốc tế, là những 

công dân một sớm một chiều thành tù nhân, vì họ có 

chính kiến hoặc chống lại, hoặc khác biệt với ý thức hệ, 

với chế độ đang cầm quyền không tôn trọng tự do ngôn 

luận. Như vậy, ý thức hệ độc tôn để độc tài, chế độ độc 

trị để độc quyền, mà trong trường hợp của Việt Nam 

hiện nay là độc đảng để độc quyết chính là nguyên nhân 

cùng lúc là thủ phạm sinh ra, tạo ra, chế ra hiện tượng: 

tù nhân lương tâm! Hiện tượng tù nhân lương tâm 

không có trong các quốc gia tôn trọng văn minh của dân 

chủ, quý trọng văn hiến của nhân quyền, như vậy hiện 

tượng này chỉ có trong hiện tình của một quốc gia như 

Việt Nam hiện nay là độc đảng-toàn trị, trong đó hoàn 

toàn không có tam quyền phân lập, để có một nền tư 

pháp biết lấy công pháp dựa trên công lý để giải luận rõ 

ràng về sự công bằng giữa các chính kiến. Từ đây, mọi 

lý luận đều dẫn đến một lập luận là: bạo quyền độc 

đảng-toàn trị phải bỏ tù, mà không qua đối thoại để đối 

luận, thì bạo quyền này được nuôi dưỡng bởi: tà kiến! 

Chính tà kiến tới từ tà quyền được giáo dưỡng bởi bạo 

quyền độc đảng-toàn trị đã vạch ra tà lộ cho thượng 

tầng lãnh đạo bằng ngục lộ để dựng lên nhà tù, rồi đẩy 

các công dân yêu nước thương nòi, quý dân chủ, trọng 

nhân quyền vào vòng lao lý.  
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CHÍNH NGHĨA LÀM ĐẸP LƯƠNG TÂM 

Khi lý luận, lập luận, giải luận xong thì cùng nhau tới 

một diễn luận là hiện tượng tù nhân lương tâm, có 

nguyên nhân của đấu tranh giữa hai thế lực chính kiến 

đúng chống tà kiến sai đang cầm quyền bằng cái ác! 

Chính kiến hay chống tà kiến tồi đang cầm quyền bằng 

cái độc! Chính kiến đẹp chống tà kiến xấu đang cầm 

quyền bằng cái dở! Chính kiến tốt chống tà kiến tục 

đang cầm quyền bằng cái bẩn! Chính kiến hay chống tà 

kiến tồi đang cầm quyền bằng cái hiểm! Hiện tượng: tù 

nhân lương tâm luôn là cuộc đấu trí giữa: lương tâm 

chống lại bạo quyền lãnh đạo; lương thiện chống lại tà 

quyền tham quan, lương tâm tri chống lại ma quyền 

tham quyền. Chính hệ lương (lương tâm, lương thiện, 

lương tri) làm nên định nghĩa, có định đề làm nền cho 

định luận của hiện tượng tù nhân lương tâm, tại đây tù 

nhân vì chính kiến của chính nghĩa đã làm đẹp cụm từ 

lương tâm, làm thăng hoa nhân cách của tù nhân, vì tù 

nhân chính là chủ thể của lương tri. 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM: TÙ VÌ Ý THỨC 

Tù nhân lương tâm, bị một bạo quyền lãnh đạo mang tà 

lực của âm binh bỏ tù mình bởi mình có ý thức, thì đây 

là định nghĩa, định đề, định luận khác, cũng thật đẹp. Vì 

trong ngữ văn cũng như ngữ pháp cả hai ngữ vựng: 

lương tâm và ý thức đều đẹp vì cả hai đại diện cho đạo 

lý đúng, hay, tốt, lành để đối diện rồi trực diện trước cái 

phản đạo lý xấu, tồi, tục, dở đến từ cái phản luân lý 

thâm, độc, ác, hiểm trong cuộc sống. Định nghĩa thế nào 

là tù nhân lương tâm cần cả hai gốc, rễ, cội, nguồn của 

hai hệ: hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri), hệ 

thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh 

thức). Tại đây, kiến thức xuất hiện để xóa vô tri, tri thức 

có mặt để loại vô minh, trí thức hiện diện để bứng vô 

nghĩa, ý thức ra đời để gạt đi vô cảm, nhận thức đứng 

lên để vùi vô tâm, làm nên tỉnh thức từ lương tâm tới 

lương tri. Tại đây, chọn lựa của các đứa con tin yêu của 

Việt tộc, vừa cõng hệ lương (lương tâm, lương thiện, 

lương tri), vừa bồng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí 

thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) tạo nên một sung lực 

cho quần chúng, cho xã hội, sung lực đó chính là hùng 

lực của sự phản tỉnh. 
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SỰ PHẢN TỈNH LÀ SỰ TỈNH GIẤC 

 CỦA ĐỒNG BÀO, CỦA DÂN TỘC 

Sự phản tỉnh là khi tỉnh giấc của đồng bào, của dân tộc 

đã qua ác mộng của tà lộ được tà quyền vẽ ra qua ngu 

dân bằng tuyên truyền, qua áp chế, khủng bố, trù dập 

của một chế độ lấy công an trị để gieo cái sợ, dùng cái 

sợ để truy hủy sung lực của tỉnh thức, để truy diệt hùng 

lực của sự phản tỉnh. Hãy lý luận tiếp để lập luận thêm 

là bạo quyền lãnh đạo không sợ sự thật, nó chỉ sợ sự 

thức tỉnh. Tà quyền tham quan không sợ chân lý, nó chỉ 

sợ sự phản tỉnh. Ma quyền tham quyền, không sợ lẽ 

phải, nó chỉ sợ sự tỉnh giấc. Chính các tù nhân lương 

tâm đại diện cho cả ba: sự thức tỉnh trước bất công, sự 

phản tỉnh trước bất luân, sự tỉnh giấc trước bất nhân. 

Quá trình của lương thiện vừa là vốn của nhân phẩm, 

vừa là động cơ cho đấu tranh vì công bằng và dân chủ, 

để mở rộng chân trời của lương tâm biết dấn thân vì đời, 

vì người, với lương tri của nhân bản để có nhân vị xứng 

đáng cho nhân vị trong một chế độ độc đảng toàn trị. 

Chính chị là nạn nhân của chính sách xuất khẩu lao 

động, một sách lược khốn kiếp của lãnh đạo độc tài đã 

và đang vùi lấp nhân phẩm Việt, khi con dân Việt một 

sớm một chiều trở thành: lao nô, nô tỳ cho các nước 

láng giềng.  

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1679 

 

 

HẰNG SỐ CỦA PHƯƠNG TRÌNH  

LƯƠNG THIỆN-LƯƠNG TÂM-LƯƠNG TRI 

Tồi tệ như bọn lãnh đạo là tay chân của chúng là bọn 

làm môi giới, tha hồ vơ vét tiền hối lộ của các con dân 

Việt thất nghiệp đã túng quẫn tới đường cùng, lại phải 

chi tiền cho chúng mới được đi ra nước ngoài làm loại 

lao động rẻ tới tận cùng của mạt vận. Bọn lãnh đạo thì 

đầu cơ chính sách, bọn môi giới thì đầu nậu buôn người, 

chúng chính là loại ký sinh trùng bòn rút sinh lực đồng 

bào, một loại ký sinh đang nắm quyền, cầm quyền, và 

bám quyền để vơ vét cho tới ngày chúng bị mạt vận 

trong ma trận của chính chúng dựng lên. Hãy nhận diện 

các hằng số trong phương trình lương thiện-lương tâm-

lương tri từ đấu tranh cho công bằng xã hội tới chủ thể 

đấu tranh toàn diện trên mọi bất công xã hội: đấu tranh 

để bảo vệ các nạn nhân trong chính sách xuất khẩu lao 

động mà thực chất là thực hiện một chế độ nô lệ mới mà 

ai cũng có thể là nạn nhân, mà thân thể hiện đang mang 

thương tật trên đoạn đường làm nô lệ này. Từ đây, một 

chủ thể Việt vừa tiếp tục đấu tranh chống chính sách 

xuất khẩu lao nô, cùng lúc ủng hộ các phòng trào bảo vệ 

môi trường, trực diện với bạo quyền để đấu tranh chống 

ô nhiễm do Formosa gây ra.  
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BỌN BẠO QUYỀN LÃNH ĐẠO XẢO NGÔN 

TRONG ĐIẾM LỘ, CÙNG BỌN TÀ QUYỀN TƯ 

PHÁP GIAN NGHIỆP TRONG ĐIẾM PHẬN 

Đứng cạnh, đứng kề cùng dân oan chống bọn tà quyền 

tham quan, ma quyền tham đất, cả hai chúng chỉ biết 

tham tiền đang chủ trì ma sách nheo nhóc hóa Việt tộc. 

Phương trình lương thiện-lương tâm-lương tri đấu tranh 

cho công bằng xã hội, ở bất cứ nơi nào có bất công, đi 

tới đấu tranh vì tự do, vì nhân quyền và dĩ nhiên vì dân 

chủ. Hãy nhận diện các chỉ báo mà các tù nhân lương 

tâm phải trả giá trước bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tư 

pháp, ma quyền công an. Tù nhân lương tâm, có mặt 

trên hai trận tuyến đấu tranh cho xã hội, một tại công 

đoàn, hai trong phong trào bảo vệ môi trường sau đại 

nạn ô nhiễm miền Trung do Formosa gây ra. Đấu tranh 

trên hai mặt trận của xã hội dân sự, thì đối với bạo 

quyền lãnh đạo đã là đa lý, vì tà quyền độc đảng rất sợ 

các chủ thể đa lý, vì họ đa tài, đa năng, đa hiệu và nhất 

là đa trí trong công cuộc đấu tranh vì công bằng và tự 

do. Trong lao tù tại nhà tù với điều kiện lao lý khắc 

nghiệt, để hủy diệt thể lực, hành hạ tù nhân lương tâm 

bằng những bản án dài, hành sát tù nhân lương tâm bằng 

điều kiện lao lý của loại địa ngục trần gian, nơi mà nhân 

quyền là chướng ngại vật luân lý mà bọn bạo quyền 

lãnh đạo xảo ngôn trong điếm lộ, cùng bọn tà quyền tư 

pháp gian nghiệp trong điếm phận.  
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CÁI ÁC CẶP KÈ CÙNG CÁI ĐỘC VÀ CÁI HIỂM 

Trong cái ác của bạo quyền, trong cái thâm của tà 

quyền, trong cái độc của ma quyền là sự vô tâm của 

chúng đã «sản xuất» ra lương tri, khi chúng đưa những 

người lương thiện vào vòng lao lý, bị bắt, bị lãnh án tù 

bằng của các phiên tòa bất lương, vô nhân. Trong bán 

án kết tội, thì bọn quan tòa bất nhân của tòa án vô luân 

đã kết tội luôn có luận điệu: «chống đối những người 

đang thi hành công vụ!». Vu khống để vu cáo rồi vu họa 

lên kẻ lương thiện, đó là hành vi giờ đã thành phản xạ 

của tà quyền, mà sự thật có trong lương tâm của mỗi 

công dân Việt. Những năm tháng trong tù là cuộc tra tấn 

tàn bạo, dã man của những tên công an cai ngục, ngày 

ngày chúng đóng vai đồ tể để tra tấn bằng đòn thù trong 

ý đồ hành xác. Những đòn thù của tra tấn, luôn song 

hành bằng hành vi tồi tệ của âm binh âm giới nơi chỉ có 

cái ác xuất hiện ở dạng điếm nhục nhất. Những trận đòn 

chỉ để gây nội thương lâu dài, với các lời nhục mạ vô 

liêm sỉ, với những lời phỉ báng bất nhân nhất. Những 

ngày tháng trong tù đày là những ngày tháng bị tra tấn 

bằng đòn thù mà cũng là những ngày tháng bị lao động 

vất vả như một cực hình khác song hành cùng tra tấn. 

Bạo quyền không hề có tư duy để lý luận là khi tù đày 

song lứa cùng tra tấn rồi song đôi cùng lao động như 

nhục hình thì chính tại đây khi cái ác cặp kè cùng cái 

độc và cái hiểm. 
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ĐÁNH THỨC LƯƠNG TÂM CỦA QUẦN CHÚNG 

Đánh thức lương tâm của quần chúng, trong xã hội, 

trong và ngoài nước mà bạo quyền lãnh đạo, tà quyền 

công an, ma quyền cai ngục không sao đoán hết được 

hậu quả một ngày kia sẽ tới với chúng! Là biểu tượng 

của lương tâm trong một chế độ bất lương, đã khủng bố, 

truy lùng các chủ thể yêu tự do, trọng dân chủ, quý nhân 

quyền; một chế độ đã biến xã hội là một nhà tù khổng lồ 

với bạo quyền lãnh đạo độc đảng có quyền sinh sát công 

dân Việt, ma quyền công an có quyền truy sát các chủ 

thể đấu tranh vì công bằng, tự do, dân chủ, nhân quyền. 

Đó chính là cuộc đời phải luôn dời chỗ ở, luôn tránh 

thoát các khủng bố, bắt bớ của bạo quyền và ma quyền 

này. Và trong điều kiện phải sống như vô hình ngay trên 

đất nước của mình đang bị quản thúc bởi âm binh công 

an. Chủ thể của lương tâm hoạt động không ngưng nghỉ 

từ báo chí tới mạng xã hội, đúng nghĩa chủ thể của trách 

nhiệm với đất nước, của bổn phận với đồng bào, còn 

phải là chủ thể của sáng tạo các đường lối đấu tranh, của 

tri thức nhìn xa trông rộng trước hiện tình của đất nước, 

với các tư duy sáng suốt mang lại những phương pháp 

cụ thể trong đấu tranh chính trị, xã hội, truyền thông nói 

lên chính nghĩa cốt lõi của mọi công dân yêu tự do, quý 

dân chủ, trọng nhân quyền. 
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MẪU SỐ CHUNG GIỮA  

CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM 

Hành động vì lương tâm và hành tác vì lương tri là biểu 

tượng của lòng khao khát công bằng, tự do, dân chủ cho 

Việt Nam. Cái thiếu công bằng, cái vắng tự do, cái mất 

dân chủ của Việt tộc hiện nay chính là cái bất hạnh dưới 

bạo quyền bất lương.  Động cơ tranh đấu của các tù 

nhân lương tâm: nguyên nhân, lý do làm lên động lực 

của dấn thân vì đời, vì người. Phương pháp đấu tranh cụ 

thể trong môi trường xã hội cụ thể, địa phương hay toàn 

quốc, chính trị hay môi trường, luật pháp hay xã hội… 

Khi có phân tích về hai chỉ báo này, thì phân loại hóa 

phải giải thích tiếp sự tương đồng và khác biệt giữa các 

tù nhân lương tâm, trong đó đồng thuận trên các tiêu chí 

và phạm trù đấu tranh sẽ giúp chúng ta tìm tới mẫu số 

chung giữa các tù nhân lương tâm, đây chính là sự đồng 

thuận như một định đề giải luận để định vị về động cơ 

tranh đấu cũng như phương pháp đấu tranh của các tù 

nhân lương tâm: đồng thuận xã hội: đấu tranh cho tự do, 

công bằng, bác ái; đồng thuận chính trị: đấu tranh cho 

dân chủ, đa nguyên, nhân quyền; đồng thuận đạo lý: đấu 

tranh chống tham ô, tham nhũng, tham quyền; đồng 

thuận giáo lý: đấu tranh cho giáo dục, giáo khoa, giáo 

án; đồng thuận tín ngưỡng: đấu tranh vì tự do tôn giáo, 

tín ngưỡng, niềm tin; đồng thuận cộng đồng: đấu tranh 

vì môi trường, môi sinh, thiên nhiên… Chính các đồng 

thuận này làm nên nội công đạo lý và luân lý các tù 

nhân lương tâm. 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

TRÁCH NHIỆM VỚI ĐẤT NƯỚC,  

BỔN PHẬN VỚI ĐỒNG BÀO 

Nội lực của lương thiện chính là sung lực của lương 

tâm, là hùng lực của lương trí. Các tù nhân lương tâm 

không xem ai là tử thù, vì họ không xem ai là đối thủ 

của họ, họ không dùng con người làm đối phương, và 

trong nhận định cũng như trong định luận của họ thì: tử 

thù của các tù nhân lương tâm là hành vi phản dân hại 

nước, buôn dân bán nước, mại quốc cầu vinh. Đối thủ 

của các tù nhân lương tâm là hành động của tà quyền 

tham quan vì tham quyền để tham nhũng. Đối phương 

của các tù nhân lương tâm là thái độ mang voi dày mả 

tổ, rồi cõng rắn cắn gà nhà, trong bối cảnh thừa nước 

đục thả câu, với bất công của ma quyền là cốc mò cò 

ăn. Các tù nhân lương tâm thẳng lưng vì đạo lý hay, 

đẹp, tốt, lành, thẳng bước vì luân lý có trách nhiệm với 

đất nước, có bổn phận với đồng bào, nên họ không có tử 

thù! 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

VỐN GỐC CỦA NHẬN THỨC 

Đơn phương độc mã chống lại bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham tiền, thì thường xuyên 

xem xét kỹ lưỡng vốn tri thức có trong vốn chính trị của 

mỗi chủ thể, vốn xã hội trong vốn kinh nghiệm của mỗi 

cá thể. Các vốn sau đây được nhận ra trong lý lịch, trong 

hồ sơ, có ngay trong chân dung của các tù nhân lương 

tâm của Việt Nam: vốn lương thiện chống bất bình 

đẳng; vốn lương tâm chống bất công; vốn lương tri 

chống bất tài. Ba vốn này của hệ lương (lương thiện, 

lương tâm, lương tri) là vốn nguồn để vạch mặt chỉ tên 

bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền 

tham tiền, nhưng nó chưa đủ để làm hành trang vững 

bền trong công cuộc đấu tranh trường kỳ. Vì bạo quyền 

sẽ dùng bạo lực, tà quyền sẽ dùng tà lực, ma quyền sẽ 

dùng ma lực không những qua tuyên truyền, tuyên giáo, 

mà bọn này còn biết dùng vu khống, vu cáo, vu họa để 

làm tổn thương thanh danh rồi tìm mọi cách để truy diệt 

các chủ thể của hệ lương này. Ở đây, xuất hiện một vốn 

gốc của hệ thức: lấy kiến thức chống tuyên truyền, lấy 

tri thức chống ngu dân, lấy trí thức chống độc tài, lấy ý 

thức chống độc tôn, lấy nhận thức chống độc quyền, lấy 

tỉnh thức chống độc trị. 
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CÁC TÍN HIỆU, CÁC CHỈ BÁO 

 ĐỂ ĐƯA MA QUYỀN VÀO TỬ LỘ! 

Chính hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức, tỉnh thức) giúp các chủ thể đấu tranh tiếp cận sự 

thật để chống bưng bít, chân lý để chống bịp bợm, lẽ 

phải để chống man trá của bọn bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham tiền, từ đây xuất hiện 

một vốn cội của hệ thông; sử dụng thông minh để xóa 

độc đoán của bạo quyền lãnh đạo; vận dụng thông thái 

để xua độc hại của tà quyền tham quan; tận dụng thông 

thạo để loại độc tham của ma quyền tham tiền. Từ vốn 

cội của hệ thông các chủ thể đấu tranh cho tự do, công 

bằng, bác ái bằng con đường của dân chủ, nhân quyền, 

đa nguyên, sẽ cho xuất hiện một vốn rễ của hệ sáng. 

Dùng sáng kiến để lập hành trình đưa dân tộc, đất nước 

ra khỏi bạo quyền. Dùng sáng tạo để lập hành trang đưa 

đồng bào, đồng loại ra khỏi tà quyền. Dùng sáng lập ra 

các phong trào xã hội đưa nhân quần ra khỏi ma quyền. 

Tất cả những vốn vừa được liệt kê cũng chính là các tín 

hiệu, các chỉ báo để đưa ma quyền vào tử lộ! 
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TỈNH THỨC RỘNG, NHẬN THỨC SAU 

Khi tổng hợp hai vốn làm nên nội công và bản lĩnh của 

các tù nhân lương tâm: vốn tri thức có trong vốn chính 

trị, vốn xã hội trong vốn kinh nghiệm. Ta nhận ra hai 

vốn này có nguồn, gốc, cội, rễ, đã hiện diện trong nội 

lực làm nên sung lực để dấn thân, rồi hùng lực trong đấu 

tranh của các tù nhân lương tâm: vốn nguồn của hệ 

lương (lương thiện, lương tâm, lương tri); vốn gốc của 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức); 

vốn cội của hệ thông (thông minh, thông thái, thông 

thạo); vốn rễ của hệ sáng (sáng kiến, sáng tạo, sáng 

lập). Các phân tích này không hề trừu tượng, các giải 

thích trên không hề mơ hồ, chúng có trong lý lịch, hồ sơ 

làm nên chân dung của các tù nhân lương tâm. Ngay 

như những chủ thể không có học thức cao, nhưng họ có 

sự tỉnh thức rất rộng, nhờ có nhận thức rất sâu về bạo 

quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham 

tiền.  
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

ĐỐI TRỌNG CỦA ĐỘC TRỊ? 

Khi ta đi tìm sự thật về dấn thân, chân lý về đấu tranh 

làm nên lẽ phải trong lương tri của các tù nhân lương 

tâm, ta thấy xuất hiện hệ đối: đối kháng, chống bạo 

quyền độc đảng, tà quyền độc tôn, ma quyền độc trị 

đang trùm phủ lên toàn xã hội, lên trọn số phận của Việt 

tộc. Rồi đối trọng, chống bất công trong xã hội, bất tài 

trong quản lý, bất nhân trong đạo lý, đã tạo ra đói nghèo 

trong dân chúng, lầm than trong xã hội. Bằng Đối lực, 

chống tham quan đang tham quyền để tham ô qua tham 

nhũng, làm nên tà lộ từ sâu dân mọt nước tới buôn dân 

bán nước. Nhận Đối diện, để trực diện mà chống mọi 

nguồn gốc của ngu dân, mà tội phạm là tuyên giáo nắm 

tuyên truyền, gây bao độc hại từ độc đoán của độc đảng. 

Và Đối đầu, để đấu trí chống bạo quyền là chống chế độ 

công an trị, chống tà quyền là chống bọn vi hiến và 

phạm pháp, tội phạm và tội đồ của Việt tộc.  
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HỆ HÀNH CỦA CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM 

Hành trang, luôn mang theo bốn vốn: lương tri, nhận 

thức, thông thái, sáng tạo, để vừa đấu tranh trực diện, 

vừa đấu tranh lâu dài với bạo quyền độc đảng, tà quyền 

độc tôn, ma quyền độc trị. Hành trình, vừa có khó khăn 

qua lửa thử vàng, gian nan thử sức, vừa của thử thách 

bằng đầu sóng ngọn gió, trong thăng trầm với sóng cao 

nhưng vững tay chèo. Thậm chí có ngục tù, tra tấn, có 

cả truy diệt, thủ tiêu. Hành vi, vừa có kiên cường của 

sống lâu mới biết lòng người có nhân, vừa có đạo lý của 

tổ tiên, của dân tộc trong sống có nhân mười phần 

không khó, nơi mà cái khó không bó được cái khôn của 

các tù nhân lương tâm. Hành động, từ đề nghị vì tự do 

để có công bằng và bác ái tới quyết định dấn thân vì dân 

chủ và nhân quyền trong đa nguyên: hành động của đạo 

lý. Hành tác, mang hành động của đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành tới quần chúng và xã hội để đánh thức mọi người, 

đây là hành tác của bổn phận trước đồng bào, trách 

nhiệm trước đất nước để làm nên luân lý yêu nước 

thương nòi như quý nhân sinh, trọng nhân tâm. Tại đây, 

sự thật về dấn thân, chân lý về đấu tranh đã làm nên lẽ 

phải trong lương tri của các tù nhân lương tâm, thì sự 

thật-chân lý-lẽ phải đã được cõng, bồng, bế, ẵm bởi hệ 

hành của các tù nhân lương tâm! 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG BẰNG 

Ai là tù nhân lương tâm? Họ các công dân là những con 

người có mong cầu được sống trong một chế độ tốt biết 

bảo quản cho một xã hội tốt, một định chế tốt biết bảo 

hành một cuộc sống tốt. Chính tính từ tốt đã làm nên 

định đề để định vị nhân quyền của con người là luôn 

muốn có một quan hệ tốt giữa họ và chính quyền. Và 

khi họ phải trực diện dùng tính mạng để dấn thân chống 

một chế độ xấu sản sinh ra một xã hội tồi, một định chế 

ác đã tạo ra một cuộc sống tục, thì họ có thể trở thành tù 

nhân lương tâm bất cứ lúc nào bởi bạo quyền cầm 

quyền. Nếu chính quyền xấu và ác đó bỏ tù họ, đẩy họ 

vào vòng lao lý thì chính quyền đó không những xấu, 

tồi, tục, dở mà nó còn thâm, độc, ác, hiểm đã dùng bạo 

lực để truy sát những cái hay, đẹp, tốt, lành đã có trong 

tính lương thiện, làm nên lương tâm, dựng lên lương tri 

của họ.  
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

LẬP QUYỀN TỰ QUYẾT 

Quá trình nhận thức của một công dân trước bạo quyền 

độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền đã 

liên minh với nhau thành một tổng thể để vơ vét tài 

nguyên đất nước, trấn lột tiền bạc của đồng bào. Tại 

đây, quá trình đấu tranh cũng được xây dựng như một 

tổng thể mà nhận thức là hạ nguồn, mà thượng nguồn là 

kiến thức tới từ thực trạng xấu của một xã hội đang bị 

đồi bại hóa bởi bạo quyền độc đảng. Khi kiến thức khi 

được xếp đặt thành tri thức để biết về một dân tộc đang 

bị âm binh hóa bởi tà quyền tham quan làm giàu bằng 

tham ô và tham nhũng. Sự xuất hiện của ý thức khi 

khám phá ra một ma quyền tham tiền khi tham đất thì 

phá nhà để cướp đất, biến dân lành thành dân oan, giờ 

đây đã định hình thành nhận thức. Mà nhận thức chính 

là sự tỉnh thức trước bất công của bạo quyền độc đảng, 

tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền, đã làm nên sự 

cảnh tỉnh trước các hiểm họa đang đe dọa một đất nước, 

một dân tộc, một tiền đồ, một đạo đức quốc gia. Họ 

muốn Việt tộc phải có quyền tự quyết, ra khỏi cái nhà tù 

vô hình đang trùm phủ lên số phận của cả một đất nước, 

đang vùi lấp ngay trên tương lai của của cả một dân tộc. 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

CHỐNG BẠO QUYỀN ĐỘC ĐẢNG  

Thế nào là lương tâm? Và ai là tù nhân lương tâm? Hãy 

đi từ đời sống xã hội có công bằng hay đang chịu bất 

công, trong hiện trạng của Việt Nam, thì chính bạo 

quyền độc đảng là nguồn gốc của mọi bất công từ chính 

trị tới kinh tế, từ giáo dục tới nghề nghiệp, từ cá nhân 

tới tập thể, từ cộng đồng tới dân tộc. Tại đây, sự phân 

biệt trong đảng và ngoài đảng, là nguồn cơn sâu xa của 

một hệ thống bất công và rất bất nhân. Rồi tới sinh hoạt 

xã hội, trong đó những kẻ được xem là trong đảng, tức 

là được ĐCSVN bảo hộ rồi bảo kê thì được vào «đúng 

quy trình» của tham quyền để thành tham quan, rồi lấy 

tham ô mà tham nhũng, và thảnh thơi trong tham tiền 

trong vi hiến và phi pháp, mà công lý của pháp quyền 

luôn bị vùi dập. Để tới là quan hệ xã hội của thảm kịch 

Việt nay hiện nay là hối lộ để mua chức bán quyền của 

loài ký sinh trùng hút máu chính đồng bào của mình để 

vinh thân phì gia. Đa số này đã trở thành bọn sâu dân 

mọt nước, thừa nước đục (độc đảng) để thả câu mưu lợi 

vì tư lợi của chúng. Hiện nay đời sống xã hội đã và đang 

bị bạo động hóa bởi bạo quyền độc đảng với hành vi 

xấu, tồi, tục, dở; khi sinh hoạt xã hội đã và đang bị đồi 

trụy hóa bởi tà quyền tham quan với hành tác trộm, cắp, 

cướp, giật, khi quan hệ xã hội với đã và đang bị âm 

binh hóa bởi ma quyền.  
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

THÀNH NGƯỜI TRONG GIÁO DỤC 

Các tù nhân lương tâm sẽ ngày càng nhiều nếu bạo 

quyền độc đảng còn cầm quyền, tà quyền tham quan 

còn giữ quyền, ma quyền tham tiền còn có quyền, khi 

chúng tiếp tục vùi dập nhân tâm, truy diệt nhân bản, ám 

sát nhân quyền. Các tù nhân lương tâm chính là công 

pháp vì công chúng để vạch mặt chỉ tên bạo quyền độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền đang trù 

ếm nhân phẩm của Việt tộc. Tại đây, lương tâm là gì? 

Là những người đã thành người trong giáo dục: mọi 

công dân trong một nhà nước pháp quyền đều được 

hưởng thành công trong giáo dục, nơi mà kiến thức giúp 

sự trưởng thành về nhân cách luôn song hành cùng tri 

thức của khoa học nơi mà sự thật của khoa học làm nên 

chân lý của nhân sinh. Thảm trạng của Việt Nam hiện 

nay là cái giả đã ngự trị để giết cái thật với học giả-thi 

giả-điểm giả-bằng giả. Khi sự bất công đã có mặt ngay 

trên thượng nguồn khi học làm người, tức là ngay tại 

học đường, với mua bằng bán cấp, chính nó đã đánh 

thức tính lương thiện, đã làm tỉnh thức lương tâm, để 

lương tri để một công dân đi vào cuộc dấn thân vì giáo 

dục, giáo lý, giáo luận. 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

BẢO VỆ THÀNH QUẢ CỦA ĐỒNG BÀO 

Các tù nhân lương tâm là ai? Họ chính là những chủ thể 

đấu tranh đang chống lại bạo quyền, tà quyền, ma quyền 

đã trộm, cặp, cướp giật đi các thành quả của họ và của 

đồng bào họ là thành tài trong nghề nghiệp: mọi công 

dân khi rời trường lớp, rời một hệ thống giáo dục để làm 

người trưởng thành như một chủ thể có bổn phận với 

đồng bào, có trách nhiệm với tổ quốc, có lương tâm tốt 

để phục vụ tốt cho nghề nghiệp mà chính họ có tự do 

chọn lựa. Thảm họa của xã hội Việt hiện nay là mua 

chức bán quyền để vinh thân phì gia, nơi mà nhất nghệ 

tinh nhất thân vinh không chỗ đứng ghế ngồi, mà phải 

nhường chỗ cho hoạn bịnh của chế độ độc đảng giữ độc 

tài nhưng hoàn toàn bất tài trong quản lý, bằng ung thư 

do chính nó tạo ra: tiền tệ-quan hệ-hậu duệ để diệt trí 

tuệ của nghề lẫn nghệ của tất cả ai yêu nghề, trọng nghệ 

để có một nghiệp tốt.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1696 

 

 

 

 

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

BẢO VỆ VỐN LIẾNG CỦA ĐỒNG BÀO 

Các tù nhân lương tâm là ai? Họ chính là những chủ thể 

đấu tranh đang chống lại bạo quyền, tà quyền, ma quyền 

đã trộm, cặp, cướp giật đi các thành quả của họ và của 

đồng bào họ là thành công trong kinh tế: mọi công dân 

trong một nhà nước pháp quyền biết bảo vệ nhân quyền 

đều phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để chuyện thành 

người trong học đường và thành công trong nghề nghiệp 

cụ thể trở nên thành công trong kinh tế, với đời sống vật 

chất vững, với vốn liếng tài chính bền. Sự bền vững của 

một cuộc sống kinh tế có thăng tiến là chỉ báo rành 

mạch của một xã hội có chính quyền liêm chính, có 

chính phủ liêm sỉ, vì có chính sách lãnh đạo liêm minh. 

Nơi đây, tà quyền tham quan không có chỗ đứng, tại 

đây ma quyền tham tiền không có ghế ngồi, mà chỗ 

đứng ghế ngồi của chúng là các tòa án của lương tâm 

mà từ chứng nhân tới với chứng từ được công bố bởi 

chính các tù nhân lương tâm đã là nạn nhân của chúng. 

Thành tựu trong xã hội: mọi công dân trong một quốc 

gia có văn minh vì trọng dân chủ, một xã hội có văn 

hiến vì yêu nhân quyền khi đã thành người trong giáo 

dục, thành tài trong nghề nghiệp, thành công trong kinh 

tế sẽ được công nhận bằng thành tựu trong xã hội, nơi 

mà những chặn đường hay, đẹp, tốt, lành của một định 

chế sẽ tạo dựng được thành quả của cả một đời người.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1697 

 

 

 

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

THẤU ĐÁO ĐẠO LÝ TỔ TIÊN VIỆT 

Các tù nhân lương tâm là ai? Là các chủ thể nhận bổn 

phận với dân tộc, lãnh trách nhiệm với tổ quốc để lập 

nên phương trình đôi để đấu tranh bạo quyền độc đảng, 

tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Các tù nhân 

lương tâm bảo vệ phương trình thứ nhất của thượng 

nguồn nhân bản: lương thiện-lương tâm-lương tri, có 

trong nhân tính Việt, có trong nhân lý Việt. Các tù nhân 

lương tâm bảo vệp hương trình thứ nhì của hạ nguồn 

nhân vị: công bằng-công lý-công pháp, có trong nhân 

nghĩa Việt, có trong nhân tri Việt. Sự liên kết từ thượng 

nguồn tới hạ nguồn làm nên sự liên minh trong dấn 

thân, trong đấu tranh qua một phương trình đôi để 

khẳng định nội công, bản lĩnh và tầm vóc của các tù 

nhân lương tâm. Phương trình đầu tiên của hệ hành: lấy 

hành vi lương thiện làm nên sự tỉnh thức của lương tâm, 

lấy định vị của lương tâm làm nên ảnh hưởng của lương 

tri trong quần chúng, trong xã hội. Phương trình tiếp 

theo của hệ kháng: lấy đối kháng để trực diện với bạo 

quyền độc đảng phản dân chủ, với đối luận để đối đầu 

với tà quyền tham quan phản công bằng, với đối trọng 

chống ma quyền tham tiền phản đạo đức dân tộc. Các tù 

nhân lương tâm là ai? Họ là những công dân Việt đã 

hiểu, đã thấu đạo lý tổ tiên Việt: Cây ngay không sợ 

chết đứng! 

47 
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TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM:  

ĐỊA DANH CỦA NƯỚC MẮT 

Tù nhân lương tâm không phải là tù nhân hình sự, chẳng 

phải là tội nhân phạm pháp, họ ngược lại với tập đoàn 

tội phạm lãnh đạo, với bè lũ tà quyền đã bán lương tâm 

cho ma quyền tham tiền. Vì tù nhân lương tâm đã thực 

hiện được, đã thể hiện được một nhân lý lồng trong 

nhân tính, một nhân trí lồng trong nhân tri là họ đã: 

đứng về phía nước mắt! (nước mắt của nạn nhân). Một 

nhân sinh quan, một thế giới quan trung tâm ngay trong 

địa lý, địa dư, địa phận, địa danh của nước mắt, một 

chuyện mà không sao bạo quyền, tà quyền, ma quyền 

làm được, vì chúng chính là tác giả và tác nhân rất bất 

nhân đã làm ra: nước mắt! Nhà tù của bạo quyền độc 

đảng đã dùng tà quyền tư pháp làm công cụ để hủy diệt 

một công dân chỉ muốn nói lên tiếng nói của công 

chúng, đòi công lý cho các nạn nhân của chế độ bạo tà 

này. Nguyên nhân sâu xa trên thượng nguồn là sự uất ức 

đã biến thành lòng quả cảm trước tội ác của bọn tà 

quyền lãnh đạo với chế độ âm binh toàn trị của chúng 

đang trùm phủ lên số phận của dân tộc.  
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MỘT THẢM SỬ ĐANG VÂY VIỆT TỘC 

Sử học được xây dựng trên sử liệu mang sử kiện trong 

không gian lịch sử với định điểm của thời gian. Trong 

trường hợp của Việt tộc luôn có Việt tính kiên cường để 

bảo vệ chủ quyền và độc lập, thì Việt tính được hiểu và 

được soi như một hằng số, thì đây là sử tính. Có khi 

hằng số thuận với sử tính lập đi lập lại qua kháng chiến 

chống kẻ thù xâm lược phương Bắc, có khi nó lại là 

hằng số ngược của Việt tộc, đã nhiều lần mất nước vì 

bọn bán nước, vì chúng mại quốc cầu vinh. Việt tộc có 

Ngô Quyền đứng lên như bão tố, một sớm một chiều 

quét sạch một ngàn năm Bắc thuộc, nhưng Việt tộc cũng 

có những đứa con mại quốc cầu vinh, trước khi bán 

nước chúng là bọn sâu dân mọt nước bằng tham ô, tham 

nhũng, từ bòn rút tài nguyên của đất nước tới vơ vét tiền 

tài của dân tộc. Từ sâu dân mọt nước, chúng dễ dàng sa 

lầy vào tà lộ của phản dân hại nước, chỉ đi thêm môt 

bước nữa là chúng buôn dân bán nước, mang voi về 

giày mả tổ để rồi là cõng rắn cắn gà nhà, có mặt ở cấp 

cao nhất của tập đoàn lãnh đạo hiện nay, một bi sử đang 

chực Việt tộc, một thảm sử đang vây Việt tộc. 
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HẰNG SỐ THUẬN CỦA LÒNG YÊU NƯỚC 

Hằng số thuận của lòng yêu nước có trong Việt tính 

kiên cường để bảo vệ chủ quyền và độc lập, luôn phải 

song hành và phải đề phòng, phải cảnh giác với hằng số 

ngược là bọn mại quốc cầu vinh, sâu dân mọt nước, 

phản dân hại nước, buôn dân bán nước. Giữa hằng số 

thuận yêu nước và hằng số ngược phản quốc, chúng ta 

có hằng số hệ lương, với nền lương thiện biết dựng 

thẳng lên lương tâm với lương tri sắc nhọn để tố cáo tà 

quyền buôn dân, để tố cáo ma quyền bán nước. Việt sử 

không thiếu các chủ thể liêm chính như Chu Văn An, 

như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm... biết vạch mặt 

chỉ tên bọn tham quan chỉ tham tiền mà quên đi tiền đồ 

của tổ tiên, cơ đồ của dân tộc. Hằng số hệ lương hiện 

đại chính là các tù nhân lương tâm hiện nay, tuệ giác 

của Việt tính, các đứa con tin yêu của Việt tộc, các hậu 

duệ chính thống từ tinh thần tới luân lý của Chu Văn 

An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm... Sử tính là sự 

thông minh tới từ nhân trí của con người biết, hiểu, thấu 

lịch sử và không muốn lặp lại các sai lầm của quá khứ, 

của đời xưa. Như vậy, sử tính là tính sáng tạo ra lịch sử 

trong hiện tại vì tương lai, nhất quyết không lập lại các 

sai sót, sai lạc, sai lầm đã có trong lịch sử thủa nào. Từ 

đây, trong nhân loại xuất hiện các chủ thể đấu tranh cho 

tự do, dấn thân vì công bằng, lấy nhân quyền để bảo vệ 

nhân phẩm, có trách nhiệm với nhân bản, có bổn phận 

với nhân đạo, dấn bước vì nhân tâm.  
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NHẬN THỨC NHÂN QUYỀN 

Khi ta tổng kết được lịch sử của nhân quyền, ta sẽ nhận 

ra quá trình tiến bộ của nhận thức nhân quyền đi từ một 

quan niệm chính đáng về tiến bộ vì quyền làm người, 

trong đó nguyên tắc của nhân quyền là nền tảng cho mọi 

tổ chức xã hội muốn có văn minh của dân chủ, văn hiến 

của nhân quyền. Nhận thức nhân quyền đi từ tính phổ 

quát về quyền làm người tới quy luật bảo vệ tự do cá 

nhân như tự do căn bản nhất, để nhận ra bản chất của 

một tập thể, một cộng đồng, một chế độ về cách hành 

xử biết tôn trọng nhân quyền của của cá nhân này. Nhận 

thức nhân quyền đi từ tổ chức xã hội có công bằng được 

bảo vệ bằng công lý tới một chính quyền tôn trọng nhân 

quyền để trong một chế độ dân chủ với nhân sinh quan 

tử tế vì nhân quyền từ gia đình tới dân tộc, từ văn hóa 

tới giáo dục, từ kinh tế tới thương mại… để bảo đảm 

một thế giới quan đứng đắn từ quan hệ quốc tế tới hợp 

tác quốc tế, trong đó nhân quyền là nền tảng mà cũng là 

động cơ. 
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TRÍ THỨC 
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ÁNH NHÌN CỦA TÔI 

KHÔNG CỦA AI 

Ánh nhìn của tôi không của ai! 

Tôi nhìn tham quyền tôi thấy chất lạm quyền của nó. 

Ánh nhìn của tôi không của ai! 

Tôi nhìn bạo quyền tôi thấy lõi tà quyền của nó. 

Ánh nhìn của tôi không của ai! 

Tôi nhìn ma quyền tôi thấy cốt quỷ quyền của nó. 

Ánh nhìn của tôi không của ai! 

Tôi nhìn cực quyền tôi thấy rễ cuồng quyền của nó. 

Ánh nhìn của tôi không của ai! 

Không ai cướp được ánh nhìn của tôi! 
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CHỮ THỨC 
Trên chữ thức, trên đó ta nhận ra những định luận: Kiến 
thức có từ kinh nghiệm hoặc từ học tập, có từ ngoại 
cảnh hay có từ tư duy biết lý luận, có từ tập luyện tới 
tinh luyện, có từ môi trường tới sự xuất hiện của tha 
nhân…  Tri thức, là sự hiểu biết từ dữ kiện tới chứng từ, 
từ kinh nghiệm học tập tới trải nghiệm như khả năng 
biết xếp đặt theo thứ tự để tổ chức một trật tự cho kiến 
thức, mà từ xếp đặt tới xếp loại, tri thức còn là khả năng 
trật tự hóa những ưu tiên trước các thử thách của cuộc 
sống… Trí thức, không phải là những kẻ có bằng cấp 
cao, có hiểu biết rộng, mà sung lực của tri thức biết 
nhận ra sự thật bằng khách quan của khoa học, lại biết 
nỗi khổ niềm đau của nhân sinh bằng đạo đức trọng sự 
thực, quý chân lý để thăng hoa lẽ phải. Ý thức, mang lực 
tổng hợp của kiến thức lại có lực tổng kết của tri thức, 
lại có sự hiện diện của đạo lý biết nhận ra hay, đẹp, tốt, 
lành, lại được luân lý của bổn phận và trước nhiệm để 
nhận ra lẽ phải trước khi quyết định và hành động. Nhận 
thức, là quá trình đưa kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức 
vào quỹ đạo của đạo lý, luân lý, đạo đức để luôn có tỉnh 
táo mà nhận ra sự thật, luôn có sáng suốt mà nhận ra lẽ 
phải, tự đó có một nhân sinh quan, một thế giới quan, 
một vũ trụ quan biết tôn trọng sự thật và lẽ phải. Tỉnh 
thức, là khả năng nhận ra những sai lầm của tha nhân, 
mà cũng là kỹ năng nhận ra những lầm đường lạc lối 
của chính mình, để phải vận dụng lại kiến thức, tri thức, 
trí thức, để tận dụng trọn vẹn hơn ý thức, nhận thức để 
khỏi bị rơi vào lỗi, tội bị kết án bởi đạo lý, luật pháp đại 
diện cho lẽ phải và sự thật. 
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NGẬM OAN UẤT RỒI NUỐT NƯỚC MẮT 

Hài kịch của ĐCSVN chính là bi kịch của trí thức Việt 

hiện nay trong nước, như cá nằm trên thớt, ngày ngày bị 

điếm nhục hóa bởi những lãnh đạo của ĐCSVN, thấy 

lãnh đạo vô minh mà phải cúi đầu, thấy lãnh đạo vô tri 

mà phải khom lưng, thấy lãnh đạo vô trí mà phải 

khoanh tay, thấy lãnh đạo vô luân mà phải quỳ gối. 

Ngậm oan uất rồi nuốt nước mắt vào tim mà còn thấy 

tim đen bẩn bởi điếm ngôn xảo ngữ của lãnh đạo âm 

binh. 
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VỨT TÂM AN LẠC 
Thưa thiền sư, mỗi lần được gặp thiền sư, tôi xin gọi 

thiền sư là thầy, nhưng thú thật tôi không muốn thiền 

cùng thiền sư. Thiền sư cứ khuyên tôi: «tâm bình thì 

cảnh cũng bình», thưa là tâm của tôi không hề bình, vì 

đồng bào dân oan của ta đang màn trời chiếu đất. Thiền 

sư cứ dặn tôi: «tâm an thì cảnh an», thưa là tâm của tôi 

không an vì cảnh đồng bào của ta là đám trẻ bụi đời 

đang đầu đường xó chợ. Thiền sư cứ dạy tôi: «phải giữ 

tâm an lạc», xin tạ lỗi với thiền sư, là tôi đang muốn vứt 

tâm an lạc của tôi, để đồng hành với tâm loạn an của 

đồng bào của tôi là dân đen đang sống nay chết mai 

đây! 
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KHÔNG CÓ TỬ THÙ 

Chúng đã tra tấn mẹ tôi trong lao tù thế kỷ qua. Thế kỷ 

này, chúng đe dọa sẽ hãm hại rồi thủ tiêu tôi. Chúng 

xem nhân sinh là đối phương của chúng, chúng xem 

nhân gian là đối thủ của chúng, chúng xem nhân thế là 

đối nghịch của chúng, chúng xem nhân loại là tử thù của 

chúng. Tôi vừa báo cho chúng biết là tôi sống không có 

đối phương, tôi ăn không có đối thủ, tôi ngủ không có 

đối nghịch, tôi hít thở không có tử thù. Vì tôi thấy để 

thấu được những khoảng khắc nhân tính của chúng, khi 

chúng đút cháo cho những người mẹ già của chúng,  khi 

chúng mua thuốc cho những người vợ của chúng, khi 

chúng vuốt tóc những đứa con thơ dại của chúng. Tôi 

báo cho chúng rõ là tôi đi lại thoải mái ngay trong nhân 

tính của chúng, nên tôi không bao giờ có đối phương, 

đối thủ, đối nghịch và tử thù gì cả! 
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NHÂN ĐẠO TỰ DO 

Tôi thú thật là không nhớ nhân diện của bạn, tôi chỉ nhớ 

ngôn ngữ của bạn đã giúp nhân diện của tôi ngẩng lên 

trời cao để không tiếp tục nhận nhân dạng của kẻ cúi 

đầu. Tôi thú thật là không nhớ nhân dạng của bạn, tôi 

chỉ nhớ ngôn từ của bạn đã nâng nhân cách của tôi mà 

xoay về phía chân trời để nhìn thật xa và không tiếp tục 

nhận nhân hành của kẻ chỉ biết khom lưng. Tôi thú thật 

là không nhớ nhân tình của bạn, tôi chỉ nhớ nhân tính 

của bạn đã vực nhân lý của tôi một kẻ chỉ biết quỳ gối 

trước bạo quyền, đã đẩy nhân tri của tôi vào nhân đạo 

của tự do. 
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NHÂN ĐẠO BÁC ÁI 

Tôi thú thật là không nhớ chức danh của bạn, tôi chỉ nhớ 

hành động của bạn đã giúp hành vi của tôi phải thẳng 

lưng đi tới để nhận nhân quyền. Tôi thú thật là không 

nhớ chức vụ của bạn, tôi chỉ nhớ hành tác của bạn đã 

nâng hành thái của tôi phải ngẩng đầu, mở mắt, vươn 

vai mà ôm lấy công bằng. Tôi thú thật là không nhớ 

chức năng của bạn, tôi chỉ nhớ nhân tri hành giả của bạn 

đã dìu nhân trí của tôi vào nhân đạo của bác ái, nơi có 

tha nhân là tri kỷ.  
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NHÂN LOẠI TRONG TÔI 

Sao lại cứ dặn dò tôi là phải hành động, tôi sẵn sàng 

hành động, tôi chỉ chờ một tiếng thơ đẹp để hành động. 

Tôi cũng đang chờ trời gởi tiếng của trời qua tiếng suối, 

tiếng sóng để hành động. Tôi cũng đang chờ đây tiếng 

nói của bạn là nạn nhân là lẽ phải không cần bạo động. 

Vì giết người là giết nhân loại đang ẩn náu trong tôi. 
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KHUYẾT TẬT NGÀY MAI 

Hãy cứ trao tặng tôi những tri thức sống để tôi có những 

kinh nghiệm sống mặc dầu tôi chưa sống. Nhưng đừng 

cấm tôi phải có trí thức mà tôi phải tự học về một sự 

tháo gỡ những tri thức của quá khứ đã bị rối bời, những 

kinh nghiệm tổ tiên đã bị xiết cổ bởi bạo quyền. Tôi 

muốn gặp và học về tình yêu với người yêu vừa mới có 

mặt trên cõi đời này. Tôi muốn gặp và học về tình 

thương với những nạn nhân của tà quyền vừa bị tra tấn 

đêm qua. Tôi muốn gặp và học về tình nghĩa với những 

đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời với bao khuyết tật sắp bị 

sinh ra ngày mai. 
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TÔI XIN THÚ TỘI 

Tôi xin thú tội là tôi đã tố cáo trước các chủ thể của 

Liên Hiệp Quốc: bạo quyền độc đảng công an trị đã 

biến những đứa con tin yêu của Việt tộc thành những tù 

nhân lương tâm. Tôi xin thú tội là tôi đã tố cáo trước các 

chủ thể của các hội đoàn nhân quyền của thế giới: tà 

quyền độc đảng tham nhũng trị đã biến đồng bào dân 

lành của tôi thành dân oan trong màn trời chiếu đất. Tôi 

xin thú tội là tôi có tố cáo trước các chủ thể dân chủ của 

nhân loại: ma quyền tham tiền thất nhân trị đã biến 

đồng bào dân đen của tôi trai thành lao nô, gái thành nô 

tỳ cho các nước láng giềng. Tôi luôn sẵn sàng xin thú 

tội để tiếp tục tố cáo bọn âm binh này! 
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KHÔNG CÚI ĐẦU! 

Tôi từ chối chuẩn đoán về nhân cách con người khi họ 

phải sống trong địa ngục trần gian.Vì tôi biết dưới chín 

tầng địa ngục con người vẫn cúi đầu đi, cúi đầu ăn, kể 

cả cúi gục đầu khi ngủ, tồi tục nhất là họ cũng cúi đầu 

khi phải nhìn nhau. Trần gian không địa ngục là trần 

gian của nhân cách thì khi đi không cúi đầu, ăn không 

cúi đầu, ngủ thảnh thơi chẳng cần cúi đầu, thong dong 

nhất là con người không cúi đầu khi nhìn nhau, thong 

thả chào nhau, có khi còn thư thái gởi theo một nụ cười. 

Nên chỉ có một dấu hiệu khác biệt giữa địa ngục trần 

gian và trần gian của nhân vị là chấp nhận cúi đầu hoặc 

không chấp nhận cúi đầu. Chỉ khi không chấp nhận cúi 

đầu thì lưng sẽ thẳng, đi sẽ ngay, ăn sẽ vui, ngủ sẽ xuôi, 

nhìn sẽ trong, cười sẽ sáng... nhân cách thẳng, ngay, vui, 

xuôi, trong, sáng tạo ra nhân vị để trao cho ta: nhân 

phẩm. 
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TÔI PHẢN ĐỘNG ĐỂ HÀNH ĐỘNG! 

Khi đọc xong báo cáo điền dã của tôi về dân oan trong 

công trình Oan luận, một tên bút nô cho đảng cầm 

quyền, viết bài bêu riếu trên báo: tôi là tên phản động, vì 

tôi thấy được quá trình tại sao dân oan thành dân oán, 

tôi nói thẳng với nó là: Tôi phản động để hành động! 

Khi đọc xong báo cáo khảo sát của tôi về trẻ bụi đời 

trong công trình Bụi luận, một trí thức sống nhờ bổng 

lộc của bạo quyền độc đảng rao tin đồn: tôi là tên phản 

động, vì tôi hiểu được quy trình bụi đời trong bụi kiếp 

của thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên hiện nay, tôi trả lời 

hắn là: Tôi phản động vì đã hành động! Khi đọc xong 

báo cáo điều tra của tôi về các đồng bào vô gia cư trong 

công trình Khổ luận, một quan chức giầu có do nhờ tà 

quyền ngày đêm trộm, cắp, cướp, giựt, rống lên tin loạn: 

tôi là tên phản động, vì tôi thấu được hành trình từ màn 

trời chiếu đất tới đầu đường xó chợ của đồng bào tôi, tôi 

vạch mặt hắn và trả lời là: Tôi phản động để được hành 

động! Khi đọc xong báo cáo nghiên cứu của tôi về ô 

nhiễm môi trường trong công trình Sinh luận, một lãnh 

đạo nhờ âm binh chống lưng để vơ vét thật nhiều, nó lấy 

cực quyền mà rống kiểu cuồng quyền: tôi là tên phản 

động, vì tôi rọi ánh sáng vào điếm lộ của nó đã biến quê 

hương gấm vóc của tổ tiên thành ổ rác, bùn nhơ cho Tàu 

tặc, Tàu nạn, Tàu họa, Tàu  hoạn, Tàu tà, tôi lột trần 

chân tướng nó và nói là: Tôi phản động để luôn được 

hành động! Tôi phản động để hành động chống bạo 

quyền công an trị, tà quyền tham quan trị, ma quyền 

tham tiền trị trong cực quyền. 
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THỨC 

(TÔI THỨC SUỐT…) 
Tôi thức suốt với kiến thức về bạo quyền công an trị, 
giết người trong đồn công an, tra tấn tù nhân lương tâm 
đang bị bỏ tù vì yêu dân chủ, quý nhân quyền, trọng tự 
do. 
Tôi thức suốt với tri thức về tà quyền tham nhũng trị, 
bọn cướp ngày là quan, một sớm một chiều biến dân 
lành thành dân oan, kêu oan trong màn trời chiếu đất, 
gào oán nơi đầu đường xó chợ. Tôi thức suốt với ý thức 
về ma quyền tham tiền trị, làm sân sau để vơ vét của 
cải, thành trọc phú nhờ nạo vét tài nguyên của đất nước, 
buôn thần bán thánh với bọn ma tăng nơi cửa Phật, âm 
binh luồn nấp trong các biệt thự, biệt dinh, biệt phủ. Tôi 
thức suốt với nhận thức về cuồng quyền cõng rắn cắn 
gà nhà từ Ải Nam Quan tới Bản Dốc, phản dân hại 
nước từ Hoàng Sa tới Trường Sa, mang voi dày mã tổ từ 
Bốc Xít Tây Nguyên tới Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tôi thức 
suốt để luôn tỉnh thức về Tàu phỉ, đại dịch với tâm địa 
của Tàu tặc chiếm đất, biển, đảo của Việt tộc; Tàu họa 
với công nghệ tồi, nhiệt điện than; Tàu họan với thực 
phẩm bẩn, hóa chất độc; Tàu nạn buôn ma túy, giết 
người cướp nội tạng; Tàu tà xiết cổ ĐCSVN khi nội 
xâm tham quyền, tham quan đã chọn bụng của ngoại 
xâm làm địa đạo, để sẽ luồn trốn như ma bùn khi đất 
nước bị xâm lược. Tôi thức suốt khi giống nòi bị đồng 
hoá trước ghềnh thác đang phân cực đất nước tôi, đang 
phân hóa đồng bào tôi, đang phân chia giòng sinh mệnh 
của gióng nòi tôi! 

Tôi thức suốt… 
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SỰ PHONG PHÚ CỦA SỐ NHIỀU 

Kẻ ác khi muốn hành tác ác để đưa cái ác vào cuộc sống 

thì nó thường có thói lấy hệ độc (độc quyền, độc tài, độc 

trị, độc tôn) bằng độc đoán để diệt cả hai hệ đa: hệ thứ 

nhất: đa diện, đa dạng, đa cách, đa pháp; hệ thứ nhì: đa 

tài, đa trí, đa hiệu, đa năng. Nên khi chúng ta đấu tranh 

chống kẻ ác luôn độc hại trong độc đạo do nó chế ra, thì 

chúng ta đừng quên vận dụng hai hệ đa này, đây là sự 

phong phú của số nhiều làm nên nhiều thông minh, 

nhiều sáng tạo. Số nhiều của đa nguyên trong muôn 

hình vạn trạng của hệ thông (thông minh, thông thạo, 

thông thái) biết mở ra nhiều chân trời, không những bảo 

đảm được đa sinh, đa sản của sức sống, cùng lúc lật măt 

nạ cái ác, để vạch mặt chỉ tên kẻ ác, để minh chứng 

rằng nhân sinh có nhiều đường đi nẻo về, chớ không 

phải chỉ có độc đạo trong độc trị, độc tài trong độc 

quyền, độc tôn trong độc đảng. 
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ĐỐI THOẠI VÌ ĐA NGUYÊN 

Quá trình: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động 

trong đa nguyên để khơi dậy đa lực, đa tài, đa trí, đa 

năng, đa hiệu, tạo sinh lực cho đối thoại-đối trọng-đối 

lực-đối kháng, từ đó lấy cái đúng thuyết phục được cái 

sai, vì cái đa luôn khôn ngoan hơn cái độc, và khi dân 

chủ cô lập được độc tài, khi đa nguyên vô hiệu hóa được 

độc đảng, thì cái độc hại của độc trị sẽ không vận dụng 

được cái ác để gây ra tội ác. Không nên trông chờ hệ 

độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) chấp 

nhận chia lợi, chia quyền, cụ thể là chung-chia với hệ đa 

(đa nguyên, đa lực, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu). Vì 

chung để chia, thì hệ độc sẽ mất hệ đặc (đặc quyền, đặc 

lợi, đặc ân)89 của nó! 

                                                     
89 Lê Hữu Khóa, OAN LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa. 

    Lê Hữu Khóa, BỤI LUẬN, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa. 
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CHỈNH LÝ VÌ CÔNG LÝ 

Tính duy lý khi con người đặt quyền lợi của mình trên 

quyền lợi của người khác, cụ thể là cá nhân chỉ thấy tư 

lợi của mình, nếu duy lý như vậy thì tự lợi của người 

này có thể gây nên thiệt hại cho người kia, thì đây chỉ là 

loại ích kỷ thô thiển. Nên từ đây, chỉnh lý luận phân tích 

các thỏa thuận giữa các duy lý khác nhau, đang xung 

đột nhau để tìm ra tính hợp lý được tập thể, cộng đồng, 

xã hội công nhận, từ đó định nghĩa lại quyền lợi của cá 

nhân, vẫn giữ tư lợi nhưng phải biết là tư lợi không 

được gây hậu quả xấu tới tha nhân. Khi có được thỏa 

hiệp về quyền lợi cá nhân làm nên tư lợi cho mọi cá thể, 

thì tính toàn lý sẽ xuất hiện để bảo đảm tự do cá nhân 

được có mặt và được tăng tư lợi trong cuộc sống; mà 

không quên công bằng xã hội giữa các cá nhân, các tập 

thể, nơi mà công bằng luôn có chỗ dựa là công lý. 
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TRI THỨC LUẬN VÌ LẼ PHẢI 

Trong tình hình của xã hội Việt Nam dưới bạo quyền 

độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền thì 

tri thức luận là nguồn nước ngầm sẽ trở thành sóng thần 

trong tương lai để giúp mọi công dân của Việt tộc thay 

đổi não trạng sau bao năm làm nạn nhân của bộ máy 

tuyên truyền ngu dân trong mê lộ của dối trá, gian 

manh, lừa đảo. Tri thức luận đủ nội lực để xóa đi nguồn 

máy độc tài nhưng bất tài trong việc bảo vệ đất nước, đủ 

sung lực để loại bỏ bộ máy độc trị nhưng không biết 

quản trị để đưa dân tộc vào tiến bộ và văn minh. Tri 

thức luận biết phối hợp với tất cả các ngành KHXHNV 

để giúp dân chủ trong đa nguyên lột mặt nạ bọn tổ chức 

học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, cùng lúc lột trần quá 

trình mua điểm-bán bằng trong tà lộ của mua chức 

chức-bán quyền, để vạch mặt chỉ tên bọn sâu dân mọt 

nước đang lẩn lút như âm binh trong ma lộ của buôn 

dân-bán nước cho Tàu tặc. Vì tri thức luận biết quản lý 

sự thật-chân lý-lẽ phải bằng hệ thức, nơi mà kiến thức là 

sung lực của tri thức, ý thức là hùng lực của nhận thức. 
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LƯƠNG TÂM TRÍ THỨC 

Khẳng định sự thật là nhiệm vụ tiên quyết và vĩnh viễn 

của học thuật, và sự thật cao hơn cả, cao hơn vua, cao 

hơn mọi cơ chế, mọi quyền lực, mọi chính quyền. Chính 

sự thật sẽ làm nền cho sử học viết đúng, viết trúng, tức 

là viết thật. Viết thật hay nói thật có khi bị trù dập, bị vu 

cáo, bị hãm hại, bị ám sát, bị tử hình… Nhưng sự thật là 

sự thật phải được nói tới nơi, tới chốn, cụ thể nếu con 

người sống thật bằng sự thật thì phải biết chấp nhận cái 

chết cũng vì sự thật, như vậy sự thật là gốc của lòng tin 

biết dựa vào sự thật để nhận ra chân lý, vận dụng sự thật 

để làm nền cho lẽ phải. Lương tâm của trí thức là đây, 

lương tri của khoa học là đây, cả hai là hùng lực lương 

thiện của kẻ đi tìm sự thật. Sống chết với sự thật, nhưng 

cũng phải biết khiêm tốn trước sự thật! Socrate khuyên 

con người khi đi tìm sự thật, phải đi tìm với chính nhân 

phẩm của mình, đi tìm là đi học, khiếm tốn để khiêm 

nhường với tâm thức: “Tôi biết là tôi không biết gì 

cả!”.  
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SỰ THẬT XÓA SỰ NGỜ VỰC 

Trên thượng nguồn của học thuật là sự có mặt của 

thuyết duy lý để đi tìm cái sâu có trong cái lý để thấy 

được sự thật khi được tung ra như một loại ánh sáng có 

sức sáng vô song tới để khai phá ý chí của con người 

muốn biết tận gốc rễ của cái thật. Chính độ sáng mãnh 

liệt này làm ngời cái thật được hiện hữu tròn đầy rồi 

hiện hình trọn vẹn, thì cũng chính nó có lực tập hợp rất 

lớn, nó đưa cá nhân tới tập thể, đưa các cộng đồng riêng 

rẽ tới cùng, tới chung một số phận của một dân tộc sống 

để bảo vệ sự thật này. Và khi nó càng lớn với sự thỏa 

thuận làm nên sự đồng lòng của mọi người thì sức vận 

hành của nó trong xã hội con người sẽ rất mạnh. Sự thật 

xuất hiện để xóa đi sự ngờ vực, và sự thật đứng vững 

với chân lý của nó, vừa bằng lý thuyết luận, vừa bằng 

phương pháp luận của nó, làm nên khoa học luận về sự 

thật, giờ đã mang một giá trị tuyệt đối.  
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TÔN VINH CÁI ĐÚNG 

Tự chủ xác nhận tự do là tôn vinh cái đúng, mong cầu 

cái đẹp, là trân quý cái cao, trong đó ham muốn cũng 

như đam mê không còn lẫn trốn trong ích kỷ, mà là 

động lực của đạo lý có nhân lý, động cơ của đạo đức có 

nhân phẩm. Một tự chủ muốn xác nhận tự do trong xã 

hội Việt Nam hiện nay là phải xác minh nguồn gốc của 

bất bình đẳng mang nội chất của bất công, tới từ một 

bạo quyền đang cai trị đồng bào, đất nước, xã hội, bằng 

độc trị qua độc đảng, mà không hề biết quản trị đất 

nước. Tự chủ vì nhân trí là khả năng biến nổi giận thành 

nổi dậy nhưng nổi giận mà đưa đến nổi loạn thì có thể 

giết chính nghĩa của tự do. Biết bảo vệ chính nghĩa của 

tự do là biết đấu tranh bền vững vì tự do, đây là sự 

trưởng thành sáng suốt và tỉnh táo của các phong trào 

dân chủ và nhân quyền của Việt Nam trong những năm 

qua. Chọn bất bạo động song hành cùng đấu tranh ôn 

hòa, chọn đối thoại để tranh luận, chọn đàm thoại để 

đàm phán, chính là nội chất thông minh của hành động 

tự do, vừa có chính nghĩa, vừa có lý trí, vừa có trí tuệ 

trao luận, vừa có tuệ giác truyền luận.  
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TỰ TRỌNG VÌ NHÂN PHẨM ĐỂ ĐỀ KHÁNG 

Có tự trọng vì nhân phẩm để đề kháng, có cá tính để đối 

kháng chống bất công, chống bạo quyền, đây là định 

nghĩa của cá tính, vừa là thượng nguồn, vừa là hạ nguồn 

của các định luận về tự trọng vì nhân phẩm với cá tính 

biết rời bỏ các biệt phủ, biệt dinh, biệt thự của các tham 

quan, khi thấy chúng mạ vàng nhà cửa của chúng, khi 

thấy chúng có nội thất được chế biến từ các gỗ quý của 

các rừng nguyên thủy, mà chúng đã trộm, cắp, cướp, 

giật được trên quê hương gấm vóc này. Chúng ta có 

quyền «lợm giọng đến buồn nôn» để rời bỏ các biệt phủ, 

biệt dinh, biệt thự của các tham quan này, không những 

để tự bảo vệ nhân phẩm của chúng ta, mà còn tỏ rõ thái 

độ là mạ vàng nhà cửa chính là vô minh vì vô học, tàn 

phá tài nguyên thiên nhiên đốn chặt gỗ quý, nạo vét đá 

quý chính là vô hậu vì vô tri. 
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ĐẤU TRANH CỦA KIẾP NGƯỜI  

CHỐNG LẠI BẠO QUYỀN 

Tự trọng luôn song hành cùng nhân phẩm. Tự trọng 

song lứa với nhân tính. Tự do song cặp với nhân cách để 

tiếp nhận đạo lý, đón nhận đạo đức, mà xây lên liêm 

chính, dựng lên liêm sỉ. Từ đó, cụ thể hóa dự phóng đẹp, 

để hiện thực hóa tương lai hay, để thể hiện hóa chuyện 

thay đời đổi kiếp ngay tự bây giờ bằng cách chuyển hóa 

não bộ, chuyển biến não trạng theo định hướng tốt, theo 

chân trời lành cho nhân sinh. Tự trọng vì nhân phẩm có 

mặt ngay trong hiện tại trong đấu tranh của kiếp người 

chống lại bạo quyền qua hệ thống bạo lực của nó. 
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PHƯƠNG ÁN CỦA SỰ SỐNG ĐÚNG: 

TỰ THOÁT ĐỂ TỰ THẮNG 

Tự trọng vì nhân phẩm là dàn nhún, dàn phóng để gởi đi 

những phương án của sự sống đúng vì tương lai tốt đẹp 

trong nhân cách biết bảo vệ nhân phẩm. Chuyển hóa 

não bộ tiến bộ, chuyển biến não trạng vì văn minh là 

biết gởi thông điệp tới tương lai, luôn nhắn tín hiệu tới 

mai hậu là: tự trọng vì nhân phẩm đã có mặt để giúp con 

người tự biết bảo vệ nhân vị. Tự biết khẳng định nhân 

phẩm của mình là một hành động thông minh biết vượt 

thoát các lo âu, sợ hãi tới từ đe dọa, tới từ trù dập của 

bạo quyền độc đảng toàn trị; vì tự trọng vì nhân phẩm 

chính là gốc của sự thông minh biết tự thoát để tự 

thắng. Tự trọng vì nhân phẩm để tự thắng, là thông điệp 

đầy hùng lực của tự do, một tự do không để bạo quyền, 

bạo lực, bạo hành giết sự thông minh của nó vì dân chủ, 

diệt sự sáng tạo của nó vì nhân quyền. 
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ĐA TRI 

Đa nguyên không phải là một hệ thống chính trị máy 

móc để các đa đảng có chỗ đứng ghế ngồi trong tam 

quyền phân lập, mà đa nguyên có thượng nguồn và hạ 

nguồn đều là đa tri. Nơi mà đa tri là sự hiểu biết trên 

nhiều phương diện, trên nhiều lãnh vực, trên nhiều sinh 

hoạt, trong đó sinh hoạt chính trị không hề là sinh hoạt 

độc nhất mà chỉ là một trong những sinh hoạt xã hội, 

nên xã hội dân sự sinh hoạt bằng đa tri. Nơi mà đa tri có 

thượng nguồn là đa phương và đa dạng, có hạ nguồn là 

đa năng và đa hiệu. Nếu đa đảng là hùng lực của đa 

nguyên, thì đa tri là nội lực của đa kiến thức, sung lực 

của đa ý thức và là mãnh lực của đa nhận thức, toàn 

diện trên nhân sinh, chớ không hề tự giới hạn trong đa 

đảng của sinh hoạt chính trị. Các chủ thể Việt tộc yêu đa 

nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải tâm niệm 

được điều này, khi nhận trách nhiệm mới với đất nước, 

bổn phận mới với dân tộc, nhiệm vụ mới với giống nòi 

vì một tương lai tiến bộ trên nhân lộ của văn minh. 
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MUỐN BẢO VỆ TỰ DO THÌ PHẢI ĐỨNG LÊN! 

Tự chủ là câu chuyện cẩn trọng trước nhân phẩm của 

chính mình, để tự chủ được chấp đôi, chấp lứa với nhân 

trí, không những vì nhân lý và còn vì nhân tính nữa. 

Nếu độc đảng dùng độc quyền qua độc trị trong độc tài 

để đàn áp, để bắt bớ, để bỏ tù, để tuyên án, để tra tấn, để 

hủy diệt các nhà hoạt động vì dân chủ, vì nhân quyền, 

rồi tiêu diệt quyền sử dụng tự do của họ; nên tự chủ vì 

nhân phẩm khi muốn bảo vệ tự do thì phải đứng lên! 

Nổi dậy chống lại tham quyền trong lạm quyền, đang 

ung thư hóa xã hội, đang đưa vi trùng độc hại của độc 

đảng trong độc tôn để gây trọng bịnh ngay trong đạo 

đức của Việt tộc, ngày ngày tìm cách siết cổ các hành vi 

chân chính, các hành động liêm chính của tự do tự chủ 

vì nhân phẩm. Nên tại sao ta phải cần chuyển hóa não 

bộ, chuyển biến não trạng càng sớm càng hay. 
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ĐA 

Đa, phải nằm lòng và thuộc lòng chữ đa như định nghĩa 

của thông minh, vì kẻ thực sự thông minh là kẻ hiểu chữ 

đa, để được đi trong đa chiều, để hiểu trong đa dạng. 

Tại dây, đa của các chủ thể luôn có tự do học hỏi trong 

đa kiến thức, để có đa tri thức, để thấy đa phương trong 

đa hướng, khi phải chọn chỉ một chân trời, trong đa 

tương lai. Một kẻ tự kiêu, tự đại trong độc đảng để độc 

tài, độc tôn để độc trị, độc quyền trong độc ác, gây bao 

độc hại từ đất nước tới dân tộc, kẻ đó không khôn 

ngoan, không thông minh, mà ngược lại là vô minh 

trong vô tri, vì vô giác trong vô cảm trước chữ đa. Ngay 

trong chữ đa, ta thấy đa tài, đa trí, đa hiệu, đa năng, đa 

lực làm nên đa đảng, thì ta phải thấy luôn đa phương 

pháp, đa tiếp cận, đa kỹ thuật làm nên đa ứng dụng 

trước các thử thách của nhân sinh, đa hội nhập trước các 

thăng trầm của nhân loại. 
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NỘI 

Nội, có nội công làm nên nội lực, một sức mạnh bên 

trong tạo nên bản lĩnh có tự tin nên có tự chủ, làm nên 

tầm vóc biết đấu tranh vì tự do để bảo vệ cho bằng được 

công bằng và bác ái. Nội không phải của một cá thể ích 

kỷ để vụ lợi, cá nhân vị kỷ để trục lợi, mà là nội chất 

của một chủ thể có bổn phận với đồng bào, nhận trách 

nhiệm với đất nước. Mà không quên nhân loại, nơi mà 

tha nhân được đón, tiếp, nhận, giúp với tình động loại, 

trong sự thông minh biết tôn trọng lẫn nhau, đây là sự 

thông minh đi trên lưng cái cá nhân chủ nghĩa hạn hẹp, 

đi trên vai cái ích kỷ chủ nghĩa thấp hèn, đi trên đầu cái 

vụ lợi thui chột chỉ biết khai thác, bóc lột tha nhân. 
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NUỐT NƯỚC MẮT VÀO TIM  

MÀ CÒN THẤY TIM ĐEN BẨN! 

Hài kịch của ĐCSVN chính là bi kịch của trí thức Việt 

hiện nay trong nước, như cá nằm trên thớt, ngày ngày bị 

điếm nhục hóa bởi những lãnh đạo của ĐCSVN, thấy 

lãnh đạo vô minh mà phải cúi đầu, thấy lãnh đạo vô tri 

mà phải khom lưng, thấy lãnh đạo vô trí mà phải 

khoanh tay, thấy lãnh đạo vô luân mà phải quỳ gối. 

Ngậm oan uất rồi nuốt nước mắt vào tim mà còn thấy 

tim đen bẩn bởi điếm ngôn xảo ngữ của lãnh đạo âm 

binh. 
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ĂN Ở CÓ NHÂN MƯỜI PHẦN KHÔNG KHÓ 

Câu chuyện cốt lõi vẫn là có-học-để-có-hậu, câu chuyện 

này hoàn toàn không hề là câu chuyện về bằng cấp, nơi 

mà học vị lẫn học hàm hiện nay đều bị giả hóa ở những 

mức độ khác nhau trong hệ thống giáo dục của hệ độc 

(độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) có anh 

em sinh đôi với hệ tham (tham quyền, tham quan, tham 

ô, tham nhũng, tham tiền). Hệ thống giáo dục này đã và 

đang bị quá trình mua bằng bán cấp, giả hóa rồi tha hóa 

về mọi mặt, từ giáo lý, giáo luận, giáo dục tới giáo khoa, 

giáo trình, giáo án. Mua bằng bán cấp trong giáo dục để 

mua chức bán quyền ngoài xã hội từ gốc tới ngọn, cái 

giả đã thay thế cái thật với trường giả-học giả-thi giả-

điểm giả-bằng giả. Nên câu chuyện gốc rễ vẫn là có-

học-để-có-hậu, không hề là câu chuyện về bằng cấp có 

thể bị giả, nơi mà học vị có thể bị gian, học hàm có thể 

bị dối, ngược lại có-học-để-có-hậu là câu chuyện: học 

thật của ăn ở có nhân mười phần không khó; học lực 

của đường mòn nhân nghĩa chằng mòn; học thuật của 

sống lâu mới biết lòng người có nhân. 
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NGU DÂN TRỊ 

Các hệ lụy mà Việt tộc đang phải gánh chịu hiện nay mà 

các lãnh đạo ĐCSVN chính là chủ mưu trong quá trình 

vô học hóa toàn xã hội, họ cũng là đầu nậu một ý thức 

hệ dựa vào tuyên truyền trị, chính họ là đầu cơ bằng 

ngụy tạo qua các chính sách lấy ngu dân trị vừa làm 

phương tiện, vừa là cứu cánh. Hậu quả giờ đây đã rõ, từ 

một quê hương gấm vóc giờ đã thành một đất nước cạn 

kiệt tài nguyên, ô nhiễm từ nguồn nước tới không khí 

loại hàng đầu trên thế giới; từ một dân tộc thông minh 

bây giờ đã thành lao nô cho các nước láng giềng, cho 

Tàu tặc không những cướp đất, biển, đảo, mà còn thao 

túng kinh tế Việt, giăng bẫy thương mại Việt và đang 

bóc lột nhân công Việt ngay trên đất Việt… 
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PHƯƠNG TRÌNH SỰ THẬT-CHÂN LÝ 

Lý luận trong học thuật không có chỗ đứng ghế ngồi 

cho hệ độc (độc quyền, độc trị, độc tài, độc tôn, độc 

đảng) kiểu cả vú lập miệng em. Không gian của lý 

thuyết luận này có gốc, rễ, cội, nguồn của hệ đa của đa 

tài, đa dũng, đa năng, đa hiệu làm nên từ đa thức, đa 

tri, đa trí; có chỗ dựa là đa nguyên. Chính đây mới là 

không gian của phương trình sự thật-chân lý: so ra mới 

biết ngắn dài. Nơi mà phản diện của hệ vô (vô minh, vô 

tri, vô giác, vô cảm, vô tâm) chính là hệ thức (kiến thức, 

tri thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) có trí lực của hệ 

thông (thông minh, thông thạo, thông thái), có luận lực 

của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tạo). 
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KHOA HỌC SỬ TÍNH 

Phân tích để giải thích các hậu quả, hậu nạn tới từ các 

chính sách tuyên truyền ngu dân mang thực chất vô học-

vô hậu. Cấu trúc của khoa học luận này tuân thủ dữ kiện 

mang theo chứng từ, chứng tích, chứng nhân để lập lại 

sự thật, để dựng lại chân lý. Đó là khoa học sử tính, là 

công đoạn một, có quá trình sử luận, nơi mà các sự cố là 

sự kiện mà người nghiên cứu định vị được không gian 

và thời gian. Nếu định vị được địa điểm và thời điểm 

của sử kiện thì sẽ định vị được kết quả, hậu quả, hiệu 

quả của sự kiện đã là sự cố hay đã là biến cố tác động 

lên sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, tổ 

chức xã hội, tới từ các chính sách tuyên truyền ngu dân 

mang thực chất vô học-vô hậu. 
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KHOA HỌC BỐI CẢNH 

Khoa học bối cảnh, phân tích thực cảnh của một xã hội 

nơi mà sự cố đã thành biến cố, để phân loại các hoàn 

cảnh, tại đây hoạt cảnh xã hội bị đóng khung bởi các 

chính sách tuyên truyền ngu dân mang thực chất vô 

học-vô hậu; từ đó phân giải toàn cảnh các chính sách 

của tuyên truyền trị, ngu dân trị mang thực chất vô học 

trị. Các chính sách tuyên truyền ngu dân của độc đảng 

toàn trị được “chống lưng” bởi một hệ thống công an 

trị, và “sân sau” của các chính sách này chính là tham 

nhũng trị; được bảo kê kiểu “ô dù” giữa các bè, đám, 

nhóm, phái… với mưu hèn kế bẩn, mà tất cả đều bị chi 

phối bởi tham tiền trị. 
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KHOA HỌC SO SÁNH 

Khoa học so sánh, nơi mà mọi dữ kiện trong cùng một 

bối cảnh, mọi chứng từ trong cùng một hoàn cảnh, mọi 

cá nhân trong cùng một hoạt cảnh, đều có thể so sánh 

được, ở cấp độ khác nhau từ địa phương tới trung 

ương, ở mức độ khác nhau từ quốc gia tới quốc tế, ở 

cường độ khác nhau từ kiến thức tới ý thức, ở trình độ 

khác nhau từ tri thức tới nhận thức… Cụ thể là đưa ra 

ánh sáng các chính sách tuyên truyền ngu dân gây nên 

hậu quả và hậu nạn vô học-vô hậu, rồi vận dụng so 

sánh để đo đạc cường độ, mật độ, mức độ của các 

chính sách tuyên truyền ngu dân này, để hiểu bản chất 

của nó qua chính trình độ của nó. 
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KHOA HỌC TỔNG QUAN 

Khoa học tổng quan, là công đoạn bốn, với đồ hình 

được phân định và phân giải vừa hợp lý, vừa chỉnh lý 

của khoa học sử tính, khoa học bối cảnh, khoa học so 

sánh, để có nhận định tổng thể, từ đây hình thành sự 

phân loại các thành phần bằng các khuynh hướng 

chung, các hành vi đa số, các hành tác thiểu số, các 

hành động đơn lẻ của bè, đám, đảng, nhóm, phái, qua 

quan hệ giữa quyền lực và quyền lợi, trong không gian 

của tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị gây nên hậu 

quả và hậu nạn vô học-vô hậu. Khi phân tích, phân 

định, phân loại, phân giải các chính sách tuyên truyền 

trị, ngu dân trị, vô học trị gây ra hậu quả và hậu nạn vô 

học-vô hậu, ngay trong hệ vô (vô minh, vô tri, vô giác, 

vô cảm, vô tâm) thì khoa học luận sẽ sử dụng hệ luận 

(lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) để thấy-cho-

thấu từ nội dung tới nội hàm của hệ quả (kết quả, hệ 

quả, hậu quả) mà không quên nhân quả của câu 

chuyện vô học về tri thức làm ra vô hậu không tương 

lai. Tại đây, hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức, tỉnh thức) vừa là phương pháp luận 

nòng cốt, vừa là khoa học cốt lõi, để xây dựng lý thuyết 

luận chủ đạo. 
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TRI THỨC LUẬN LỊCH SỬ 

Tri thức luận lịch sử, với những kiến thức căn bản 

của thế kỷ XVIII làm nên ít nhất năm cuộc cách 

mạng: khoa học, kỹ thuật, tri thức, dân chủ, nhân 

quyền trong đó hai định luận về công bằng và công 

lý là những hằng số không chỉ có phương Tây, cụ 

thể là Tây Âu và Bắc Mỹ được thụ hưởng mà các 

hằng số này đã trở thành sở hữu của nhân loại, nếu 

nhân loại đó muốn nhân sinh sống bằng tiến bộ, 

muốn nhân thế sống trong văn minh. Hậu quả của 

vốn vô học trong não bộ lãnh đạo đã tạo ra quá trình 

vô học hóa ngay trong chính sách tuyên truyền ngu 

dân áp đặt lên hệ thống giáo dục quốc gia từ đó tạo 

ra bao thế hệ học sinh và sinh viên: vô kiến thức tiến 

bộ, vô tri thức văn minh. Rồi sau đó các học sinh và 

sinh viên này khi trưởng thành không hiểu được 

chức năng của tri thức để có được vai trò của các 

công dân biết đóng góp vào tiến bộ xã hội, vào văn 

minh của dân tộc. 
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TRI THỨC LUẬN GIÁO DỤC 

Tri thức luận giáo dục, từ khám phá tới ứng dụng 

vào đời sống, vào xã hội, vào định chế và vào cơ 

chế, thì các tiến bộ tạo nên đời sống văn minh tới từ 

năm cuộc cách mạng: khoa học, kỹ thuật, tri thức, 

dân chủ, nhân quyền biết bảo vệ và bảo đảm về công 

bằng và công lý, thì các tiến bộ và văn minh này 

phải được đưa vào hệ thống giáo dục. Một hệ thống 

giáo dục quốc gia, có giáo lý, giáo luận dựa trên tiến 

bộ, có giáo khoa, giáo án dựa trên văn minh đã có 

mặt trong giáo trình của trung học phổ thông dành 

cho học sinh tuổi thiếu niên tại các quốc gia có văn 

minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền. Nếu hệ 

thống giáo dục quốc gia hiện nay tại Việt Nam 

không có giáo lý, giáo luận dựa trên tiến bộ, không 

có giáo khoa, giáo án dựa trên văn minh mà chỉ 

mượn hệ thống giáo dục để áp đặt tuyên truyền trị, 

ngu dân trị, vô học trị, thì sẽ không tránh khỏi hậu 

quả của vô học, sẽ không tránh được hệ quả và hệ 

lụy của vô hậu (vì vô tri thức nên vô tương lai). 
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TRI THỨC LUẬN CHÍNH SÁCH 

Tri thức luận chính sách, của một chế độ độc đảng 

toàn trị vận dụng tuyên truyền trị, để độc đảng được 

độc quyền, độc trị, độc tài, độc tôn mà đi ngược lại 

văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, thì tuyên 

truyền trị là anh em sinh đôi với ngu dân trị. Mà hậu 

quả ngu dân trị trước hết là tự tha hóa dân tộc của 

mình, kế đó là tự nô lệ hóa cho ngoại bang, và cuối 

cùng là tự đồng hóa từ trí thức tới giống nòi, cụ thể 

là trao thân gởi phận cho ngoại bang. Nghịch lý của 

mọi chính sách tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học 

trị tới từ tập đoàn lãnh đạo chính là các tác giả của 

độc đảng, các tác nhân của toàn trị, thì chính các 

chính sách này tự vô học hóa từ não trạng tới não bộ 

của họ. Nhưng thảm họa thì thật lớn cho một dân 

tộc, cho một giống nòi, vì các chính sách tuyên 

truyền trị, ngu dân trị, vô học trị tiêu diệt các 

nguyên khí quốc gia, hủy triệt các hiền tài của dân 

tộc. 
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TRI THỨC LUẬN TRÌNH ĐỘ 

Tri thức luận trình độ, xác chứng mọi chính sách ngu 

dân luôn đi ngược lại với các chính sách vì dân, cụ thể 

là vì khoa học, kỹ thuật, tri thức, dân chủ, nhân quyền, 

công bằng, công lý là những quốc sách vì dân. Nhưng 

bản chất của các chính sách đều có cốt lõi của vấn đề: 

trình độ! Có những chế độ độc tài nhưng được điểu 

khiển và điều hành bởi các minh vương, minh quân, 

mình chủ, minh chúa; cũng như có các chế độ lạm dụng 

hình thức dân chủ của tam quyền phân lập nhưng bị 

tham nhũng thối nát hóa ngay từ bên trong. Các loại dân 

chủ hình thức để mạo danh tam quyền phân lập này đã 

để bất tài diệt thực tài, thì tiến bộ không tới với dân tộc, 

mà văn minh cũng không có mặt trong xã hội. Câu 

chuyện trình độ là câu chuyện cốt lõi để có nhận thức là 

trong toàn cầu hóa thông tin và truyền thông hiện nay 

thì quá trình khám phá khoa học, khai phá nhân quyền, 

khai thác sức mạnh của dân chủ đã là quá trình trực 

tuyến.  
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TRI THỨC LUẬN XÃ HỘI 

Tri thức luận xã hội, kiến thức của cá nhân có từ giáo 

dục gia đình, rồi giáo dục học đường, và sau đó là giáo 

dục xã hội, nơi mà sinh hoạt xã hội được trao cho các 

lãnh đạo có tri thức biết thừa nhận các công ích xã hội 

được đặt trên tự lợi cá nhân của mình. Từ tri thức tới ý 

thức, các lãnh đạo sẽ lần lượt nhận ra trong các quan hệ 

xã hội thì an sinh xã hội quan trọng hơn tính toán ích kỷ 

cá nhân trong quá trình sống chung để chung sống với 

tập thể, với cộng đồng. Chung là chia vì chia để chung, 

đây là căn bản để có đời sống xã hội, tại đây ý thức đã 

trở thành nhận thức bằng đạo lý xã hội, lấy công bằng 

làm cơ sở cho tổ chức xã hội, trong đó cá nhân là công 

dân có trách nhiệm với đất nước, có bổn phận với đồng 

bào. Chính công dân này chủ động để trở thành chủ thể 

biết vận dụng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức, tỉnh thức) để đưa văn minh dân chủ và 

văn hiến nhân quyền song hành cùng các tiến bộ về 

khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, giáo dục… vào xã 

hội. 
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TRI THỨC LUẬN ĐỊNH CHẾ 

Tri thức luận định chế, một chế độ toàn trị dựa trên độc 

đảng bám độc quyền để độc trị bằng độc tôn qua tuyên 

truyền trị song hành cùng công an trị để tạo dựng một 

định chế với hệ thống giáo dục của ngu dân trị, tạo ra 

một hệ thống xã hội thất nhân bất đức vì thất tri bất 

thức. Định chế này bất chấp hậu quả và hậu nạn của vô 

học trong tri thức, vô hậu trong nhận thức, vì ý đồ đã 

thành mưu toan quyết định mọi chính sách của độc đảng 

toàn trị là: phát triển tuyền truyền trị, củng cố công an 

trị để thực hiện sâu đậm quyết sách ngu dân trị. Đây là 

một tà lộ trong ma nghiệp (đi dễ khó về, vì dễ chết khó 

sống) trước nhân loại văn minh, trước nhân sinh tiến bộ 

của thế giới hiện nay. Chỉ vì vốn vô học của lãnh đạo 

chính trị vừa là gốc, rễ, cội, nguồn của tuyên truyền trị, 

vừa là móng, nền, tường, mái của ngu dân trị để vô học 

hóa toàn xã hội, toàn dân tộc. Nên sinh lộ của Việt tộc 

là minh lộ của văn minh dân chủ, là nhân lộ của văn 

hiến nhân quyền, cả hai biết bảo đảm tự do, biết bảo vệ 

công bằng, biết bảo hành công lý. Vì đây là nhân đạo 

của nhân tri, nhân trí xây nên nhân bản và nhân văn để 

giữ nhân vị và nhân tâm mà phục vụ cho nhân phẩm.  
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TRI THỨC LUẬN LÃNH ĐẠO 

Tri thức luận lãnh đạo, là xới tới nơi trong phân tích để 

soi tới chốn trong giải thích về hệ vô thức (vô kiến thức, 

vô tri thức, vô trí thức, vô ý thức, vô nhận thức, vô tâm 

thức) có từ vốn vô học chính là điểm khởi hành của một 

tập đoàn lãnh đạo mang ý đồ độc quyền lãnh đạo bằng 

phương án vô học hóa toàn xã hội, toàn dân tộc. Với ý 

đồ độc quyền lãnh đạo bằng cách ngăn chặn một hệ 

thống giáo dục quốc gia dựa vào khai sáng nhân tri, nơi 

mà giáo lý, giáo luận dựa trên tiến bộ, có giáo khoa, 

giáo án dựa trên văn minh đã có mặt trong giáo trình 

của trung học phổ thông dành cho học sinh thiếu niên 

tại các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân 

quyền. Ngược lại giáo trình của trung học phổ thông 

này hoàn toàn không được hiện diện trong hệ thống giáo 

dục Việt Nam hiện nay đang được điều khiển và điều 

hành bởi ngu dân trị có dây mơ rễ má tới từ vô học trị 

của các lãnh tụ và các lãnh đạo của ĐCSVN. Cụ thể là 

lực lượng lãnh đạo của ĐCSVN đã và đang đưa dân tộc, 

giống nòi, xã hội, đất nước vào ma lộ của vô minh, khi 

họ đã chặn ngay thượng nguồn mọi ánh sáng tới từ 

khám phá về văn hiến nhân quyền, tới từ khai phá về 

văn minh dân chủ. 
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TRI THỨC LUẬN TIẾN BỘ 

Tri thức luận tiến bộ, thấy để thấu vì phải thấy để tin là 

cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật, tri thức, dân chủ, 

nhân quyền, công bằng, công lý thực sự là những tiến 

bộ, không thể chối cải được, nên không thể không thừa 

nhận bởi mọi chính quyền, chính phủ có chính danh, vì 

có chính nghĩa do dân và vì dân. Mọi bạo quyền công 

an trị, mọi tà quyền tuyên truyền trị, mọi ma quyền ngu 

dân trị đều là bọn âm binh mang quỷ nghiệp trong điếm 

tri khi chúng đi ngược lại nhân lộ trong ánh sáng của 

văn minh dân chủ và văn hiến nhân quyền. Bọn âm binh 

này mới chính là bọn phản động, theo đúng ngữ vựng, 

ngữ văn, ngữ pháp của từ phản động được định nghĩa và 

định luận là: những cá nhân, bè nhóm, đảng phái, tập 

đoàn lãnh đạo đi ngược lại văn minh dân chủ; đi trái 

chiều với tiến bộ khoa học biết bảo vệ nhân sinh; đi 

nghịch hướng với văn minh nhân tri biết bảo vệ nhân 

quyền, đi ngược dòng tiến hóa của nhân loại. 
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TRI THỨC LUẬN VĂN MINH 

Tri thức luận văn minh, khi tiến bộ song hành cùng văn 

minh là khi khám phá khoa học và ứng dụng kỹ thuật 

tạo ra phát triển sản xuất để tạo thăng tiến kinh tế. Thì 

cùng lúc các tiến bộ và văn minh này đã phát huy dân 

chủ và nhân quyền; những tiến bộ và văn minh cũng là 

những công cuộc đấu tranh để bảo vệ công bằng chống 

bất bình đẳng, để bảo đảm công lý chống bất công. Mà 

bất bình đẳng và bất công tới từ các chính quyền mà 

thực chất là bạo quyền sử dụng tà quyền để tham quyền; 

là ma quyền vận dụng lạm quyền để lộng quyền; là 

điếm quyền tận dụng cực quyền để cuồng quyền. Loại 

chính quyền âm binh này ngày đêm rình rập dân chúng 

bằng công an trị, ra rả qua nhồi sọ bằng tuyên truyền trị, 

rà rỉ qua tẩy não bằng ngu dân trị, luồn lách bằng vô học 

trị qua mua bằng bán cấp (học giả-thi giả-điểm giả-

bằng giả), để mua chức bán quyền (cao học gian, tiến sĩ 

giấy, học vị lừa, học hàm lận). 
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TRI THỨC LUẬN DÂN CHỦ 

Tri thức luận dân chủ, nơi đây tiến bộ và văn minh đã 

rõ nét trên nhiều lãnh vực, có hệ thức (kiến thức, tri 

thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) để bảo vệ hệ 

thống giáo dục quốc gia, nơi mà giáo lý, giáo luận dựa 

trên tiến bộ của lý trí, có giáo khoa, giáo án dựa trên sự 

khai hóa của trí tuệ. Có hệ nhân (nhân lý, nhân tính, 

nhân tri, nhân trí, nhân bản, nhân văn, nhân tâm) biết 

bảo trị nhân vị, biết bảo đảm nhân quyền, và nhân phẩm 

luôn được bảo vệ bởi hệ công (công bằng, công lý, công 

tâm, công luật). Chính dân chủ với tự do đầu phiếu 

trong tự do ứng cử và bầu cử là nơi mà nguyên khí của 

quốc gia là các hiền tài của dân tộc được nhập nội vào 

hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu) làm nên 

đa nguyên để đa đảng được hiện diện từ chính quyền tới 

chính phủ. Chính tri thức luận dân chủ là điểm khởi 

hành trên nhân lộ của khai sáng văn minh dân chủ, để 

xóa đi tuyên truyền trị, để khử đi ngu dân trị, để tẩy đi 

vô học trị, mang hậu quả và hậu nạn của vô hậu, vì vô 

tri thức nên vắng chân trời. 
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TRI THỨC LUẬN NHÂN QUYỀN 

Tri thức luận nhân quyền, là công cuộc đấu tranh cho 

toàn bộ hệ nhân (nhân lý, nhân tính, nhân tri, nhân trí, 

nhân bản, nhân văn, nhân tâm, nhân vị, nhân đạo, nhân 

quyền, nhân phẩm). Tại đây, tri thức luận nhân quyền 

trực diện để chống lại tuyên truyền trị, mang chân dung 

của ngu dân trị, có chân tướng vô học trị, tới từ độc 

đảng trị là cha sinh mẹ đẻ của bạo quyền công an trị, 

được “chống lưng” bởi tà quyền tham nhũng trị, có 

“sân sau” của ma quyền tham tiền trị. Một bên là ánh 

sáng của nhân quyền biết tôn trọng dân chủ để tôn vinh 

công lý, để thăng hoa tự do công bằng và bác ái. Ánh 

sáng của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) và ánh 

sáng của nhân quyền (dân chủ, đa nguyên, văn minh) 

tạo nên hùng lực khai sáng nhân tri để khai hóa nhân trí, 

để lột mặt nạ tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị, để 

vạch mặt chỉ tên độc đảng trị, tham nhũng trị, tham tiền 

trị.  
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BẤT TÀI VÔ TƯỚNG CỦA 

 QUAN HỆ-TIỀN TỆ-HẬU DUỆ-ĐỒ ĐỆ 

Thảm trạng của môi trường trí thức, sinh hoạt học thuật, 

quan hệ khoa học hiện nay tại Việt Nam trong tay độc 

đảng của vốn vô học và toàn trị bằng ngu dân trị thì 

những kẻ có quyền hành trong giáo dục, có quyền lực 

trong nghiên cứu là những kẻ học giả, học kém, học yếu. 

Mà chính những người thực tâm, thực tài trong nghiên 

cứu và học thuật đặt cho đám này là loại bất tài vô 

tướng, lọt vào chức quyền bằng tà lộ của quan hệ-tiền 

tệ-hậu duệ-đồ đệ, nơi mà trí tuệ không hề có chỗ đúng 

ghế ngồi. Chúng có mặt trong giáo dục, trong học thuật, 

trong nghiên cứu không phải để phát triển khoa học, để 

thăng hoa tri thức, mà chúng có mặt để chỉ làm chuyện 

thực thi tuyên truyền trị, ngu dân trị, vô học trị bằng 

cách hà hơi tiếp sức cho độc đảng trị, công an trị, tham 

nhũng trị trực tiếp tha hóa giáo lý, giáo luận, giáo luận 

để thối nát hóa giáo khoa, giáo trình, giáo án. Thực hành 

chuyên chính vô học với vốn vô học để vô học hóa cả 

một hệ thống giáo dục, học thuật, nghiên cứu phải lậm 

sâu vào hướng buôn bằng bán cấp, để phục vụ cho điếm 

lộ mua chức bán quyền bằng điếm thuật tham tiền trị. 

Thực hiện quá trình tha hóa giáo dục, học thuật, nghiên 

cứu để thay thế học thuật-học lực-học thật bằng học 

hành giả-học vị giả-học hàm giả; biến hệ thống giáo dục 

quốc gia thành nơi buôn bằng bán cấp, với các lãnh đạo 

buôn gian bán lận từ học vị tới học hàm. 
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HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA BẤT TÀI VÔ HỌC 

Hệ thống giáo dục quốc gia với bọn bất tài vô tướng vì 

là đám bất tài vô học có chức năng của tà quyền, có 

quyền năng của ma quyền, chúng làm một công ba việc 

cho chế độ chuyên chính vô học:củng cố độc quyền 

trong độc tài của ĐCSVN nơi mà quyền lực chính trị, 

quyền lợi xã hội và tư lợi kinh tế của tầng lớp lãnh đạo 

chỉ là một trong phản xạ tham quyền cố vị, với phản ứng 

cố đấm ăn xôi. Củng cố độc quyền cho độc trị của 

ĐCSVN, thì các lãnh đạo trong hệ thống giáo dục, học 

thuật, nghiên cứu trực tiếp củng cố đặc quyền, đặc lợi, 

đặc ân, đặc sủng của chúng, ngồi mát ăn bát vàng, được 

ban phát bởi ĐCSVN. Củng cố độc quyền cho độc trị 

của ĐCSVN, bằng bè phái lãnh đạo với giáo dục kém 

giáo lý, yếu giáo luận, tồi giáo khoa này luôn mang 

phản xạ thưa, bẩm, dạ, vâng, vì luôn có phản ứng cúi 

đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền độc 

đảng của các lãnh đạo của ĐCSVN. 
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VÔ TÂM CÓ CÙNG  

CHA SINH MẸ ĐẺ VỚI VÔ CẢM 

Vô tâm, xuất hiện khi lương tâm không có chỗ trong 

tâm cảm, để thấy cho thấu tâm cảnh khốn cùng của tha 

nhân, của đồng loại, sáng sớm còn là dân lành mà chiều 

tối đã thành dân oan, nạn nhân của bọn cướp ngày là 

quan, được bảo kê bởi bạo quyền công an trị, bởi tà 

quyền tham nhũng trị, bởi ma quyền tham tiền trị. Vô 

tâm có cùng cha sinh mẹ đẻ với vô cảm, có thân tộc là 

vô minh, mang huyết thống của vô tri, đây là loại người 

nhìn mà không thấy, và khi thấy rồi thì cũng không 

hiểu. Vì khi lương thiện vắng mặt trong lương tâm, thì 

lương tri đã biệt tăm biệt tích ngay trong tư duy của kẻ 

vô tâm, không có cảm tình của cảm tính thì sao có được 

cảm xúc tạo nên cảm động, mà biết thương cảm đồng 

bào, dân tộc, giống nòi. Khi vô tâm xuất hiện trong sinh 

hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, tổ chức xã 

hội thì bạo quyền công an trị, thì tà quyền tham nhũng 

trị, thì ma quyền tham tiền trị đã lộng quyền trong lạm 

quyền rồi. Tại đây, nhân vị, nhân bản, nhân văn sẽ tan 

nát; rồi nhân tri, nhân trí, nhân lý sẽ tan tành; cuối cùng 

là nhân nghĩa, nhân đạo, nhân tâm, nhân từ sẽ vĩnh viễn 

tan biến! 
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CÂN, ĐO, ĐONG, ĐẾM HỆ VÔ 

Hãy cân, đo, đong, đếm hệ vô (vô minh, vô tri, vô giác, 

vô cảm, vô tâm) bằng mô thức giải luận của các bậc đàn 

cha, đàn chú, đàn anh (Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc 

Viện, Trần Đại Nghĩa….) đã phải trả những giá rất đắt 

để rời không gian của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý 

thức, nhận thức, tâm thức) tại phương Tây, vì đã nghe 

lời của Hồ Chí Minh là rời Pháp để về lại quê nhà mà 

«phục vụ cách mạng». Khi về tới nơi, khi khám phá ra 

chế độ độc đảng toàn trị của hệ vô (vô minh, vô tri, vô 

giác, vô cảm, vô tâm), thì họ đã cắn răng rồi thốt lên từ 

đáy lòng: «Cái đáng sợ của chuyên chính vô sản mà bản 

chất của nó chính là chuyên chính vô học!». Chuyên 

chính vô học là sợi chỉ đỏ để nhận ra tuyên truyền trị, 

ngu dân trị, vô học trị, phải nói ngay từ bây giờ một 

cách thật rõ ràng trong rành mạch là vô học không hề là 

chuyện được đi học, để có bằng cấp qua học vị rồi học 

hàm. Mà vô học ở đây là không được giáo dục một cách 

lớp lang thứ tự, không được giáo dưỡng suốt đời và suốt 

kiếp bằng hệ nhân (nhân tri, nhân trí, nhân tính, nhân 

lý, nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân nghĩa, nhân đạo, 

nhân tâm, nhân từ) để tiếp, nhận, trao, truyền hệ thức 

(kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm thức).  
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CHỐNG VÔ TRI BẤT KIẾN 

Cả hai, hệ nhân và hệ thức, chính là hai đại diện của văn 

minh của cộng hòa có nền là tự do, công bằng, bác ái; 

và văn hiến của nhân quyền có gốc là dân chủ, đa 

nguyên, đầu phiếu. Vô kiến chính là hậu quả của vô tri 

bất kiến, không có tri thức nên không có ý kiến trước 

hậu quả của ngu dân trị, không có chính kiến trước tà 

ngữ của tuyền truyền trị, vì không có chính kiến nên 

không có chính ngữ trước vô học trị. Trống ý kiến, vắng 

chính kiến vì ngay trên thượng nguồn của vô học trị đã 

rỗng chính trí, đã biệt chính tâm. Khi ta xếp đặt lại thứ 

tự của hành vi vô kiến theo hệ lụy vô tri nên vô kiến 

trong vô ngôn lẫn vô ngữ thì ta sẽ nhận ra chân dung của 

kẻ vô kiến, chân tướng của kẻ vô tri, chính là nạn nhân 

của ngu dân trị, của tuyên truyền trị, của vô học trị. Cụ 

thể là từ khi tấm bé còn đi tới ngày rời trường lớp tới 

khi rời đại học, thì các học sinh, các sinh viên phải học 

một giáo trình vô học trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh là 

không phải là tư tưởng, vì nó trống nội dung, rỗng giá 

trị, vắng lý luận… Học tập đường lối và chính sách của 

ĐCSVN, nơi mà đường lối là ngu dân trị và chính sách 

là tuyên truyền trị trong độc ngôn của độc đảng vô học 

trị. 
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MA TRẬN LIÊN HOÀN CỦA: NGU DÂN TRỊ, 

TUYỀN TRUYỀN TRỊ, VÔ HỌC TRỊ 

Nhân tri vì trống vắng kiến thức thật, lạc nhân trí vì 

rỗng loát tri thức thật là thảm họa của nhiều thế hệ sinh 

ra và lớn lên trong chế độ độc tài toàn trị hiện nay. Các 

thế hệ này bị ma trận liên hoàn của: ngu dân trị, tuyền 

truyền trị, vô học trị được chủ xướng bởi độc đảng trị, 

trong một nhà tù vô hình được cai quản bởi công an trị. 

Các bạn sinh viên, học sinh hãy tâm niệm chỉ một thi từ 

của thi sĩ Tô Thùy Yên: “Hỡi ơi! Hiền sĩ gặp ma trận!”. 

Mà trong hậu đài là một tập đoàn tội phạm với vốn vô 

học nhưng lại biết mạo danh là “cách mạng”, biết mạo 

ngữ là“chuyên chính vô sản”, biết mạo ngôn là“xã hội 

chủ nghĩa” lại còn biết mạo dạng là“đầy tớ của nhân 

dân”. Nhưng là một lũ buôn bằng bán cấp, một đám 

buôn chức bán quyền, một đảng luôn tìm mọi cách để 

giữ đặc quyền bằng tham nhũng trị, bám đặc lợi bằng 

tham tiền trị, mặc dầu chúng biết rất rõ là chế độ vô học 

hóa của chúng chế tác ra rất vô hậu! Vì nó đang đưa 

nhân kiếp của Việt tộc xuống tầng đáy vực của hệ vô: vô 

minh, vô tri, vô giác, vô cảm, vô tâm vì vô học trong vô 

hậu. 
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TÀU TẶC… TÀU GIAN… 

TÀU HOẠN… TÀU NẠN… TÀU TÀ 

Vô hậu trước Tàu tặc đang cướp đất, biển đảo; trước 

Tàu họa đang ô nhiễm hóa trầm trọng môi trường và 

môi sinh của Việt tộc, từ bô-xít Tây Nguyên tới 

Formosa tại Hà Tĩnh, cùng nhiều nhà máy nhiệt điện tha 

biến đất nước không những thành một ổ rác khổng lồ 

của Tàu gian mà biến các thành phố lớn trên đất Việt 

thành những thành phố ô nhiễm loại hàng đầu của thế 

giới. Với Tàu hoạn là thực phẩm bẩn cùng hóa chất độc; 

với Tàu nạn là buôn ma túy, buôn người để buôn nội 

tạng; song hành cùng Tàu tà ngày ngày tha hóa văn hóa, 

văn minh, văn hiến Việt; trong hoạn cảnh của một tập 

đoàn vô kiến hèn với giặc trong vô hậu, và ác với dân 

trong vô học. Bi kịch của đất nước và là thảm kịch của 

Việt tộc hiện nay là phải “lảnh đủ” mọi hậu quả rồi 

“gánh trọn” mọi hậu nạn của một phương trình đầy 

ngập các ẩn số: Tàu tặc, Tàu họa, Tàu gian, Tàu hoạn, 

Tàu nạn, Tàu tà… 
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THỰC TẾ PHẢN GIÁO DỤC, NGHỊCH GIÁO LÝ 

Hãy phân tích các thực tế phản giáo dục, nghịch giáo lý, 

trái giáo luận hiện nay trong chế độ độc đảng trị sử 

dụng công an trị, vận dụng tham nhũng trị, tận dụng 

tham tiền trị, để thấy sự tha hóa đến cùng cực của hệ 

thống giáo dục hiện nay của ĐCSVN: học để vinh thân 

phì gia bằng hệ tham (tham quan, tham ô, tham nhũng, 

tham tiền), cụ thể là vào đại học của Bộ Công an thì 

điểm phải rất cao, so với điểm vào đại học Sư phạm thì 

chỉ cần loại điểm rất thấp. Vì vào đại học của Bộ Công 

an thì “mau giàu”, “dễ giàu”, vì “mau ra tiền”, “dễ 

kiếm tiền”. Một loại tư duy đốn mạt phản giáo dục, một 

loại tư tưởng khốn kiếp phản giáo lý, mượn bằng cấp để 

phì mập bằng vật chất, đây không phải là vô học thì còn 

là gì nữa? 
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NỘI CÔNG CỦA HỌC THẬT, CÓ NỘI LỰC 

CỦA HỌC LỰC, NỘI HÀM CỦA HỌC THUẬT. 

Du học để tái sản xuất hệ con ông cháu cha, với hệ quả 

“con quan thì được làm quan”, nhưng trong thực tế 

giáo dục của các quốc gia phương Tây có nội công của 

học thật, có nội lực của học lực, vì mang nội hàm của 

học thuật. Nên đa số loại con ông cháu cha không thành 

công trong đại học; không thành đạt trong sinh hoạt trí 

thức, không thành tựu trong đại học hệ sáng (sáng kiến, 

sáng chế, sáng lập, sáng tạo) trong nghề, nghệ, nghiệp 

bằng tiêu chuẩn và tiêu chí của các quốc gia phương 

Tây. Thức khuya mới biết đêm dài là đây! So ra mới biết 

ngắn dài là đây! Lửa thử vàng, gian nan thử sức là đây! 

Vì tại các quốc gia phương Tây thì vàng thau phân biệt, 

không hề lẫn lộn, tráo trá được. 
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PHƯƠNG TRÌNH  

HỌC THẬT-HỌC LỰC-HỌC THUẬT 

Cụ thể là học thật thì phải học cho tới nơi tới chốn; 

học lực chăm chỉ bằng văn ôn võ luyện; học thuật thì 

kỹ lưỡng từ tôn sư trọng đạo tới tầm sư học đạo, 

thấy cho thấu điều hay lẽ phải từ giáo dục khoa học 

tới giáo lý đạo đức, tới giáo luận đạo lý. Phương 

trình học thật-học lực-học thuật không sao chấp 

nhận đội trời chung với học giả-thi giả-điểm giả-

bằng giả. Người kiên nhẫn trong kiên cường vì biết 

kết quả tích cực của câu chuyện có công mài sắt có 

ngày nên kim. Thực hư trong khoa học cũng như 

trong học thật-học lực-học thuật không hề chấp 

nhận loại cá mè một lứa với kẻ ăn khôn ngồi rồi; với 

đứa chờ sung rụng; với đám ăn cỗ đi trước, lội nước 

đi sau; với phường dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm; 

với lũ nhớt thây dầy cốt! 
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CON ÔNG CHÁU CHA:  

DU HỌC TRONG VONG HỒN 

Chuyện gì đã xảy ra cho đại đa số con ông cháu cha đã 

và đang du học tại các quốc gia có văn minh khoa học, 

có văn hóa dân chủ, có văn hiến nhân quyền, mà khi còn 

ở Việt Nam đám này đã quen thói ăn trên ngồi trốc 

trong chế độ độc đảng trị song lứa với vô học trị, song 

cặp với ngu dân trị, song hành cùng tham nhũng trị, để 

khi phải va đầu chạm trán với có học thật-học lực-học 

thuật của phướng Tây thì họ khám ra là họ học không 

kịp giáo trình, theo không kịp giáo án, bám không kịp 

giáo lý, đeo không kịp giáo luận. Vì họ không hề có căn 

bản giáo dục từ ngay trung học phổ thông. Họ không hề 

có kiến thức về các khám phá khoa học căn bản, về các 

tư tưởng công bằng và tự do làm nên dân chủ và nhân 

quyền trong tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, 

giáo dục… 
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TRÍ LỰC, TÂM LỰC XÂY DỰNG 

LÝ LỰC, LUẬN LỰC 

Đại đa số con ông cháu cha đã và đang du học tại các 

quốc gia có văn minh khoa học, có văn hóa dân chủ, có 

văn hiến nhân quyền thì họ khám phá ra là họ không có 

kiến thức phổ thông về các định chế văn minh được 

điều khiển và điều hành bằng tam quyền phân lập; họ 

không có kiến thức phổ quát về các cơ chế từ tự do bầu 

cử tới tự do ứng cử trong đa đảng được bảo đảm bởi đa 

nguyên mang nội chất của đa tài, mang nội hàm của đa 

trí, mang nội lực của đa hiệu, đa năng… Họ khám phá 

ra là muốn giỏi ngoại ngữ, muốn nắm quốc ngữ nơi 

quốc gia mà họ đang du học, thì họ phải đầu tư trí lực, 

tâm lực, lý lực, luận lực để thấy văn hóa, thấu văn minh, 

hiểu văn hiến xứ người. Không có trí lực, tâm lực, lý 

lực, luận lực, nơi mà biếng nhát không quyết tâm làm 

nên biếng lười không quyết chí, nên họ dễ bỏ học, dễ bỏ 

cuộc, dễ làm ngơ và dễ viện cớ này, cớ nọ để không học 

tới nơi, thấu tới chốn, hiểu cho tới gốc, rễ, cội, nguồn 

của học thuật. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1767 

 

 

HỌC LÀ CHĂM BẰNG CHÍ,  

LÀ HÀNH BẰNG LỰC 

Vì học là chăm bằng chí, là hành bằng lực, mà lười 

thì làm sao có lực, mà lực ở đây là trí lực, tâm lực, 

thể lực trong nhân tri của thức khuya mới biết đêm 

dài của nhân trí. Vô trương bất tín, không thấy không 

tin, thấy rồi mới tin, chúng ta hãy vào những kinh 

nghiệm cụ thể của các sinh viên du học tới từ Việt 

Nam, khi tìm các giáo sư trách nhiệm công trình 

nghiên cứu hay các giáo sư chấp nhận hướng dẫn 

luận án tiến sĩ cho họ, mà các giáo sư này đại diện 

cho văn minh khoa học, văn hóa dân chủ, văn hiến 

nhân quyền, thì sau đó không lâu chính các giáo sư 

này tự khám phá ra là sinh viên du học tới từ Việt 

Nam không có kiến thức căn bản, không có tri thức lý 

luận, không có trí thức phân loại để phân giải nên 

không có lý trí phê bình để trí tuệ được thăng hoa. 

Các sinh viên du học tới từ Việt Nam, khi tìm các 

giáo sư trách nhiệm công trình nghiên cứu hay các 

giáo sư chấp nhận hướng dẫn luận án tiến sĩ cho họ, 

gốc người Việt trong ý đồ tư lợi “giữa đồng bào với 

nhau phải giúp đỡ nhau chốn xứ lạ quê người”; bằng 

toan tính vụ lợi là “giữa đồng bào với nhau nên dễ 

nhờ vả”. Dễ nhờ vả cụ thể là dễ lợi dụng, là dễ giật 

dây, là dễ dối trá để đánh lận con đen, đây là loại 

hoạn kịch giữa sinh viên du học tới từ Việt Nam gốc 

con ông cháu cha với các giáo sư gốc Việt được đào 

tạo tự đầu tới cuối nơi xứ Tây! 
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VÔ HỌC TRỊ, TUYÊN TRUYỀN TRỊ,  

NGU DÂN TRỊ 

Chế độ độc đảng toàn trị hiện nay của ĐCSVN với vốn 

vô học song cặp cùng vô học trị; với tuyên truyền trị 

song lứa cùng ngu dân trị; tất cả đều dưới trướng của tà 

tướng công an trị song hành cùng tham nhũng trị, thì 

đây là con đường nghịch chiều trái hướng với có học và 

có hậu, nên nó mới mang tên là vô học và vô hậu. Nếu 

các khám phá của các chuyên ngành khoa học thực 

nghiệm kể trên của nhân loại đã song hành cùng các 

khai sáng của các chuyên ngành khoa học nhân văn và 

xã hội không có đầy đủ trong giáo trình của trung học 

mà thay vào đó là một loại giáo trình buôn gian bán lận 

qua môn sử học, thay trắng đổi đen trong văn học; thì 

tuyên truyền trị là một khuyết não của vô học sẽ tạo ra 

khuyết tật nặng nề của vô học trị trong vô hậu. Những 

tuyên truyền dựa trên hư cấu về: Lê Văn Tám, về Võ 

Thị Sáu, về Nguyễn Văn Bé… từ sử học tới văn học chỉ 

là loại âm kiến trong ma thức. Nơi mà sử học phải đóng 

vai phản diện để tuyên truyền trị ăn gian nói dối, nơi mà 

văn học phải cam nhận vai mồm loe mép giải để ngu 

dân trị múa gậy giữa vườn hoang. 
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PHƯƠNG TRÌNH SỰ THẬT-CHÂN LÝ-LẼ PHẢI 

Người cộng sản có phản xạ truy cùng diệt tận sự thật, 

chân lý, lẽ phải. Ngay trên thượng nguồn, họ thủ tiêu 

mọi thiện chí đối thoại, họ thanh trừng mọi thiện tâm 

đối luận, nên họ thường mất ăn mất ngủ một cách rất lạ 

lùng trước nội hàm của khoa học xã hội nhân văn là 

vinh danh để thăng hoa phương trình sự thật-chân lý-lẽ 

phải. Vì nếu công nhận phương trình sự thật-chân lý-lẽ 

phải thì phương trình phản diện độc đảng-chuyên chế-

toàn trị của người cộng sản sẽ không sao tồn tại được; 

vì chính phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là gốc, rễ, 

cội, nguồn của mọi cuộc đấu tranh vì công lý để bảo vệ 

công bằng. 
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CHIẾN LƯỢC THƯỢNG NGUỒN DÀI LÂU 

Định luận của thời gian sẽ giáo dục sự tỉnh táo, quỹ thời 

gian sẽ giáo dưỡng sự sáng suốt, chuyện chính không 

còn là chuyện kẻ thắng người bại, mà là chuyện thắng 

thua phải dựa trên sức thể nghiệm của thời gian trên ba 

phạm trù. Thứ nhất là sự thật được kiểm chứng từ dữ 

kiện tới chứng từ; thứ hai là chân lý với phân tích khách 

quan trên mọi chứng từ để giải thích hợp lý, chỉnh lý, 

toàn lý về sự cố; thứ ba là lẽ phải từ đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành tới luân lý được trải nghiệm bằng trách nhiệm với 

tha nhân, với đồng loại. Cả ba lập nên phương trình sự 

thật-chân lý-lẽ phải đây chính là chiến lược thượng 

nguồn dài lâu cùng thời gian để quyết định mọi chiến 

thuật hạ nguồn ngắn hạn biết dựa vào các khám phá tri 

thức mới, các khoa học kỹ thuật mới để tạo theo bàn đạp 

và làm dàn nhún cho các sách lược tức khắc kịp thời từ 

đối phó tới đối lực, từ đối trọng tới đối luận với đối 

phương. 
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NHÂN QUYỀN 

Khám phá ra là chính trong quá trình dấn thân để đấu 

tranh chống bất công, một cá nhân không còn là một cá 

thể mà đã là chủ thể tiếp nhận nhân quyền của mình mở 

rộng bờ cõi của nhân tri, để đi cao, đi xa, đi rộng, đi sâu 

vào nhân trí, đây là một trong những định nghĩa thông 

thoáng nhất về: Tự do là gì? Thông minh là gì? Sáng 

tạo là gì? Và càng đi cao, sâu, xa, rộng vào đấu tranh 

chống bất công, con người càng khám phá ra là tự do, 

thông minh, sáng tạo, không bị ngăn sông cấm chợ nên 

có chung một lãnh thổ, không bị bế môn tỏa cảng nên 

không có biên giới.  
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MỘT DẠ MỘT LÒNG 

Qua sông thì phải lụy đò, là thái độ sống của một đa số 

trong nhân loại này, và ngạn ngữ này vẫn đúng trong 

các nước đã có truyền thống văn minh dân chủ lâu năm, 

đã có lịch sử văn hiến nhân quyền lâu đời, lại có đời 

sống xã hội phát triển cùng hệ thống giáo dục rất chỉnh 

chu trong giáo lý biết thăng hoa nhân tri. Tổ tiên Việt 

chẳng lầm khi phân biệt ra hai loại người: loại yếu vía 

thì thay đổi như nắng sớm chiều mưa, tự gục rục kiểu 

sớm nở tối tàn khi gặp thử thách quá lớn đã làm nên nỗi 

sợ của họ; loại cứng vía thì một dạ một lòng trước thử 

thách, trước thời gian dũng cảm dấn thân. Nên người 

cứng vía ít khi chấp nhận ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm 

với kẻ yếu vía; vì kẻ yếu vía đã bị người cứng vía xếp 

vào loại thay lòng đổi dạ, lại dễ rơi hoạn cảnh lừa thầy 

phản bạn, thuộc loại chân dung mềm vì yếu: «nắng ba 

năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta». Đây 

chính là chuyện đời mà cũng là chuyện người của lửa 

thử vàng gian nan thử sức, khi trực diện đấu tranh với 

bạo quyền, tà quyền, ma quyền.  
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HIỆN TƯỢNG BẠO ĐỘNG 

Hiện tượng bạo động là một quá trình không ai chủ 

động được hoàn toàn, từ tác giả của bạo động tới nạn 

nhân của bạo động, chúng ta phải suy nghĩ tới nơi tới 

chốn về vòng xoắn đi lên nó luôn leo thang trong cuộc 

đấu giá bằng bạo lực. Kẻ gây ra bạo động sẽ bị trả lời, 

trả đũa, trả đòn bằng bạo lực, để rồi khi bạo lực leo 

thang mãi thì không ai kềm chế được, vì bạo lực này 

làm ra bạo lực kia, như cuộc đấu giá không biết ngưng, 

đánh người thì bị người đánh lại, hại người thì bị người 

hại lại, diệt người thì bị người diệt lại…  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1775 

 

 

 

TRÍ LỰC 

Trí lực được nuôi dưỡng và giáo dưỡng với thời gian, 

không bị già nua như tuổi đời lấn áp thể lực từng ngày, 

mà càng ngày trí lực này càng khỏe mạnh, càng dẻo dai, 

bền trước thử thách, vững trong thăng trầm. Nơi mà thời 

gian không những tạo kinh nghiệm cho cá nhân, mà còn 

xây kiến thức sống lâu mới biết lòng người có nhân. 

Sống lâu để lấy bình tĩnh mà tạo tỉnh táo, sống lâu để 

sáng suốt mà tiếp nhận tính kiên cường trong đấu tranh, 

chính là bản lĩnh của sức đề kháng, chính là nội công 

làm nên tầm vóc thức khuya mới biết đêm dài, vì 

chuyện đấu tranh cho sự thật, cho chân lý, cho lẽ phải là 

chuyện dài lâu. Từ khi tôi tìm được phạm trù lý luận trí 

niên, tôi nhận ra chuyện chiến thắng hay thất bại trong 

xung đột đạo lý, trong mâu thuẫn tri thức, trong kình 

chống giữa các nhận thức, giữa các chính kiến, giữa các 

đường lối, giữa các chính sách đều là chuyện phụ! Thí 

dụ rõ nhất là chiến thắng quân sự bằng bạo lực của 

ĐCSVN năm 1975, đây chỉ là một loại chiến thắng bất 

nhân thất đức, nên sau đó cho tới bây giờ thì chế độ độc 

đảng toàn trị của ĐCSVN đã thất bại đến thảm hại trên 

mọi lãnh vực từ kinh tế tới xã hội, từ văn hóa tới giáo 

dục, từ nghệ thuật tới sáng tạo, từ luân lý tập thể tới đạo 

đức cộng đồng… nên chiến thắng quân sự bằng bạo lực 

thì vô cùng: vô nghĩa! 
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GIÁO LÝ ĂN Ở CÓ HẬU 

Khi phương trình tác chiến của tri thức đã định hình 

qua: chiến lược thượng nguồn dài lâu-chiến thuật hạ 

nguồn ngắn hạn-sách lược tức khắc kịp thời thì trận 

chiến chỉ còn lại hai mặt trận trong giới trí thức bất bạo 

động là: mặt trận đạo lý luôn song hành cùng mặt trận 

khoa học. Mặt trận thứ nhất lấy đạo lý từ thái độ tới 

hành vi hay, đẹp, tốt, lành để xây luân lý của bổn phận 

với tập thể và trách nhiệm với cộng đồng, mà không 

quên đạo đức ăn hiền ở lành của tổ tiên, có trong giáo lý 

ăn ở có hậu. Mặt trận thứ nhì sử dụng khoa học để luôn 

giữ được tính khách quan, mà không quên khoa học xã 

hội và nhân văn là khoa học của bối cảnh chuyển hóa 

linh động, chớ không phải khoa học mô hình như khoa 

học toán; cũng không phải là khoa học thực nghiệm 

bằng thí nghiệm như khoa học sinh, lý, hóa… Tất cả 

đều phải  đi tới nơi về tới chốn cho đúng giờ hẹn với 

phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải, để đào tới nơi, xới 

tới chốn. 
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PHƯƠNG TRÌNH  

BỐI CẢNH - HIỆN CẢNH -THỰC CẢNH 

Khoa học xã hội và nhân văn là khoa học bối cảnh, thì 

hiện cảnh phải được phân tích hợp lý từ chỉ báo tới dữ 

kiện; thì thực cảnh phải được giải thích chỉnh lý từ 

chứng từ tới chứng tích, mà không quên chứng 

nhân. Phân tích hợp lý song hành giải thích chỉnh lý là 

nền làm nên kết luận toàn lý từ lý luận tới lập luận, từ 

giải luận tới diễn luận. Chính phương trình bối cảnh-

hiện cảnh-thực cảnh được kiểm soát và kiểm định bằng 

phương trình phân tích hợp lý-giải thích chỉnh lý-kết 

luận toàn lý sẽ quyết định tính thuyết phục của chuyện 

thắng thua trong xung đột, trong kình chống, trong mâu 

thuẫn, trong chiến tranh.  Giờ đây, chuyện thắng thua 

giờ đã được chuyển sang chuyện thành bại, cụ thể là 

thành công hay thất bại chỉ trên hai mặt trận: mặt trận 

đạo lý và mặt trận khoa học. Nếu «bên thắng cuộc» vỗ 

ngực để ngạo nghễ mình là kẻ thắng, để sau đó bàng 

quan thiên hạ nhận ra là «bên thắng cuộc» này thất bại 

trên mọi phương diện khác của cuộc sống và sự sống, 

thì đây không phải là chiến thắng, mà thực sự là chiến 

bại, được làm rõ sau khi chiến cuộc chấm dứt, như sự 

thức tỉnh trước một thảm họa, hiện thân của thảm bại. 

Đây chính là thảm kịch của đường lối bạo quyền độc trị 

của ĐCSVN, nên cũng là bi kịch trong nhân kiếp của 

các lãnh đạo ĐCSVN. 
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TÌM LỐI RA CHO ĐỐI PHƯƠNG 

ĐCSVN chỉ biết dùng bạo lực bằng bạo động thời chiến 

tranh, dùng bạo hành thời hòa bình bằng công an trị, đã 

tạo ra bao thảm trạng cho dân tộc, xã hội, đất nước, biến 

nhân kiếp việt tộc thành oan kiếp giữa nhân sinh. Đây 

đâu phải là chiến thắng, nó chính là chiến bại trong 

thảm bại. Hãy đặt chuyện thắng thua bằng mức thang 

của đạo lý bất bạo động, nơi mà chiến thắng cao nhất, 

đẹp nhất, tức là đúng nghĩa chiến thắng nhất là cùng 

chiến thắng với đối phương. Vô tình hay cố ý đã là đối 

thủ của mình, nhưng không bao giờ ta xem đối phương, 

đối thủ của mình là tử thù, không đội trời chung, trong 

một chết một sống với mình. Mà ngược lại phải tìm lối 

ra cho đối phương, đối thủ của mình, không những để 

cùng nhau sống sót sau xung đột, sau chiến sự mà còn 

cùng nhau sống còn trong một phương trình không hề 

có mặt của hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo 

hành). Nếu lý trí biết vận dụng mưu trí để thắng đối 

phương, đối thủ của mình không bằng bạo lực của chiến 

tranh mà bằng mưu mẹo để đối phương tự rút lui, để đối 

thủ tự thoái lùi, thì đây chính là sự thông minh của mưu 

trí.  
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MƯU TRÍ BẤT BẠO ĐỘNG 

Biết xây mưu trí bất bạo động, biết dựng mưu lược 

không bạo lực, thì đây chính là bản lai diện mạo của sự 

thông minh, không những biết vượt thoát hệ bạo (bạo 

quyền, bạo lực, bạo hành), mà còn biết vượt thắng hệ 

thù (hận thù, căm thù, tử thù, kẻ thù). Nói dễ làm khó, 

tức là phân tích dễ nhưng thực hiện khó, chính sự phẫn 

nộ của một tâm lý không biết tự kềm chế trước bất 

công, vì chính bất công làm tôi bất nhẫn, thoáng chốc 

nên ta trở nên bất hòa, vô tình tạo ra bất tuân với tập thể 

trong đó có nhiều người ăn hiền ở lành, với cộng đồng 

trong đó có nhiều người ăn ở có hậu. Như vậy là ta tự 

hại ta, tự ta thủ tiêu trí khôn của mình, không những tạo 

điều kiện cho địch thắng, mà ta còn mất đi các đồng 

minh của ta, giận mất khôn mà! Hãy suy nghĩ về những 

hậu quả do sự phẫn nộ do chính mình làm ra, ngay khi 

mình có mọi lý do và lý luận để bảo vệ sự phẫn nộ này, 

nhưng lại quá mất bình tĩnh để chính nghĩa lẫn lộn với 

bạo ngữ, bạo ngôn. Hậu quả của sự phẫn nộ không sao 

lường hết được, vì nó đốt trí lực, nó diệt tâm lực, nó hủy 

thể lực của ta, nếu phản xạ và quyết tâm đấu tranh 

chống bất công là một chỉ báo của tâm thức về sự 

trưởng thành trong đạo lý, thì ngược lại sự phẫn nộ truy 

cùng diệt tận sự trưởng thành này. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1781 

 

 

 

 

 

LÝ LUẬN ĐỂ LẬP LUẬN 

Tận dụng hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) để được đi sâu vào các hệ lụy mà cũng là hệ luận 

để nhận ra lý luận trên các kết quả của điền dã, điều tra, 

khảo sát, nghiên cứu để ra đường đi nẻo về của hệ độc 

(độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) của 

ĐCSVN, chính là cha sinh mẹ đẻ của hệ tham (tham 

quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền); hệ 

bất (bất tài, bất lực, bất tín, bất lương); hệ gian (gian 

dối, gian trá, gian xảo, gian manh); hệ vô (vô minh, vô 

tri, vô giác, vô cảm). Lập luận trên hệ thức (kiến thức, 

tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) là gốc, rễ, 

cội, nguồn của hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương 

tri); hệ tự (tự do, tự trọng, tự chủ, tự tin); hệ thông 

(thông minh, thông thạo, thông thái); hệ sáng (sáng 

kiến, sáng chế, sáng tạo); hệ chuyên (chuyên cần, 

chuyên môn, chuyên nghiệp); hệ tinh (tinh lực, tinh 

thông, tinh hoa) để thấy lối của Việt tộc qua các phạm 

trù của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) trong không 

gian của đa nguyên có văn minh của dân chủ, có văn 

hiến của nhân quyền. 
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GIẢI LUẬN ĐỂ DIỄN LUẬN 

Giải luận trên các kết quả của điền dã, điều tra, khảo 

sát, nghiên cứu để nhận ra những thảm họa trên nhân 

kiếp của Việt tộc, tới từ bạo quyền độc đảng liên minh 

với tà quyền để tham quyền; với ma quyền để lạm 

quyền, với quỷ quyền để lộng quyền. Đào càng sâu phân 

tích để được xới thật rộng giải thích: bạo quyền độc 

đảng sẽ thay hình đổi xác để thành cực quyền, một loại 

quyền lực tuyệt đối sẵn sàng khử trừ mọi đối trọng, đối 

kháng khác với nó. Bạo quyền độc đảng sẽ thay thân đổi 

dạng để thành cuồng quyền, loại quyền lực tuyệt đối sẵn 

sàng truy diệt mọi đối thoại, đối luận khác với nó. Diễn 

luận trên các kết quả của điền dã, điều tra, khảo sát, 

nghiên cứu trong học thuật về Việt Nam hiện nay về vấn 

đề quyền lực thì không thể bỏ qua các chỉ báo về: tà 

quyền, ma quyền, quỷ quyền, tham quyền, lạm quyền, 

lộng quyền cực quyền, cuồng quyền. Thảm kịch trên số 

phận của Việt tộc sẽ là bi nạn của giống nòi Việt, của 

các thế hệ mai hậu khi Việt tộc đã để bị tà quyền, ma 

quyền, quỷ quyền, tham quyền, lạm quyền, lộng quyền, 

cực quyền, cuồng quyền, cướp đi hệ nhân của mình, nơi 

mà nhân tính, nhân lý bị mất nhân tri, nhân trí, bị lạc 

nhân bản, nhân văn, bị xa nhân nghĩa, nhân đạo, bị xóa 

nhân tâm, nhân từ, tựu trung là bị tước đi nhân quyền! 
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LIÊN MINH SỬ ĐỊNH-ĐỨC ĐỊNH-LUẬT ĐỊNH 

Hệ lụy và hệ luận giúp người trí thức nhận ra một lý 

thuyết luận của liên minh: sử luận-triết luận-xã luận, để 

nhận ra ít nhất ba trở ngại của cuộc đấu tranh vì dân chủ 

và nhân quyền: sử tính, mang sự thật lịch sử đã bị thay 

trắng đổi đen bởi ĐCSVN; đức tính, mang giáo lý của 

tổ tiên Việt đã bị vùi dập bởi ĐCSVN; luật tính, mang 

công lý của luật pháp đã bị bóp nghẹt bởi ĐCSVN. Khi 

cả ba: sử tính, đức tính, luật tính bị loại ra khỏi không 

gian quyền lực của độc tài, thì khoa học xã hội và nhân 

văn phải nhận ra các chủ thể mới xuất hiện trong xã hội 

dân sự, có chủ đoán để chủ quyết, có chủ động để chủ 

luận về sử định, hiểu lịch sử và quyết định làm tốt hơn 

lịch sử; đức định, hiểu đạo lý và quyết định làm tốt hơn 

giáo lý; luật định hiểu công lý và quyết định làm tốt hơn 

công luật. Liên minh sử định-đức định-luật định, làm 

nên luân lý của dân chủ, thì các thuật ngữ: tà quyền, ma 

quyền, quỷ quyền không phải là những ngữ văn để chỉ 

trích, chê bai, thóa mạ, phỉ báng, mà chúng chính là 

những mô hình giải thích quyền lực của hệ bất (bất tín, 

bất trung, bất tài, bất nhân) diệt đạo lý, triệt pháp lý; để 

từ đó chúng ta lập được mô thức giải luận để phân tích 

tham quyền, lạm quyền, lộng quyền, đây là các quyền 

lực chống hệ công (công lý, công luật, công pháp, công 

tâm). Nếu không giải luận rồi diễn luận tới nơi tới chốn 

quá trình từ mô hình giải thích tới mô thức giải luận, thì 

ta sẽ không thấy để thấu các thảm họa đã, đang, sẽ giăng 

bẫy Việt tộc trên nhân lộ của nhân phẩm. 
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SỰ TÔN TRỌNG CỦA ĐA LÝ, 

Nhân quyền là quá trình chỉnh lý đang đi tìm toàn lý, 

đây là khó khăn cụ thể mà cũng là thử thách vinh quang 

của thực thể nhân quyền. Vì toàn lý phải bắt đầu bằng 

sự tôn trọng của đa lý, mà trong đa lý có đa trí, đa tài, 

đa dũng, đa năng, đa hiệu làm nên chân dung diện mạo 

của đa nguyên. Tại đây, Liên Hiệp Quốc định vị để đề 

nghị tôn trọng sự khác biệt, nhưng cẩn trọng trước sự 

phân biệt, tạo ra sự tách biệt. Vượt qua sự phân biệt để 

đi tìm những mẫu số chung, tạo điều kiện cho sự chung 

sống bằng sự tôn trọng lẫn nhau.Vượt thắng sự tách 

biệt để tìm ra nền tảng chung, tạo điều kiện cho sự 

chung sống bằng khả năng nhận ra những sự tương 

đương được mọi bên công nhận. 
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NHÂN QUYỀN KHÔNG PHẢI LÀ  

MỘT Ý THỨC HỆ 

Khi phân tích các lập luận về nhân quyền không những 

qua lập luận của các tư tưởng gia, các triết gia, mà còn 

phải nhận ra các công trình nghiên cứu của chính trị 

học, nhân học, xã hội học đương đại, tại đây xuất hiện 

hai kết luận mới nhân quyền sẽ tự diệt khi nó tự biến 

thành một loại ý thức hệ độc đoán áp đặt lên xã hội, lên 

nhân loại, mà mọi người đã thấy sự thảm bại của ý thức 

hệ cộng sản, mà ngược lại nhân quyền phải luôn nắm 

trong quỹ đạo danh chính ngôn thuận của hệ luận (lý 

luận, lập luận, giải luận, diễn luận) vừa để bảo vệ tính 

chỉnh lý, vừa để bảo đảm tính phổ quát của nó. Nhân 

quyền sẽ tự hủy khi nó tự tương đối hóa nó, ép buộc 

nhân sinh phải nhắm mắt trước hủ tục, trá hình bằng tên 

gọi là văn hóa, kiểu đa thê, đa thiếp để không tôn trọng 

nam nữ bình quyền. Tồi tệ hơn là loại tự tuyên ngôn: 

«ĐSCVN là lực lượng ưu tú nhất và độc nhất lãnh đạo 

dân tộc, xã hội…», nơi mà độc đảng tự cho phép toàn 

trị mà không qua hệ đa (đa lý, đa trí, đa tài, đa dũng, 

đa năng, đa hiệu), để tránh né luôn hệ luận (lý luận, lập 

luận, giải luận, diễn luận) 
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KHÔNG TỰ TƯƠNG ĐỐI HÓA,  

KHÔNG TỰ THIÊNG LIÊNG HÓA 

Không phải là ý thức hệ, cũng không tự tương đối hóa, 

tiến trình của nhân quyền cũng không được tự thiêng 

liêng hóa mình như đã thấy trong các sinh hoạt của tôn 

giáo; trong đó thượng đế sáng tạo ra muôn loài và muôn 

loại phải có lòng tin tuyệt đối vào thượng đế. Không 

được tự dung hòa hóa mình trước các quyền lực kình 

chống nhau, vì có quyền lợi mâu thuẫn nhau, mà hậu 

quả là có kẻ thắng người bại, mà tất cả đều không nhận 

ra đạo lý nhân quyền là tôn trọng lẫn nhau để chung 

sống. Thuật ngữ nhân luận trở nên linh động khi ta nhận 

ra hệ luận của quyền làm người, được làm người mà 

không là nạn nhân cũng không là thủ phạm của bất cứ 

bất công nào, của bất cứ bất nhân thất đức nào,  
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NHÂN QUYỀN CÓ NỘI CHẤT 

 CỦA NHÂN PHẨM 

Nhân quyền có nội chất của nhân phẩm, khi nhân sinh 

biết gỡ ra ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… giá trị của con 

người là vô giá nên nhân quyền hành tác trên cao, đi xa, 

nới rộng, đào sâu hơn các phạm trù bình thường nếu 

không nói là tầm thường của ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư 

hữu… Nhân quyền là sức hút của hoài bão vì nhân lý, 

nhân tri, nhân trí, của hoài vọng vì nhân bản, nhân văn, 

nhân vị, tạo ra được sự thuyết phục tự đó tạo được sự 

đồng cảm, đồng lòng để các giá trị của nhân phẩm. Vẫn 

chưa trọn về diễn luận, nhân quyền còn cho xuất hiện 

hai phương án khác nhau từ nội dung tới thể hiện, vì 

nhân quyền tích cực của hội nhập để có một lý tưởng 

chung là bảo vệ nhân phẩm. Nhân quyền được thực hiện 

trong đòi hỏi công bằng, trong đấu tranh vì tự do, một 

nhân quyền có chân trời của công lý, khi con người biết 

trả lời là: có! Nhân quyền tiêu cực là một nhân quyền 

khi nhân sinh đứng trước bất công, thì con người biết trả 

lời ngược lại là: không! Vì bất công không chấp nhận 

được, vì nó bất nhân thất đức. Nhân quyền tiêu cực nơi 

mà ngữ pháp tiêu cực của phản ứng trả lời: không chính 

là một sung lực rất tích cực, vì không chấp nhận bất 

công, nên sẽ bất tuân trước bạo quyền, cụ thể là sẽ bất 

chấp tà quyền. 
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HIỂU ĐƯỢC THÌ GIẢI THÍCH ĐƯỢC 

Khi chúng ta đủ tâm và đủ tầm để vận dụng quá trình 

nhận thức xã hội vào các công trình xây dựng xã hội vì 

nhân quyền, thì ta phải nhận định rõ là nhân quyền có 

mặt và có tiến bộ về nhận thức khi khoa học, kỹ thuật, 

học thuật, tư tưởng có mặt trong tiến bộ trong xã hội, 

trong nhân sinh. Nhân quyền có mặt như lý tưởng về 

văn minh vừa khả thi, vừa cao rộng, mang tầm vóc của 

một tổng thể của các lý tưởng chính trị, khoa học, xã 

hội, văn hóa… Nhân quyền hiện thân trong tư duy của 

con người không bằng ý thức hệ trừu tượng, cũng không 

bằng một ý đồ chính trị viễn vông; nhân quyền là nhận 

thức, cụ thể là hiểu được thì giải thích được, giải thích 

được thì xem như đã hiểu rồi, nơi mà hiểu biết và giải 

thích không phải là hai động tác khác nhau, mà chỉ là 

một, một không gian và không có biên giới nên không 

cần trung gian để nối nhịp cầu giữa hiểu biết và giải 

thích. Hiểu được ngay thì giải thích được ngay, vì nhân 

quyền cư trú ngay trong quyền làm người, tức là quyền 

được sống yên mà không là nạn nhân hay thủ phạm 

phản nhân quyền. Và quyền này song hành cùng quyền 

mưu cầu hạnh phúc mà không một bạo quyền, tà quyền, 

ma quyền, cực quyền, cuồng quyền nào có quyền tước 

đoạt. 
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QUYỀN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI  

TRONG LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI 

Sự khởi lực của tư duy dân chủ song hành cùng tư duy 

đa nguyên; có động lực của quá trình nhận thức của xã 

hội, song đôi cùng công trình xây dựng xã hội; có trí 

lực tiến bộ về nhận thức sánh bước cùng lý tưởng về 

văn minh. Như vậy, nhân quyền là một thực lực thường 

xuyên có mặt trong xã hội dân sự, nên khi ta đi tìm định 

đề để nhận ra định luận của nhân quyền. Nơi mà nhân 

quyền là quyền lợi lẫn quyền lực muốn làm người đúng 

nghĩa nhất với nhân phẩm. Nhân quyền còn là công 

bằng lẫn công lý muốn có công luật đúng nghĩa nhất 

với nhân vị. Quyền được làm người song lứa với luật 

bảo vệ người chính là chủ lực của nhân định. Khi nhận 

ra được hai mệnh đề trong cùng một mệnh để chung tên 

là nhân quyền, thì nhân quyền vừa là cơ hội đối thoại 

giữa các dân tộc khác nhau, giữa các văn hóa và văn 

minh khác nhau có thể đối luận được với nhau qua 

quyền được làm người, luật bảo vệ người. Nhân quyền 

còn là cơ hội tiến bộ của mọi dân tộc khác nhau, của 

mọi văn hóa và văn minh dù khác nhau nhưng biết lấy 

nhân vị, nhân bản, nhân văn làm nội lực cho nhân 

quyền. Nhân quyền mang hình ảnh của con người đi về 

phía cao của ánh sáng, đủ sức bước tới, bước lên, có tay 

trái cầm đèn soi đường, có tay phải cầm cán cân của 

công lý. 
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PHÁP LÝ CÓ TUỆ GIÁC 

Pháp lý có tuệ giác, ngữ pháp của một phạm trù giải 

luận nơi mà lý luận của luật pháp nhập nội vào không 

gian của trí tuệ có lý trí được hướng dẫn bởi lý-lập-nên-

luận, có tuệ giác đưa đường dẫn lối bởi tuệ-làm-ra-giác. 

Đây là một mô thức diễn luận của tri thứ Pháp lý tuệ 

giác, ngữ pháp của một phạm trù giải luận nơi mà lý 

luận của luật pháp nhập nội vào không gian của trí tuệ 

có lý trí được hướng dẫn bởi lý-lập-nên-luận, có tuệ 

giác đưa đường dẫn lối bởi tuệ-làm-ra-giác. Đây là một 

mô thức diễn luận của tri thức đã trở thành sự cảnh giác, 

được trợ lực bởi đạo lý tỉnh táo của nhân phẩm song 

hành cùng luân lý sáng suốt của nhân vị, cả hai làm nên 

đạo đức của nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa. Tại sao 

phải làm rõ phạm trù giải luận pháp lý tuệ giác? Lý do 

chính đáng tới từ thực tế của bất công, khi tòa án không 

dụng công lý để bảo vệ công bằng, để nạn nhân của bất 

công phải lãnh chịu một bất công không chấp nhận 

được, đó là bất công tới từ tòa án là công cụ của bạo 

quyền, của tà quyền, của ma quyền. Vào đường cùng 

khi toà án chỉ là công cụ độc tài và độc quyền của độc 

đảng để nạn nhân của bất công phải gào lên: tòa án 

lương tâm sẽ xử chúng! 
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TUỆ GIÁC CÓ NỘI LỰC CỦA LÝ TRÍ, CỦA TRÍ 

TUỆ BIẾT BẢO HÀNH NHÂN TÂM,   

NHÂN NGHĨA. 

Nếu phạm trù tòa án lương tâm, chỉ có lương tâm làm 

quan tòa cho mỗi người, thì những kẻ lãnh đạo bạo 

quyền, hoạt náo tà quyền, điều hành ma quyền, chúng 

không hề có lương tâm, vì không biết lương trị là gì, chỉ 

vì không có lương thiện làm nên bởi nhân tâm, nhân từ, 

nhân nghĩa, nên chúng sẽ không biết gì về tòa án lương 

tâm. Trên lý luận về luân lý, thì đây là một loại bất công 

vừa về đạo lý vừa về pháp lý. Vì vậy, tòa án lương tâm 

phải được trợ lực bằng tuệ giác có nội lực của lý trí biết 

bảo vệ nhân tri, nhân trí; có trí tuệ biết bảo trì nhân 

tính, nhân lý; có tuệ giác biết bảo hành nhân tâm, nhân 

từ, nhân nghĩa. Tất cả hệ nhân (nhân tri, nhân trí, nhân 

tính, nhân lý, nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa) này là 

định hướng, làm nên đường đi nẻo về cho nhân thế và 

nhân loại biết sống có nhân phẩm. Sung lực của pháp lý 

trí tuệ là dùng hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) để bảo hộ cho hệ lương (lương tâm, lương tri, 

lương thiện) bằng hùng lực của hệ liêm (liêm chính, 

liêm khiết, liêm sỉ), cụ thể là biết khách quan hóa từ dữ 

kiện tới chứng từ, từ chứng tích tới chứng nhân, dùng 

trực luận để trao luận.  
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NHÂN QUYỀN :  

CHÂN TRỜI CHUNG, CHÂN TRỜI MỚI 

Chỉ báo làm nên chỉ số của pháp lý tuệ giác, phải có lý 

luận, song hành cùng bình luận sự kiện, dữ kiện; lập 

luận, song đôi cùng phân tích thông tin, truyền thông; 

giải luận, song cặp cùng giải thích sự cố, biến cố; diễn 

luận song lứa cùng trao luận. Pháp lý tuệ giác, sẽ cao, 

sâu, xa, rộng hơn luật pháp hiện hành vì pháp lý tuệ 

giác luôn có chỗ dựa chắc, vững, bền, lâu của lý thuyết 

luận: khả năng vận dụng kiến thức mới để bồi đắp cho 

tri thức đang có. Với phương pháp luận phải là khả 

năng tận dụng mọi phương pháp để phương pháp này 

biết bổ sung cho phương pháp kia. Cùng khoa học luận 

chính là khả năng khách quan hóa các khám phá mới rồi 

phổ quát hóa bằng hệ thức (ý thức, kiến thức, tri thức, 

trí thức, nhận thức, tỉnh thức). Từ giá trị của tự do, của 

công bằng, nhân quyền đã ngự trị như pháp lý tuệ giác 

của những đòi hỏi chung vì nhân phẩm cho nhân vị. Câu 

hỏi cuối cùng khi ta nghiên cứu về nhân quyền chính là 

chân trời chung mà cũng là chân trời mới với các định 

đề, định luận vừa cũ, vừa mới, nhưng nhân quyền chính 

là kho tàng mà chúng ta luôn cần khai quật lên để thấy 

đựơc các giá trị nhân bản mới biết làm mới nhân quyền, 

có phải chăng đây chính là tuệ giác của nhân quyền? 
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ĐẶC THÙ-ĐẶC ĐIỂM-ĐẶC TÍNH CỦA CHỦ THỂ 

Chủ thể không chỉ là một cá nhân, nhận ra nhân diện 

đặc điểm của chủ thể không chỉ là một cá thể, nhận ra 

nhân dạng rất có đặc tính của chủ thể không chỉ là một 

công dân bình thường của chén cơm manh áo, tầm 

thường của giá áo túi cơm, mà chính cụ Tiên Điền đã 

mượn lời của Từ Hải để lập nên nhân cách của chủ thể 

chính là phản diện của loại người: “những phường giá 

áo túi cơm xá gì!”. Chính liên kết của đặc thù-đặc 

điểm-đặc tính làm nên cá tính của chủ thể, rất nhiều với 

cá nhân, cá thể, công dân, ta sẽ thấy chủ thể cho xuất 

hiện trong hành động lẫn hành tác của mình ít nhất các 

hệ sau: hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái); 

hệ chuyên (chuyên cần, chuyên môn, chuyên nghiệp); hệ 

tinh (tinh lực, tinh thông, tinh hoa). Cả ba làm nên hệ 

sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) chính là nội công, 

bản lĩnh, tầm vóc hay, đẹp, tốt, lành của chủ thể, biết 

chủ quyết trong đòi hỏi, biết chủ vị trong đấu tranh, biết 

chủ động trong đàm phán, nơi mà công bằng làm nên 

công lý vừa là động cơ vừa là mục đích của chủ thể. 

Nên đừng hàm hồ mong đợi là chủ thể sẽ nhắm mắt 

trước bạo quyền độc đảng, cúi đầu trước tà quyền tham 

quan, khoanh tay trước ma quyền tham tiền, quỳ gối 

trước cực quyền độc trị, khom lưng trước cuồng quyền 

độc tôn. 
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THỰC THỂ NHÂN QUYỀN:  

TỰ TRỌNG ĐỂ GIỮ GÌN TỰ DO 

Thực thể nhân quyền luôn bị tấn công và công kích 

ngay bên trong hành tác của nó khi nó bảo vệ tuyệt đối 

tự do cá nhân, phạm trù nhân trọng được đề nghị trong 

tiểu luận này, đưa thuật ngữ nhân trọng vào ngữ pháp 

của tự trọng vì tự trọng giữ gìn tự do, nơi mà tự do tạo 

nên tự tin để đi tới tự chủ mà củng cố tự trọng, nếu tự 

do muốn bảo vệ tự trọng thì tự do phải biết tự giới hạn 

tự do của cá nhân trước tự do của tha nhân, của đồng 

loại. Tự trọng sẽ tự tan biến đi khi tự do tuyệt đối của 

một cá nhân đe dọa và trấn áp một tự do khác, tự do của 

tha nhân, tự do của của đồng loại; tại đây tự do cá nhân 

sẽ tự cô lập mình vì chính nó đánh mất đi chính nghĩa 

của công bằng trước tha nhân, trước đồng loại. 
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NHÂN TRỌNG VÌ NHÂN QUYỀN 

Câu chuyện nhân trọng vì nhân quyền luôn là thử thách 

thường xuyên trong hành tác nhân quyền, nơi mà nó 

luôn gặp ít nhất ba trở lực đe dọa nhân phẩm ngay trong 

nhân quyền. Vì chủ nghĩa tự do cá nhân sinh ra chủ 

nghĩa ích kỷ của cá nhân, từ thái độ ai chết mặc ai tới 

cách hành xử bây chết mặc bây, đây chính là hiểm họa 

của nhân quyền chứ không phải chiến thắng của nhân 

quyền. Chủ nghĩa cạnh tranh kinh tế mà thực tế không 

những kẻ giàu ngày càng giàu hơn, người nghèo ngày 

càng nghèo hơn, với bất bình đẳng ngày càng nhiều, 

ngày càng sâu, mà còn có cả thảm trạng người bóc lột 

người. Chế độ nô lệ trong xã hội không còn nữa nhưng 

chế độ nô lệ trong lao động vẫn còn, với chủ bóc lột 

người làm công như súc vật, như máy móc, phải làm và 

chỉ làm mà không được nghỉ ngơi. Chủ nghĩa sở hữu 

tài sản, xuất hiện trong các quốc gia nơi mà chỉ có vài 

gia đình mà lại nắm trong tay đa số tài sản, tài nguyên, 

tài chính của một dân tộc; nơi mà toàn cầu hóa hiện nay 

cũng là toàn cầu hóa của bất công về tài sản chung của 

nhân loại với khoảng trên dưới 30 gia đình đã giữ trong 

tay lượng tài sản hơn cả 3 tỷ cá nhân đang có mặt hiện 

nay trên thế giới. Thuật ngữ nhân trọng tại đây là đề 

nghị đôi, nơi mà nhân quyền phải song hành cùng nhân 

bản, nhân văn biết tự trọng, vì biết tôn trọng tha nhân 

và đồng loại. Và không quên nhân tri, nhân trí biết tự 

trọng, vì biết cẩn trọng bảo vệ tha nhân và đồng loại.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1797 

 

 

 

DÂN CHỦ KHỬ CUỒNG QUYỀN 

Khi dân chủ không chỉ là một thể chế lấy công lý để 

đảm bảo cho một chế độ vì tự do-công bằng-bác ái, mà 

còn là sinh hoạt dân chủ làm nên quan hệ dân chủ, với 

giáo dục dân chủ làm nên đời sống dân chủ. Muốn có 

tất cả thực tế này, thì sinh hoạt dân chủ luôn dựa vào 

thượng nguồn chính là tiền đề của dân chủ, đó là sự 

thật. Với sự thật từ dữ kiện tới chứng từ, từ giải thích tới 

giải luận để sự thật phải là chân lý, tức là gốc, rễ, cội, 

nguồn của mọi phân tích về cái thật của sự việc. Hãy 

định nghĩa sự thật: “sự thật là diễn biến của sự việc 

được mô tả trung tín từ quá khứ qua hiện tại cho tới 

tương lai”. Sự thật luôn mang ít nhất ba nội chất: sử 

tính, đức tính và luật tính. Chính sự thật có chân lý sẽ 

mở cửa cho lẽ phải xuất hiện, để sinh hoạt dân chủ luôn 

có hùng lực để chống mà loại đi cái nói sai của mỵ dân; 

cái nói láo của đạo đức giả; cái nói khoét của tuyên 

truyền. Mà tất cả ba: nói sai, nói láo, nói khoét đều có 

trong hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc 

tôn) mà Việt tộc đã nghe quen tai, rền tai, điếc tai từ khi 

ĐCSVN nắm chính quyền. Thảm trạng của nói sai, nói 

láo, nói khoét không những là động cơ tuyên huấn của 

toàn trị mà còn là phản xạ của liên minh tham quyền-

lạm quyền-lộng quyền mà sinh hoạt dân chủ quyết trừ 

khử cho bằng được; nếu không nó sẽ vào quỹ đạo của 

cực quyền chính là cha sinh mẹ đẻ của cuồng quyền.  
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MÊ THỨC CỦA ĐỘC ĐẢNG,  

MÊ CHẤP CỦA CÔNG AN TRỊ 

Cực quyền và cuồng quyền thì không đội trời chung với 

dân chủ, vì dân chủ lấy dân quyền để làm chủ quyền vì 

nhân quyền! Bi nạn độc đảng từ độc đoán đã bứng đi ba 

nội chất của sự thật: sử tính, đức tính và luật tính, đã và 

đang đi trên lưng, trên vai, trên đầu của Việt tộc hiện 

nay là: nói sai của mỵ dân không bị xử, nói láo của đạo 

đức giả không bị phạt, nói khoét của tuyên truyền không 

bị án. Vì mê thức của độc đảng bằng công an trị làm nên 

độc quyền không có văn minh của nhân cách biết và 

phải từ chức khi nói sai, nói láo, nói khoét bị vạch mặt 

chỉ tên như trong sinh hoạt dân chủ. Cuộc đấu tranh cho 

dân chủ xuất hiện trên số phận của Việt tộc là cuộc đấu 

tranh gặp cũng ít nhất ba trở ngại: sử tính, mang sự thật 

lịch sử đã bị thay trắng đổi đen bởi ĐCSVN; đức tính, 

mang giáo lý của tổ tiên Việt đã bị vùi dập bởi ĐCSVN; 

luật tính, mang công lý của luật pháp đã bị bóp nghẹt 

bởi ĐCSVN. Khi cả ba: sử tính, đức tính, luật tính bị 

loại ra khỏi không gian quyền lực của độc tài, thì chính 

trị học và xã hội học đã có cùng một phân tích là: tính 

can đảm của nhân lý làm nên nhân phẩm sẽ đứng lên để 

lập lại: sử định, hiểu lịch sử và quyết định làm tốt hơn 

lịch sử; đức định, hiểu đạo lý và quyết định làm tốt hơn 

giáo lý; luật định hiểu công lý và quyết định làm tốt hơn 

công luật. 
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CHỦ THỂ CỦA SỰ THẬT 

Liên minh sử định-đức định-luật định, làm nên luân lý 

của dân chủ, quyết định đúng tới tự quyết đoán đúng, 

với chủ thể can đảm bảo vệ sự thật để chủ động bằng 

nhân lý biết bảo vệ nhân phẩm. Mọi chọn lựa của can 

đảm có cái giá của nó, và cái giá của can đảm là chấp 

nhận hy sinh, với các hậu quả mà chủ thể của sự thật 

lường trước được là nói đúng sự thật để tố cáo độc tài là 

chấp nhận bị tra tấn bằng các ma thuật độc hại nhất. Nói 

đúng sự thật để luận tội độc trị là chấp nhận bị tù đày 

mà không được luật pháp bảo vệ. Nói đúng sự thật để 

buộc tội độc quyền là chấp nhận bị sát hại dưới nhiều 

hình thức. Với biệt danh “mưu hèn kế bẩn”, cùng biệt 

hiệu “hèn với giặc, ác với dân” thì các lãnh đạo của 

ĐCSVN đã sử dụng cả ba: tra tấn, tù đày, sát hại, đây 

cũng là ba thảm bại của người cộng sản từ gần một thế 

kỷ qua khi cướp được chính quyền đưa lịch sử Việt vào 

ma sử của tà quyền trong độc trị. Rồi dẫn nhân lý Việt 

vào tà lộ của vô minh trong độc tài, và đẩy nhân phẩm 

Việt vào quỷ thuật của thất đức trong độc đảng. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1800 

 

 

 

 

QUỶ LỘ “ÁC VỚI DÂN” 

Quỷ lộ “ác với dân” của bạo quyền độc đảng luôn toan 

tính để tính toán trên ba hành vi vắng đạo lý, trống luật 

pháp để chống lại sự can đảm với ba hậu quả và hậu 

nạn: 

tính khuất phục của quần chúng để áp đặt tính thuần 

hóa không nhân lý; tính khiếp phục của quần chúng để 

áp đặt tính huấn nhục không nhân tính; tính vô cảm của 

quần chúng để áp đặt tính vô giác không nhân tri. Mỗi 

lần tính khuất phục, tính thuần hóa, tính khiếp phục, 

tính huấn nhục, tính vô cảm, tính vô giác xuất hiện thì 

nhân lý, nhân tính, nhân tri sẽ tiêu loãng rồi tiêu tán 

cùng nhân phẩm. Ngược lại, hành tác dân chủ từ định 

chế tới sinh hoạt luôn luôn bảo vệ, vinh danh, thăng hoa 

nhân lý, nhân tính, nhân tri để bảo đảm nhân bản, nhân 

văn, nhân tâm làm nền cho nhân vị để nhân phẩm nhìn 

thẳng, đứng thẳng, đi thẳng tới sự thật, chân lý để gặp lẽ 

phải. Chính dân chủ đã tạo tiền đề cho nhân phẩm nhận 

ra là nhắm mắt trong khuất phục, cúi đầu trong thuần 

hóa, khoanh tay trong khiếp phục, quỳ gối trong huấn 

nhục, để quỵ trong vô cảm, gục trong vô giác không 

phải là nhân lộ mà là súc đạo của vô tri. Nếu nhận súc 

đạo là đường đi nẻo về của mục súc không tri thức, thì 

không khác gì gỡ, tháo, bỏ, vứt đi nhân quyền ngay 

trong nhân sinh. 
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MÔ THỨC GIẢI LUẬN CUỒNG QUYỀN 

Khi tính khuất phục, tính thuần hóa, tính khiếp phục, 

tính huấn nhục, tính vô cảm, tính vô giác đã nhắm mắt-

cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền độc tài thì 

các nhục tính này phải chấp nhận một loạt những hệ lụy 

khác: tạo quyền liên minh với tà quyền để tham quyền; 

bạo quyền liên minh với ma quyền để lạm quyền; bạo 

quyền liên minh với quỷ quyền để lộng quyền. Tại đây 

các thuật ngữ: tà quyền, ma quyền, quỷ quyền không 

phải là những ngữ văn để chỉ trích, chê bai, thóa mạ, phỉ 

báng, mà chúng chính là những mô hình giải thích 

quyền lực của hệ bất (bất tín, bất trung, bất tài, bất 

nhân) diệt đạo lý, triệt pháp lý; để từ đó chúng ta lập 

được mô thức giải luận để phân tích tham quyền, lạm 

quyền, lộng quyền, đây là các quyền lực chống hệ công 

(công lý, công luật, công pháp, công tâm). Nếu không 

giải luận rồi diễn luận tới nơi tới chốn quá trình từ mô 

hình giải thích tới mô thức giải luận, thì ta sẽ không 

thấy để thấu là trong quyền lực có hệ lụy mà tâm lý học, 

phân tâm học, tâm thần học, đã giải thích là bạo quyền 

sẽ thay hình đổi xác để thành cực quyền, một loại quyền 

lực tuyệt đối sẵn sàng khử trừ mọi đối trọng, đối kháng 

khác với nó. Bạo quyền sẽ thay thân đổi dạng để thành 

cuồng quyền, loại quyền lực tuyệt đối sẵn sàng truy diệt 

mọi đối thoại, đối luận khác với nó. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1803 

 

 

 

 

 

MÔ THỨC GIẢI LUẬN CỰC QUYỀN 

Cực quyền là chuyện có thật tại Việt Nam hiện nay, chỉ 

một nhúm nhỏ có cực quyền trong Thành ủy của thành 

Hồ, đã ký một quy hoạch mà ta có thể gọi là quỷ hoạch 

biến hơn chục ngàn dân tại Thủ Thiêm là dân lành một 

sớm một chiều thành dân oan từ hơn hai mươi năm qua. 

Cuồng quyền là chuyện có thật tại Việt Nam hiện nay, 

chỉ cũng một nhúm nhỏ chóp bu nắm cuồng quyền đã 

dùng ba ngàn công an để hành sát xã Đồng Tâm, để 

hành quyết cụ Lê Đình Kình, một đảng viên kỳ cựu của 

ĐCSVN rồi phanh thây mổ bụng cho quần chúng xem 

để gây sự khiếp phục rồi thuần hóa quần chúng bằng 

cực của cực đoan, cuồng của cuồng điên; bất chấp đạo 

lý của nhân tính, bất tuân công lý của pháp luật. Từ khi 

ĐCSVN cướp được chính quyền 1945, tới thắng cuộc 

trong nội chiến huynh đệ tương tàn, thì cực quyền và 

cuồng quyền là chuyện “cơm bữa” ngày ngày gieo lên 

lưng, lên đầu con dân Việt. Khi nghiên cứu về sự khác 

biệt giữa thể chế dân chủ và bạo quyền độc đảng, thì ta 

phải đặt trước ánh sáng của sự thật để vạch trần bóng tối 

của âm binh, tại đây bạo quyền độc đảng chính là cha 

sinh mẹ đẻ của tà quyền, ma quyền, quỷ quyền; rồi của 

tham quyền, lạm quyền, lộng quyền cho tới cực quyền, 

cuồng quyền. 
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GIÁO LÝ CỦA TỰ DO 

Chính tự do được bảo vệ sự thật đã hình thành sinh hoạt 

dân chủ, mà dân chủ không chỉ là một thể chế, một chế 

độ mà trước hết nó là giáo lý của tự do làm nên giáo 

dục vì công bằng, giáo khoa vì bác ái. Cũng chính tự do 

được bảo vệ sự thật dựng lên nhân sinh quan sống với 

sự thật, tạo ra thế giới quan đấu tranh vì sự thật, chế tác 

ra vũ trụ quan luôn minh bạch trước sự thật, để mở 

đường cho lẽ phải chính là nhân lộ của nhân bản. Khi 

con người để đánh mất tự do được bảo vệ sự thật, con 

người sẽ đánh mất tiếp ít nhất ba loại tự do khác dựng 

lên nhân vị của con người: tự do được giải thích để giải 

luận sự thật, tự do được đối thoại để đối luận về sự thật, 

tự do ngôn ngữ để ngôn thuận trước sự thật. Khi mất ba 

tự do này, thì con người đã xa văn minh dân chủ, đã rời 

văn hiến nhân quyền. Khi để tuột mất ba tự do này, thì 

con người đã mất nhân vị, đã bị lùi thấp trong nhân tri, 

mà tổ tiên Việt đã phân tích rõ ràng để phân loại rành 

mạch đó là số phận của con sâu cái kiến, ngắn cổ bé 

họng, ít hơi ngắn tiếng… Đây là thảm họa của Việt tộc 

dưới bạo quyền độc đảng hiện nay. 
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CUỘC TRANH DẤU VÌ NHÂN TÍNH, 

 Cuộc đấu tranh vì dân chủ trước hết là cuộc tranh đấu 

vì nhân tính, nơi mà nhân quyền đã mở các chân trời để 

công dân thành chủ thể. Nơi mà chủ thế của sử tính, 

hiểu lịch sự để làm tốt hơn lịch sử; chủ thế của đức tính, 

hiểu đạo đức để làm đẹp giáo lý; chủ thế của luật tính, 

hiểu công bằng để giữ công lý. Sự kết hợp các khảo sát 

đã mở đường cho liên minh trong nghiên cứu của tất cả 

các ngành khoa học xã hội và nhân văn, để từ đó có 

đồng thuận trong phân tích và giải thích về hậu quả mất 

nhân tính trước độc tài của độc đảng sự tha hóa trong 

quyền lực đã biến bạo quyền khi trở thành tà quyền, ma 

quyền, quỷ quyền, đã đẩy nhân sinh vào lộ trình vô nhân 

tính; bạo quyền khi trở thành tham quyền, lạm quyền, 

lộng quyền đã đẩy nhân loại vào lộ trình vô nhân bản; 

bạo quyền khi trở thành cực quyền, cuồng quyền đã đẩy 

nhân thế vào lộ trình vô nhân văn. 
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MẤT MÁT SINH LỰC GIỐNG NÒI 

Trong tư duy sâu lắng nhất của mọi công dân Việt, 

chúng ta phải trả lời các câu hỏi chúng ta đã: được gì? 

mất gì? ngay trong nhân kiếp hiện nay của chúng ta 

dưới độc quyền của ĐCSVN. Chúng ta tin và nghe lời 

các lãnh đạo cộng sản kháng chiến để giành lại độc lập 

cho dân tộc trong tay thực dân, đế quốc để bây giờ 

chính các lãnh đạo cộng sản đã nhận Tàu tặc đã cướp 

đất, biển, đảo của chúng ta, xem bọn Tàu tà này là bạn, 

là anh, là cha thì chúng ta được gì? mất gì? Chúng ta tin 

và nghe lời các lãnh đạo cộng sản khi thống nhất đất 

nước là sẽ xây dựng đất nước đẹp hơn 10 lần xưa, bây 

giờ đất nước là bãi rác của ô nhiễm hóa chất của Tàu 

họa, nhiễm ô bất nhân với môi trường, thất đức với môi 

sinh, từ boxite Tây Nguyên tới thảm họa Formosa, với 

nhiệt điện than của Tàu nạn trùm phủ lên số phận Việt, 

thì chúng ta được gì? mất gì? 

Chúng ta tin và nghe lời các lãnh đạo cộng sản để đánh 

đổi cả tự do, để chọn an ninh xã hội kiểu công an trị, 

bây giờ chính công an tổ chức đánh bạc lận, cướp đất 

giết người, cướp của giữa ban ngày cùng với côn đồ, du 

đảng, lưu manh của xã hội đen, thì chúng ta được gì? 

mất gì?  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1807 

 

 

 

 

CHÂN TRỜI CỦA DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN. 

Chúng ta tin và nghe lời các lãnh đạo cộng sản để đánh 

đổi công bằng trong văn minh để cúi đầu trước tư bản 

đỏ, tư bản thân hữu, của loại tư bản man rợ của tiền tệ-

quân hệ-hâu duệ với phản xạ cướp ngày là quan, đã 

biến hằng triệu dân lành thành dân oan, thì chúng ta 

được gì? mất gì? Chúng ta tin và nghe lời các lãnh đạo 

cộng sản để đánh đổi bác ái có trong dân chủ để nhận 

độc đảng trong độc quyền để độc tôn sau khi vơ vét 

bằng tham nhũng, sau khi nạo vét tới cùng tận tài 

nguyên đất nước bằng tham ô; cùng lúc dùng xuất khẩu 

lao động để vơ vét tiếp, biến nhân kiếp lao động Việt 

thành lao nô, nô tỳ cho các quốc gia láng giềng thì 

chúng ta được gì? mất gì? Hãy trả lời cho rành mạch là: 

Nếu không có các giá trị nhân bản của cộng hòa là tự 

do, công bằng, bác ái thì nhân kiếp Việt còn giữ được 

nhân phẩm Việt trước nhân vị Việt không? Nếu không 

có các giá trị nhân lý của dân chủ là đa nguyên trong 

nhân quyền nhân sinh Việt còn giữ được nhân trí Việt 

trước nhân tâm Việt không? Hãy chọn các câu trả lời 

hợp với Nhân tâm Việt trong một con ngựa đau cả tàu 

bỏ cỏ; nhân từ Việt trong bầu ơi thương lấy bì cùng; 

nhân nghĩa Việt trong miếng khi đói bằng gói khi no. 

Mà các câu trả lời chỉnh lý trong toàn lý đã có mặt trong 

các chân trời của văn minh dân chủ và văn hiến nhân 

quyền. 
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LÝ TRI TỈNH TÁO TRONG TRÍ TUỆ SÁNG SUỐT 

Lý trí tỉnh táo làm nên trí tuệ sáng suốt, cả hai hợp lực 

để làm nên tuệ giác, sự giác ngộ của nhân tri, có cảnh 

giác của nhân trí về quyền làm người trong tự do, công 

bằng, bác ái. Liên minh của lý trí-trí tuệ-tuệ giác, không 

hề mơ hồ cũng không hề trừu tượng, cả ba có sức mạnh 

giúp ta nhận ra hai chuyện ngay trong đời sống; Hiểu 

được thì giải thích được, giải thích được thì xem như đã 

hiểu rồi, nơi mà hiểu biết và giải thích không phải là hai 

hành tác khác nhau, mà chỉ là một, một không gian và 

không có biên giới nên không cần trung gian để nối nhịp 

cầu giữa hiểu biết và giải thích. Hiểu được ngay thì giải 

thích được ngay, ngay trong quyền làm người của mình, 

tức là quyền được sống yên mà không là nạn nhân hay 

thủ phạm phản nhân quyền. Chính quyền làm người này 

đưa chúng ta tới quyền mưu cầu hạnh phúc, mà không 

một bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng 

quyền nào được quyền tước đoạt. 
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NHÂN QUYỀN LÀ TỰ TRUYỆN  

VỀ MỨC ĐỘ LÀM NÊN TRÌNH ĐỘ 
Quyền được làm người song lứa với luật bảo vệ người 
chính là chủ lực của tuệ giác. Khi nhận ra được hai 
mệnh đề trong cùng một mệnh để chung tên là nhân 
quyền. Thì nhân quyền vừa là cơ hội đối thoại giữa các 
dân tộc khác nhau, giữa các văn hóa và văn minh khác 
nhau có thể đối luận được với nhau qua quyền được làm 
người, luật bảo vệ người. Vừa là cơ hội tiến bộ của mọi 
dân tộc khác nhau, của mọi văn hóa và văn minh dù 
khác nhau, nhưng biết lấy nhân vị, nhân bản, nhân văn 
làm nội lực cho nhân quyền. Đây là hình ảnh của con 
người đi về phía cao của ánh sáng; đủ sức bước tới, 
bước lên, có tay trái cầm đèn soi đường, có tay phải cầm 
cán cân của công lý. Câu chuyện nhân quyền là tự 
truyện về mức độ làm nên trình độ, khi ta có bác ái với 
lòng trắc ẩn chia ngọt sẻ bùi với tha nhân, chia sẻ niềm 
đau nỗi khổ với đồng bào, với đồng loại thì chữ nhân 
của nhân loại sẽ có được tầm vóc cao, kích thước rộng, 
nội công mạnh, bản lĩnh lớn hơn hẳn ích kỷ, vị kỷ, tư 
lợi, tư hữu… Vì kẻ chỉ biết ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu 
thì có thể làm người nhưng chưa chắc đã được thành 
nhân. Vì nhân đây có gốc rễ, cội, nguồn của nhân tâm, 
nhân từ, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản làm nên sung 
lực trong lý luận rồi hùng lực ngay trong đấu vì nhân 
quyền. Tại đây, nhân quyết là không gian tri thức trong 
đó có chủ quyết để chủ động đấu tranh vì công bằng mà 
chống bất công, nên nhân quyền vừa là hành động của 
hiện tại, vừa là hoài bão của tương lai, vừa là quy trình 
đấu tranh hằng ngày, vừa là chân trời trước mắt. 
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Ý THỨC CỦA SÁNG KIẾN 

Hệ sáng, đây là sung lực của thông minh, là cường lực 

của thông thái, để có sáng kiến tìm lối thoát ngu dân, để 

vượt thoát ngu dốt, rồi vượt thắng tà quyền chỉ biết lấy 

tuyên truyền một chiều để bịt mắt, bịt miệng, bịt tai 

nhân dân. Chính sáng kiến để cải tổ, cải cách dọn đường 

cho sáng chế, tức là những hành động phát minh cụ thể 

để thay đổi tức khắc đời sống đầy khuyết tật tới từ ngu 

dân hóa. Và, ý thức của sáng kiến kết hợp với hành 

động của sáng chế làm nên sáng tạo như sự thông minh 

được áp dụng vào thực tế để thay đời đổi kiếp vì biết 

diệt ngu dân. Chính phương trình sáng kiến-sáng lập-

sáng tạo vừa là động cơ mà cũng vừa là bão táp quét 

chớp nhoáng mọi hệ lụy ra từ ngu dân, nơi mà tà quyền 

làm đui, què, câm, điếc nhân tính; làm xấu, tồi, tục, 

dở nhân tri. Hệ công, trong đó tà quyền chôn sống công 

bằng, thủ tiêu công lý để siết cổ cho tới ngộp công 

pháp; phương trình công bằng-công lý-công pháp là nền 

của công tâm để giữ lương tâm cho nhân loại luôn có 

nhân tri, là gốc của công minh để giữ lương tri cho nhân 

tính luôn có nhân trí. Sự kết hợp ở thế liên hoàn 5 hùng 

lực công bằng-công lý-công pháp-công minh–công 

tâm thường làm nên những trận đại hồng thủy mà không 

có một thành lũy tà quyền nào có thể đứng vững được. 
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TRI KIẾN BIẾT GIỮ VỮNG Ý THỨC 

Tri kiến là tri thức thực được xây dựng bằng kiến thức 
thật, nó vừa có thể lực của chứng minh, vừa có trí lực 
của xác chứng, có tâm lực trong mọi chứng từ. Nó giải 
thích và lột mặt nạ chớp nhoáng mọi ý đồ ngu dân hóa 
của tà quyền qua thông tin, dữ kiện, chứng nhân… Nên 
nó luôn mang theo trong sung lực của hiệu quả thực của 
giải phóng thật, tích cực thực của cách mạng thật, nó 
biết trần trụi hóa được tà quyền để phóng thích các nạn 
nhân của ngu dân. Khi tri kiến thành lý trí thì nó đã trở 
thành tư tưởng để con người kiểm định trong sáng suốt, 
kiểm tra trong tỉnh táo mọi hành động của mình, nơi đây 
tà quyền với trò ngu dân hóa của nó không có chỗ đứng 
lẫn chỗ ngồi trong tri kiến. Khi lý trí đúng được xây 
dựng bởi tri kiến thật, nó có khả năng dò xét tận tường 
các thông tin, phân định kỹ lưỡng vai trò của truyền 
thông để loại tuyên truyền một chiều kiểu lưỡi gỗ ra 
khỏi trí tuệ, để lý trí và trí kiến không bị ô nhiễm bởi ý 
đồ của tà quyền. Quan hệ giữa lý trí và não trạng rốt 
cuộc chỉ là một khi tri kiến và tuệ giác cùng nhau ngự 
trị để giữ vững ý thức luôn phải chỉnh lý qua tin tức 
chỉnh, qua truyền thông chỉnh, đây là quá trình kết hợp 
hài hòa lý trí-tri kiến-tuệ giác-ý thức để bảo đảm 
sự chỉnh lý trong mỗi hành động, để bảo trì cho mọi cá 
nhân, mọi tập thể, mọi cộng đồng sự hợp lý để sống 
cuộc sống đáng sống. Tri kiến mang bản lĩnh của tri 
thức, nội công của kiến thức, để bảo đảm từ phân tích 
tới quyết định, từ hành động tới phân xử, trong đó tri 
kiến luôn trực diện để đấu tranh trước mọi chính sách 
ngu dân hóa của tà quyền.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1812 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1813 

 

 

LÝ TRÍ HỌC ĐƯỜNG, TRÍ TUỆ XÃ HỘI 

Khoa học giáo dục hiện đại đã đi xa, đi rất xa qua các 

nghiên cứu, điều tra, khảo sát để phân tích và giải 

thích: quy định của không gian giáo dục, quy luật của 

môi trường học đường có những đặc tính, đặc thù, đặc 

điểm riêng của nó. Không gian giáo dục là không gian 

xã hội với các thành phần xã hội, tại đây các thành 

phần xã hội này có cùng một điểm hội tụ: dụng đạo lý 

(chân, thiện, mỹ) để dựng ý thức về luân lý (bổn phận 

và trách nhiệm) cho công dân. Môi trường học đường 

là môi trường xã hội với các thành phần xã hội, tại 

đây các thành phần xã hội này có cùng một chân trời: 

dụng kiến thức để dựng tri thức. Mê tín và dị đoan 

của cuồng giáo, cực đoan và quá khích của ý thức hệ 

độc tôn không đường đi nẻo về trong môi trường này. 

Sự liên minh giữa sự hội tụ dụng đạo lý (chân, thiện, 

mỹ) để dựng ý thức về luân lý (bổn phận và trách 

nhiệm) của công dân, và chân trời dụng kiến thức để 

dựng tri thức làm nên: một không gian sáng, một môi 

trường sạch. Tại đây, mọi thành phần xã hội được 

làm thành viên của không gian sáng này, mọi thành 

viên khi được vào, được học tập trong môi trường 

sạch này, biết tôn vinh cái sáng của tri thức, biết vinh 

danh cái sạch của đạo lý. 
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TÔN VINH CÁI SÁNG CỦA TRI THỨC 

Khi phân tích để có nhận thức tôn vinh cái sáng của tri 

thức, và vinh danh cái sạch của đạo lý, luôn tìm cách đi 

sâu thêm để phân tích không gian giáo dục và môi 

trường học đường. Xã hội học đường là xã hội hiện đại 

nhất, tại đây các khám phá khoa học, các khai phá kiến 

thức, các phương pháp khai trí mới nhất được giảng-

dạy-tiếp-nhận sớm hơn sinh hoạt xã hội bên ngoài, 

nhanh hơn quan hệ xã hội bên ngoài. Xã hội học đường 

là xã hội khách quan nhất, tại đây tin tức phải được 

chiêm nghiệm như dữ kiện, để tìm ra chứng từ, mà mọi 

chứng từ đều phải được chứng minh qua thí nghiệm 

hoặc thể nghiệm để được phân tích khách quan, được 

giải thích khoa học, nơi đây mê tín không có chỗ đứng, 

nơi đây cuồng ý thức hệ không có ghế ngồi. Xã hội học 

đường là xã hội chỉnh lý nhất, tại đây lý luận phải sát lý, 

lập luận phải toàn lý, giải luận phải minh lý, nơi đây tin 

đồn không kiểm chứng được, định kiến không minh 

chứng được đều không có chỗ nương thân, nếu không 

có phương pháp giải lý khách quan minh bạch. 
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NHẬN DIỆN TOÀN LÝ VỀ KIẾN THỨC 
Khi nghiên cứu về các chính sách giáo dục, thì sử 
dụng cấu trúc luận để đưa vào giáo khoa, khi sử dụng 
tri thức luận để đưa vào cho giáo trình, khi sử dụng 
chức năng luận để đưa vào giáo án90, thì nhận định 
không gian giáo dục trước hết là không gian của nhân 
tính, nó thẳng tay loại bỏ thú tính có trong bản năng 
đói ăn khát uống đưa tới ăn tươi nuốt sống dẫn tới ăn 
giựt uống trộm. Trong không gian này, từ học sinh tới 
sinh viên biết trên kính dưới nhường, biết bầu ơi 
thương lấy bí cùng, biết một con ngựa đau cả tàu 
không ăn cỏ. Không gian giáo dục trước hết là không 
gian của tri thức, nó xếp đặt chỉnh lý kiến thức để tạo 
ra cấu trúc hợp lý cho tri thức, xa hơn nữa nó nhận 
diện một cách toàn lý về thứ tự của các kiến thức, và 
dùng giáo khoa qua thời gian để đào tạo, để huấn 
nghiệp, để gầy dựng sự trưởng thành của tri thức, 
luôn song hành với sự trưởng thành của một công dân 
có trách nhiệm với dân tộc, có bổn phận với đất nước. 
Không gian giáo dục trước hết là không gian của 
phương pháp, nó dạy cách học, nó hướng dẫn cách 
biết, nó định hướng cách trao, nó quy định cách 
truyền, tất cả quy trình học-biết-trao-truyền toàn lý 
qua phương pháp: biết được thì hiểu được, qua 
phương pháp luận hiểu được thì giải thích được, mà 
giải thích được thì xem như đã hiểu rồi. Chính 
phương pháp cho phép sự qua lại toàn diện giữa hiểu 
biết và giải thích, ranh giới của hiểu biết và giải thích 
sẽ được “xóa” đi, bằng vai trò và chức năng của 
phương pháp. 

 

                                                     
90

 Các phương pháp tiếp cận căn bản của khoa học xã hội và nhân văn, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook 

Vùng Khả luận (trang thầy khóa) 
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ĐỐI THOẠI BẰNG ĐỐI LUẬN 

Hãy nhận ra được các luận kết sau đây cho không gian 

giáo dục, cho môi trường học đường trong hệ thống giáo 

dục là một định chế nhận nhiệm vụ đôi tổ chức có 

phương pháp từ giáo dục tới giáo khoa, từ giáo trình tới 

giáo án, nhiệm vụ đôi này là cặp bài trùng của mọi giáo 

luận: tri thức tuyền thống của tổ tiên song hành cùng tri 

thức khoa học đương đại và hiện đại. Hệ thống giáo dục 

là một định chế nhận đối thoại có đối trọng không 

những giữa các trường phái giáo khoa khác nhau trên 

giáo lộ đi tìm giáo khoa đa hiệu nhất, giáo trình hiệu 

quả nhất, giáo án hiệu năng nhất; mà đây là nơi mà các 

phái bảo vệ truyền thống có thể đối thoại bằng lý luận, 

lập luận, giải luận, diễn luận với các phái tôn vinh hiện 

đại hóa giáo dục dựa trên hiện đại hóa khoa học kỹ 

thuật đang hằng ngày làm thay đổi xã hội và nhân sinh. 

Hệ thống giáo dục là một định chế nhận nhân lý đúng 

(chỉnh lý, hợp lý, toàn lý) để chế tác ra nhân sinh quan 

đúng trong quan hệ giữa cá nhân, tập thể, cộng đồng và 

xã hội. Môt nhân sinh quan đúng sẽ tạo dựng lên một 

thế giới quan đúng trong quan hệ quốc tế giữa các quốc 

gia, các sắc tộc, các văn hóa, và một thế giới quan đúng 

sẽ gầy dựng được một vũ trụ quan đúng trong đó môi 

trường là môi sinh, mà con người phải sống chung trong 

sự tôn trọng các sinh vật khác, trong đó không những có 

động vật, có thực vật mà có sự sống của cả một hệ sinh 

thái luôn cần sự tôn trọng và che chở của con người. 
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LÝ TÍNH - LÝ TÍN - LÝ TIN 

Khi đi sâu vào các hệ thống giáo dục mà nhân loại đã 

trải nghiệm, chúng ta sẽ nhận ra các hằng số giáo dục 

sau đây, các hằng số này quyết định sự tồn tại và sau 

đó là sự phát triển của một nền giáo dục, luôn là chỗ 

dựa vững chắc cho đời sống xã hội, cho sinh hoạt xã 

hội, cho quan hệ xã hội của một quốc gia, của một 

dân tộc. Lý tính của giáo dục, lấy lý luận để lập luận, 

lấy cái lý để thắng vô minh, lấy cái lý để làm nên cái 

trí, trong đó lý trí vừa là não bộ, vừa là cột xương 

sống của trí tuệ. Lý tín của giáo dục, nơi mà đi học là 

đi để nhận các kiến thức trực tiếp mắt thấy tai nghe, 

để biết vô trương bất tín (không thấy không tin), thấy 

rồi mới tin, tức là tin có cơ sở qua thí nghiệm để xác 

chứng bằng minh chứng. Lý tin của giáo dục, nơi mà 

đi học là đi để nhận các kiến thức gián tiếp qua lịch 

sử, qua hồi ký, qua văn học, qua tư tưởng… đó là khi 

học sinh, sinh viên tiếp cận các chứng tích của tổ tiên, 

các tác phẩm văn học, triết học… của các tác giả có 

giá trị cho giáo khoa, giáo trình, giáo án. 
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RUNG TÂM GIÁO LÝ, NGÃ TƯ GIÁO LUẬN 

Khi giáo dục đưa quy trình học-biết-trao-truyền để định 

hướng giáo khoa, lập khung giáo trình, cấu trúc giáo án, 

thì trung tâm của giáo dục vẫn là giáo lý: lấy lý luận của 

đạo lý hay, đẹp, tốt, lành để định vị luân lý làm kim chỉ 

nam cho bổn phận và trách nhiệm của một công dân đối 

với dân tộc, đất nước, và ngày càng rộng hơn: đối với 

nhân loại, môi trường. Giáo lý là một tâm điểm của giáo 

dục với các giá trị luân lý làm nên cho thường thức 

công dân, trong đó tha nhân được tôn trọng trong đời 

sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội. Với quyền 

công dân, trong đó có quyền lợi được hưởng các công 

sản, trong đó có quyền được giáo dục và thành công 

nghề nghiệp, kinh tế, xã hội qua một hệ thống giáo dục. 

Khi giá trị luân lý tạo dựng được sự hình thành của một 

công dân, có quyền công dân trong việc sử dụng mọi 

công sản, trong đó được hưởng một hệ thống giáo dục, 

trực tiếp giúp công dân đó trong việc tiến thân, thì hai 

phạm trù khác phải xuất hiện trong sự trưởng thành của 

một công dân qua hai đòi hỏi: đòi hỏi nhân quyền, cụ 

thể là tận hưởng một hệ thống giáo dục, trong một nhân 

sinh có nhân tính, nhân lý, nhân tri, nhân trí; trong một 

nhân loại có nhân vị, nhân bản, nhân văn, nhân phẩm. 

Và đòi hỏi dân chủ, khi dân chủ trực tiếp chống được 

bất bình đẳng trong xã hội, chống được bất công trong 

giáo dục, để tạo ra những điều kiện thuận lợi, những cơ 

may cần có để mọi người đều có thể hưởng bốn giai 

đoạn của một đời người: thành công học đường-thành 

tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã hội. 
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GIÁO DỤC TÔN VINH HỆ ĐA 
Phải trở lại hiện trạng giáo dục Việt Nam hiện nay là 
học giả-thi giả-bằng giả trong mua điểm-bán trường để 
mua bằng bán chức trong thực trạng mua chức bán 
quyền là thực tế của một hệ thống giáo dục bị ung thư 
toàn bộ, từ trí thức tới đạo lý, từ học tới biết, từ trao tới 
truyền. Buôn học vị để lận học hàm tức là gian trong 
học lực, cụ thể là hủy diệt từ thượng tầng giáo dục, giáo 
khoa tới hạ tầng giáo trình, giáo án; trong khi nhiệm vụ 
của giáo dục là bảo đảm sự thật của kiến thức, chân lý 
của tri thức và lẽ phải của ý thức. Tại đây, lý do làm ra 
thảm họa giáo dục hiện nay chính là nguyên nhân tạo ra 
hoạn bịnh giáo dục trong một chế độ độc đảng công an 
trị, trá hình dưới ý thức hệ cộng sản nhưng luôn bị lũng 
đoạn bởi các nhóm lợi ích, mà thực chất là một tập đoàn 
tội phạm, có sinh hoạt bầy đàn như các nhóm mafia, lấy 
tham quan để tham ô, lấy tham chức vì tham nhũng, 
trong đó độc tài do độc đảng nhưng bất tài từ kinh tế tới 
văn hóa, từ quốc phòng tới giáo dục… lấy độc tôn để 
độc trị không ngần ngại diệt nhân tài, hủy nguyên khí 
của quốc gia ngay trong trứng nước của hệ thống giáo 
dục. Trong khi đó thực chất của giáo dục có kiến thức 
giáo dục tới từ đa tài, có tri thức giáo dục tới từ đa 
năng, có ý thức giáo dục tới tự đa trí.  
Giáo dục tôn vinh hệ đa (đa tài, đa năng, đa trí, đa 
hiệu…), nên hệ độc (độc đảng, độc tài, độc tôn, độc trị) 
chỉ là quái thai sinh ra quái dạng đang sinh sôi nẩy nở 
trong hệ thống giáo dục, trong đó không gian giáo dục 
phải là môi trường sáng của trí tuệ, phải là môi trường 
lành của đạo lý. 
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CÙNG HIỂU ĐỂ CHUNG HIỂU 
Một ngày kia, khi tà lộ giáo dục hiện nay bị xóa đi, 
thì nhiệm vụ đầu tiên của các lãnh đạo giáo dục có 
lương tri (tri thức của lương tâm) phải đưa giáo dục 
nước nhà trở lại minh lộ của trí tuệ và đạo lý, để nhận 
ra học để hiểu nhưng muốn hiểu phải biết nhận, biết 
tiếp nhận kiến thức có giáo khoa nghiêm minh, có 
giáo trình nghiêm chỉnh, có giáo án nghiêm túc, cụ 
thể là học-tiếp-nhận-hiểu có phương pháp, có phân 
tích, có giải thích, có phê bình… Trao để truyền, mà 
thượng nguồn là mọi người đều phải học, vị học thật 
chính là học lực, nó quyết định học vị qua bằng cấp, 
học hàm qua định vị giáo dục, chính học lực làm rõ 
hai chuyện: chuyện thứ nhất, học lực là gốc của học 
vị, cội của học hàm; và chuyện thứ hai, học lực không 
giả mạo được, vì nó có gốc, rễ, cội, nguồn từ kiến 
thức tới tri thức, nên nó không cho phép học giả, học 
tắt, học lóm, học vờ, học phớt. Hãy nhận diện rõ 
nhiệm vụ của giáo dục qua tổ chức của giáo khoa. 
Giáo dục có nhiệm vụ rõ ràng trong tổ chức giáo 
khoa, đó là sự tổ chức qua thời gian của giáo trình, 
qua diễn biến của giáo án về các kiến thức chung phải 
có của thầy cô khi truyền dạy tới học sinh, sinh viên, 
và các kiến thức này tới từ trải nghiệm, tức là tới từ: 
quá khứ, kinh nghiệm, lịch sử… Các kiến thức chung 
được sự cùng hiểu; khi truyền đạt để trao truyền kiến 
thức thì sẽ có: sự chung hiểu, cả ba (kiến thức chung, 
sự cùng hiểu, sự chung hiểu) làm nên sự liên kết và 
liên minh giữa giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo 
án. 
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CHUYẾN BIẾN VĂN HÓA CHẬM, 

CHUYẾN BIẾN XÃ HỘI NHANH 

Các diễn biến của tri thức, không những tới tự khoa học, 

mà còn tới tự xã hội, tự truyền thông… nên liên kết rồi 

liên minh với xã hội học giáo dục là cần thiết. Giáo dục 

được tổ chức qua giáo khoa, giáo trình, giáo án đòi hỏi 

sự ổn định, tức là thời gian tính của đường dài trong 

thời gian để một học trò mẫu giáo, tiểu học trở thành 

học sinh của trung học rồi sinh viên của đại học. Nếu 

chọn giáo dục rất nhanh vì nhạy với các khám phá khoa 

học, kỹ thuật hiện đại, nhưng cùng lúc nó cần thời gian 

tính của trường kỳ để đào tạo có bài bản, chính vì lý do 

này mà nó sẽ không theo kịp của chuyến biến văn hóa 

qua các thế hệ; và thế hệ các thiếu nhi, thiếu niên, thành 

niên của thế kỷ này khác khá nhiều với các thế kỷ trước. 

Chính các chuyến biến văn hóa của một sắc tộc, một 

quốc gia, một cộng đồng, một địa phương… lại luôn 

chậm hơn các chuyến biến xã hội, nơi mà đời sống xã 

hội luôn được truyền thông hiện đại hỗ trợ hay can 

thiệp; nơi mà sinh hoạt xã hội luôn áp dụng các khoa 

học kỹ thuật hiện đại nhất để tăng hiệu quả, tăng năng 

suất; nơi mà quan hệ xã hội giữa các thành phần xã hội 

luôn được định hướng bởi các phương án mới, hoặc bị 

điều khiển bởi sự xuất hiện của các lợi nhuận mới. 
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CÁC PHONG TRÀO XÃ HỘI MỚI, 

CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI MỚI 

Các hệ thống giáo dục chuyển biến chậm hơn các 

chuyển biến văn hóa, mà chuyển biến văn hóa lại 

chuyển biến chậm hơn các chuyển biến xã hội, và chính 

các chuyển biến xã hội trong quá trình chuyển biến của 

nó, thì nó nhận ra là nó chuyển biến chậm hơn các 

phong trào xã hội mới. Và, các phong trào xã hội này 

có hùng lực để chế tác ra các lực lượng xã hội mới 

không những biết đòi hỏi tự do, công bằng, bác ái; mà 

còn biết cổ vũ cho nhân quyền, dân chủ, đa nguyên, lại 

còn biết thực hiện các tổ chức nhân đạo, từ thiện rất mới 

về thông tin và truyền thông, lại còn biết cổ súy cho 

nhân loại và nhân sinh phải bảo vệ môi trường để gìn 

giữ môi sinh. Các nhận định trên giúp ta trở lại không 

gian giáo dục, môi trường học đường hiện nay của Việt 

Nam, với lãnh tụ độc đảng tại trung ương vô tri trước 

các diễn biến này có mặt trong các quốc gia văn minh, 

tiên tiến; với các lãnh đạo của Bộ Giáo dục rất vô minh 

về các kinh nghiệm hay, đẹp, tốt, lành của giáo lý, luôn 

biết kết hợp rồi liên kết làm nên phương trình thông 

minh cho giáo khoa: hệ thống giáo dục-chuyển biến văn 

hóa-chuyển biến xã hội-chuyển biến qua các phong trào 

xã hội mới, các lực lượng xã hội mới. Nên hậu quả rất 

tai hại hiện nay của nền giáo dục Việt Nam hiện nay của 

độc đảng rất độc tài nhưng lại bất tài về giáo dục; với 

các lãnh đạo của Bộ Giáo dục thích độc trị nhưng không 

biết quản trị phương trình này. 
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NGHIÊM CẨN CỦA GIÁO LÝ 

Sự liên minh giữa khoa học giáo dục, xã hội học giáo 
dục và triết học chính trị giáo dục trong các hệ thống tổ 
chức giáo dục hiện đại, lại đi ngày càng xa qua các khảo 
sát, để được ra các nhận định mới, từ đó yêu cầu các chủ 
thể giáo dục (có trách nhiệm với học đường, có bổn 
phận với học sinh, lại có sáng kiến để có sáng tạo qua 
giáo khoa, giáo trình, giáo án). Khi khoa học kỹ thuật 
đưa tiến bộ vào xã hội, nó trực tiếp hay gián tiếp tạo ra 
tiện nghi vật chất, chính các tiện nghi này ngày càng 
nhiều sinh ra một loại xã hội tiêu thụ, trong đó có tâm lý 
hưởng thụ có thể lấn lướt việc học hành luôn đòi hỏi sự 
chăm chỉ, chuyên cần, kiên định (có công mài sắt có 
ngày nên kim), ngược lại với chuyện tận hưởng các tiện 
nghi (chờ sung rụng). 
Khi thời gian bị trùm phủ bởi tiện nghi vật chất, được 
kích thích bởi tâm lý tiêu thụ dễ dãi và chớp nhoáng, thì 
chính các tiện nghi vật chất này vừa không khuyến 
khích chuyện chăm học, lại giới hạn quyết tâm tự học. 
Khi có thái độ tiêu thụ ngay trong các tiện nghi, với các 
thói quen chỉ biết tận hưởng các tiện nghi này, tại đây sẽ 
tạo ra bản năng “đói ăn, khát uống” sinh ra phản xạ “ăn 
ngay, uống liền”, với thái độ thụ động của “ăn cỗ đi 
trước, lội nước đi sau”. Trong khi đó, đi học là “lội 
suối trèo đèo” để có kiến thức, “vượt rừng, thắng núi” 
dựng tri thức. Khi mang bản năng loại “ăn tươi nuốt 
sống” thì sẽ không có trí tuệ “nói uốn lưởi bảy lần”, 
nếu chỉ biết “hưởng ngay, xài liền” thì sẽ mất cẩn trọng 
“bút sa gà chết”, quên đi đi học là để thành người 
khôn: “Người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã 
dò nông sâu”.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1825 

 

 

HIỆU QUẢ GIÁO DỤC 

QUA ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC THẾ HỆ 

Khi khảo sát về các diễn biến không hay, không đẹp, 

không tốt, không lành này trong các hệ thống giáo dục 

đương đại và hiện đại, có nêu lên quá trình xấu, tồi, tục, 

dở của nó; vì nó biến một xã hội tiêu thụ chiếm học 

đường trở thành một xã hội tiêu thụ mất học đường! 

Chính tại đây, sinh ra một hiểm nạn cho giáo dục, là 

biến chúng ta ngày càng nghiêm khắc hóa giáo dục, để o 

ép hóa giáo trình, bằng cách cứng ngắc hóa sự phát 

triển của một đứa trẻ đang trưởng thành qua cuộc sống, 

đây là chuyện phản lại sự thông minh của học sinh đang 

đi tìm kiến thức, cụ thể là chúng ta chế ra để áp chế cách 

nghĩ là: trẻ con phải học (học sớm, học đầy, học nhiều, 

học hoài) cùng lúc đó chúng ta không cho phép chúng 

được sống chung để sống chia với thế giới người lớn 

những kinh nghiệm hay, đẹp, tốt, lành của các thế hệ đã 

trưởng thành, vì đây cũng là học và tại đây hiệu quả 

giáo dục sẽ rất cao qua đối thoại giữa các thế hệ, mà 

không hề có chuyện cả vú lấp miệng em. Chúng ta đặt 

thầy cô trên cao bằng quyền lực của giảng dạy, chúng ta 

để học sinh dưới quyền lực của giảng dạy một chiều, 

thầy cô nói một mình trong độc thoại, mà không có đối 

thoại để đối luận, phản biện để phản luận, để giúp cho 

kẻ ở trên cao là thầy cô, kẻ ở tận dưới là học sinh gần 

nhau hơn, qua đối thoại để trực luận, trực luận đúng để 

trao luận trúng.  
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GIÁO DỤC MỞ, GIÁO DỤC RỘNG,  

GIÁO DỤC THÔNG 

Chúng ta được học sinh tới trường là để chỉ có học, 

cùng lúc chúng ta cô lập hóa học sinh, ra khỏi môi 

trường xã hội, mà trong sinh hoạt xã hội cũng có khoa 

học (các viện nghiên cứu), cũng có nghệ thuật (các bảo 

tàng viện), cũng có học thuật (các tác phẩm trong thư 

viện). Hãy mở (cửa) hệ thống giáo dục để mở (trí) các 

chủ thể giáo dục. Sự liên minh ở thế liên hoàn bằng 

chính sách giáo dục cụ thể giữa khoa học giáo dục, xã 

hội học giáo dục và triết học chính trị giáo dục, đề nghị 

giáo dục mở là đưa kiến thức học đường gặp giáo lý xã 

hội, tri thức khoa học, cả hai có hùng lực ngay trong 

sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội. Giáo 

dục đóng cửa sẽ đưa học đường vào ngõ cụt. Giáo dục 

rộng luôn biết chuyển biến phản xạ khép, lấy hệ thông 

(sự thông thái của giáo khoa để làm nên sự thông suốt 

của giáo trình, dựng lên sự thông minh của giáo án). 

Giáo dục thông luôn biết áp dụng hệ thông (thông thái, 

thông suốt, thông minh) để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến 

mở đường cho sáng tạo làm ra khám phá trong sáng 

chế).  
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QUÁ TRÌNH TỪ CÁ THỂ THÀNH CHỦ THỂ 

Nếu lấy ba phân tích trên: giáo dục mở, giáo dục rộng, 

giáo dục thông để đi tìm mô thức tổ chức thích hợp cho 

một hệ thống giáo dục, thì phải biết thực hiện ít nhất các 

chuyện sau học sinh dù ở bất cứ tuổi nào đều là một cá 

thể, mà học đường là nơi giáo dưỡng trí tự chủ, tâm tự 

tin, quyền tự do biết học để tự học. Học sinh lớn lên 

trong môi trường học đường, là lớn theo quá trình từ cá 

thể thành chủ thể: có bổn phận với đồng bào, đồng loại; 

có trách nhiệm với quê hương, đất nước, lại có sáng tạo 

để nâng đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cho nhân sinh, nhân 

thế. Học sinh trưởng thành trong môi trường học đường, 

trở thành sinh viên để trưởng thành trong xã hội, với vai 

trò của một công dân theo quá trình của chủ thể trí tuệ, 

có lý trí trong đề nghị, có chính tri trong quyết định, có 

tuệ giác trong hành động. Học đường không bao giờ 

cách biệt với xã hội, cũng như giáo dục không bao giờ 

xa biệt với giáo lý! 
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THÀNH CÔNG HỌC ĐƯỜNG -THÀNH TÀI 

NGHỀ NGHIỆP-THÀNH ĐẠT KINH TẾ - 

THÀNH TỰU XÃ HỘI 
Nhiệm vụ của giáo dục vẫn là đầu câu chuyện: học 
chuyện gì? Học những kiến thức cần thiết để có một 
cuộc sống tốt, để được sống trong một xã hội tốt, để 
được đòi hỏi đối xử tốt trong một chế độ tốt, với các cơ 
chế tốt của nó, tất cả có mặt để bảo vệ các công dân tốt. 
Học ra sao? Muốn “được học” những chuyện mà 
chúng ta thích, chớ chúng ta không muốn “bị học” 
những chuyện mà chúng ta không thích, vì chúng ta 
không muốn làm nạn nhân của “ép học”. Học để khai 
sáng trí tuệ qua đa diện, bằng đa dạng của tri thức, biết 
dựa vào đa trí, đa tài của nhân loại, và từ chối cái độc 
đảng, cái độc tôn, cái độc quyền trong cái độc đảng. 
Học để làm gì? Cho phương trình thành công học 
đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành 
tựu xã hội đây không phải là chuyện ích kỷ của cá nhân, 
mà kết quả để nhận ra vai trò của chủ thể của giáo dục: 
có bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước, 
lại có thêm sáng tạo qua nghề-nghệ-nghiệp, để thay đời 
đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho ta, vì đồng bào, vì 
đồng loại. Học cho ai? Cho chủ thể giáo dục là chúng ta 
thật sự muốn có phương trình thành công học đường-
thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã 
hội, để hội nhập vào nhân loại, nhân sinh, nhân thế, 
nhân kiếp bằng nhân lý, nhân tri, nhân trí, làm nên nhân 
bản, nhân văn, nhân vị, biết tôn vinh nhân đạo, nhân 
tính, nhân nghĩa, biết vinh danh nhân phẩm của chúng 
ta, cho đồng bào, cho đồng loại. 
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MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC:  

KHAI SÁNG CÁ NHÂN 

Thử thách lớn của các hệ thống giáo dục của các quốc 

gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân 

quyền luôn định nghĩa không gian giáo dục và môi 

trường học đường là một hệ thống có hai chức năng: 

chức năng trao truyền kiến thức và chức năng khai phá 

sự thông minh của cá nhân được đi học. Hai chức năng 

này tới từ một lập luận trong quá trình của một cá nhân 

từ mẫu giáo là một thiếu nhi lần đầu rời gia đình cho tới 

khi học xong qua các đoạn đường tiểu học, trong học, 

đại học. Đây là quá trình không những đi tìm để tiếp 

nhận các kiến thức mà còn là sự tìm tòi để chiếm lãnh 

các phân tích, các giải thích, các phương pháp của tính 

khách quan. Chính tính khách quan này mang tới sung 

lực cho sức thuyết phục, vì biết dùng tin tức, dữ kiện, 

chứng từ để chứng minh rồi minh chứng một cách 

khách quan một kiến thức để được mọi người công 

nhận, đây là một trong những chức năng của giáo dục. 

Tính khách quan cô lập cuồng đạo có thể tạo ra mê tín; 

tính khách quan vô hiệu hóa ý thức hệ làm nguồn gốc 

cho cực đoan, rồi độc đoán tạo ra độc tài, độc quyền, 

độc quyền, độc tôn làm ra thảm họa độc đảng. Khai phá 

sự thông minh của cá nhân là khai sáng cá nhân đó, mà 

bắt đầu là khai thị qua trao truyền kiến thức bằng học 

tập; tức là giúp cá nhân đó rời cái tôi chật hẹp đang 

đóng cửa để nhập nội vào môi trường giáo dục có nhiệm 

vụ khai mở, nêu lên các kiến thức mới trước cá nhân đó, 

để chính cá nhân sử dụng để thay đổi chính mình.  
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MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG SONG HÀNH 

CÙNG CÁC KHÁM PHÁ CỦA KHOA HỌC 

Hệ khai (khai phá, khai sáng, khai thị) luôn song hành 

cùng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức, tỉnh thức) để đánh thức hệ thông (thông minh, 

thông thạo, thông thái). Nó hoàn toàn ngược lại với môi 

trường giáo dục hiện nay của Việt Nam, qua chuyện: 

mua điểm bán trường để mua bằng bán cấp để phục 

dịch cho chuyện mua chức bán quyền trong chuyện học 

giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Và, một không gian giáo 

dục bình thường của một quốc gia ổn định trong dân 

chủ, bền chắc với nhân quyền, thì hai hệ: hệ khai và hệ 

thức là thượng nguồn của mọi định hướng giáo dục. 

Môi trường học đường khi song hành cùng các khám 

phá của khoa học của mọi chuyên ngành từ khoa học kỹ 

thuật tới thuật lý truyền thông, từ khoa học thực nghiệm 

tới khoa học xã hội và nhân văn, đưa chúng ta trở lại các 

quan niệm rất khác nhau, nhưng biết bổ sung cho nhau 

để kiến thức học đường luôn phục vụ cho kiến thức cá 

nhân của kẻ được đi học.  
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CÁI LÝ CỦA NHÂN TRI 

Khi được đi học qua trường lớp các kiến thức bằng sự 

thông minh của mình, thì tại đây con người đã hơn con 

vật, nhưng quan niệm này còn  mơ hồ về xuất xứ của sự 

thông minh. Vì sự thông minh có xuất xứ trong các quá 

trình của tư tưởng, có chỗ dựa là trí tuệ, từ đó cho phép 

ra đời các khám phá, mà các khám phá này không hề 

liên tục, tức là không liên tiếp theo thứ tự của thời gian. 

Chúng luôn bị đứt đoạn trong các chuyên ngành, có ảnh 

hưởng trực tiếp tới giáo dục; và cùng lúc thì những 

khám phá lớn của khoa học nhờ sự thông minh của một 

cá nhân đã làm thay đổi kiến thức của nhân sinh, sẽ tác 

động trực tiếp lên giáo khoa, giáo trình, giáo án. Vậy thì 

môi trường giáo dục là nơi ta thấy các quan niệm về sự 

thông minh luôn liên tục bị thay đổi, chỉ vì sự thông 

minh được hưởng các khám phá của khoa học trong 

nhận diện được các bối cảnh của nhân sinh đã tác động 

vào ngay trên trí tuệ của tri thức. Giáo dục là nhận lý 

tính (lấy cái chỉnh lý để đi tìm cái toàn lý, để hiểu luôn 

cái hợp lý) ông giúp ta hiểu thêm về quan hệ của một 

đứa trẻ mới được đi học, qua quan hệ với tha nhân, mà 

tha nhân trong môi trường học đường ở đây là thầy, cô 

và các bạn học khác. Chính cái lý của đứa trẻ mới rời 

môi trường gia đình để đi vào môi trường học đường là 

nơi mà cái lý của bản năng gặp được cái lý của nhân tri, 

mà nội dung của nhân tri là văn hóa làm nên văn minh 

với sự trợ lực của văn hiến; để thay thế cái lý bản năng 

của cá thể đói ăn, khát uống bằng cái lý giáo dục của 

tập thể ăn xem nồi, ngồi xem hướng. 
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HỌC ĐỂ HỌC CÁI MÌNH CẦN CÓ 

Khi là thiếu nhi được tiếp xúc với thầy cô cùng bè bạn 

trong môi trường giáo dục của học đường chính là kẻ đi 

học để học cách thích ứng vào một môi trường của nhân 

sinh. Và, đứa trẻ này biết biến sự thích ứng từ kiến thức 

có cội rễ là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm giáo dục là 

thượng nguồn để chuẩn bị cho sự thích ứng vào xã hội 

sau này. Giáo dục như vậy là nơi vận dụng các sinh hoạt 

của kiến thức để hiểu và để tổ chức các kinh nghiệm 

mai sau của cá nhân trong nhân sinh, trong xã hội. 

Chính sự đúc kết kiến thức qua kinh nghiệm nhân sinh 

của một học sinh là quá trình giáo dục lấy kiến thức bên 

ngoài để thay đổi con người bên trong của học sinh. 

Quá trình thành nhân của kẻ đi học, tác giả này yêu cầu 

chúng ta suy nghĩ hệ: cái lợi của chuyện học, vì nếu học 

mà không thấy lợi cho chính mình thì sẽ tự đánh mất đi 

động cơ: ham học, chăm học, hiếu học. Vì học để học 

cái mình cần có, cái mình phải có, để chuẩn bị cho cái 

vị, cái thế mà mình muốn tới, muốn ngồi. Từ trẻ ở mẫu 

giáo, tiểu học tới lớn ở cấp trung học, đại học, chính 

nhận thức ra cái lợi của chuyện học làm tăng năng lực 

trong học tập, nâng năng lượng trong học hành, để học 

và hành là ra năng khiếu của ham học, luôn được gia 

đình, xã hội, học đường bồi bổ và bồi dưỡng. Hệ năng 

(năng lực, năng lượng, năng khiếu) luôn được giáo 

dưỡng dài lâu để kẻ đi học thành người trưởng thành 

bằng chính đạo lý chuyên cần của mình. 
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«CHĂM HỌC» CHỦ ĐẠO ĐỂ CHỦ TRÌ MÀ 

THĂNG HOA «BẨM SINH» 

Cụ thể là đứa trẻ khi được đến trường, sẽ được thầy cô 

trao truyền kiến thức bằng ngôn ngữ, và đứa trẻ đó học 

ngữ vựng đúng, ngữ văn trúng để có ngữ pháp trọn vẹn 

và chính xác theo sự xếp đặt khách quan của lý trí, và 

vai trò của trường lớp từ giáo khoa tới giáo án là: học 

trúng để hiểu đúng một cách khách quan nhất! Nhưng 

tại sao lại có đứa trẻ này lại «sáng dạ» hơn đứa trẻ kia? 

Nhưng tại sao lại có học sinh này lại «học giỏi» hơn học 

sinh kia? Nhưng tại sao lại có sinh viên này lại «học 

nhanh» hơn sinh viên kia? Giáo dục là môi trường liên 

đới trong đó sự liên minh của giáo dục gia đình với giáo 

dục học đường tạo nên môi trường thuận lợi cho quá 

trình thành công trong giáo dục rồi thành người trong xã 

hội, tổ tiên Việt rất sáng suốt trong tỉnh táo để nhận ra 

phương trình này: công cha-nghĩa mẹ-ơn thầy. Giáo dục 

là môi trường liên đới các công đoạn của phương trình 

học thành tài để học làm người, và giáo dục khi tăng lực 

để tăng cấp cho năng lực để tạo ra năng hiệu của «sáng 

dạ», «học giỏi», «học nhanh», có công nhận chuyện 

«bẩm sinh», luôn chung lưng đấu cật với chuyện «chăm 

học». Nhưng chính chuyện «chăm học» là chủ đạo, vì 

nó là chủ trì để thăng hoa cái «bẩm sinh» qua thông 

minh của lý trí làm nên thành công của trí tuệ của kẻ 

được đi học. Nhiệm vụ của giáo dục phải là sự sáng suốt 

để dự đoán khả năng của học trò có trong tiềm năng của 

mọi cá nhân, để khai sáng rồi thăng hoa cái toàn năng 

trong chính học trò này.  
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SỰ THÔNG MINH CỦA KẺ ĐƯỢC HỌC 

Giáo dục là nơi phát triển sự thông minh của kẻ được 

học, mà sự thông minh không hề là một mô hình độc 

tôn, một mô thức độc đoán, mà nó là một đồ hình linh 

động, trong đó khả năng của cá nhân được bản lính của 

cá tính đưa tới những chân trời mới của kiến thức để 

thấy-thâu-nhận-tiếp những kiến thức mới này, mà phục 

vụ cho tuệ giác của cá nhân đó; mà tuệ giác là lý trí rộng 

của trí tuệ cao. Chưa đủ! Sự thông minh của kẻ được 

học không bao giờ tìm độc đạo để bị rơi vào ngõ cụt, 

mà luôn tìm ngã tư, đường nhiều chiều, từ quốc lộ tới 

đại lộ, từ ngõ ngách tới đường cao tốc… để biết đường 

đi nẻo về của sự vận hành trí tuệ, của sự chiến biến của 

lý trí, làm nên tuệ giác tỉnh táo trong sáng suốt. Chưa 

xong! Ngay trên ghế nhà trường, chỉ có kẻ dại mới chọn 

độc đạo dẫn tới độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn để 

làm nạn nhân mà phục dịch cho độc đảng; còn người 

khôn thì chọn đa nhân để có đa dạng và đa diện, từ đó 

đi trên đa lộ để thấy đa trí, nhận ra đa tài, hiểu được đa 

năng, để học được đa hiệu, mà có đa dụng luôn biết dựa 

vào đa nguyên. Chưa đầy! Trong học đường, ngoài xã 

hội, sự thông minh của kẻ được học không chỉ có quốc 

nội, mà có luôn quốc ngoại từ mẫu giáo, không chỉ có 

quốc gia, mà có luôn quốc tế từ tiểu học tới trung học, 

để ngay trong đại học biết quốc tế hóa các tri thức mà 

tháo gỡ sự hạn hẹp của quốc nội, quốc gia, lại còn biết 

quốc gia hóa các kiến thức hay, đẹp, tốt, lành của tri 

thức cao, sâu, xa, rộng của quốc ngoại, quốc tế. 
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MỘT ĐỒ HÌNH LẠI BIẾT TỰ BIẾN HÓA 

Sự thông minh của kẻ được học mang nội chất của một 

đồ hình lại biết tự biến hóa để thành một mạng truyền 

tin và truyền thông linh hoạt, ngày càng rộng trong 

không gian kiến thức, ngày càng cao trong không gian 

tri thức. Sự thông minh này biết luân chuyển từ văn hóa 

này tới văn hóa kia, biết hành tác từ văn minh này tới 

văn minh kia, biết lấy văn hiến này để làm giàu văn hiến 

kia. Sự thông minh không chấp nhận chuyện «ngăn 

sông cấm chợ», nên chối từ chuyện «bế quan tỏa cảng», 

vì rất dị ứng với chuyện «kín cổng cao tường» để che 

phủ rồi dấu kín từ kiến thức tới tri thức. Chúng ta không 

sao định nghĩa đầy đủ thế nào là thông minh, nên không 

tù túng hóa sự thông minh để khuôn nó vào một định 

nghĩa, ỷ vào một mô hình, vì chính sự thông minh này 

biết sở hữu hóa sự thông minh kia, biết lấy cái thông 

của người làm ra cái minh của ta. Đây vừa là gốc rễ, vừa 

là động cơ của phương trình thành công học đường - 

thành tài nghề nghiệp - thành đạt kinh tế - thành tựu xã 

hội, cũng vừa là chức năng của giáo dục, vai trò của 

giáo khoa, nhiệm vụ của giáo trình, làm nên tầm vóc 

của giáo án, biết đào tạo học sinh qua chân dung mà tổ 

tiên Việt đã phát họa sẵn cho nghĩa vụ của giáo dưỡng: 

Người khôn chưa đắn đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò 

nông sâu. 
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TRI THỨC CỦA LÝ TRÍ, 

LUẬN THỨC CỦA PHƯƠNG PHÁP 

Quy trình giáo dục của học-biết-trao-truyền làm nên 

mục đích của giáo khoa, định hướng của giáo trình, 

hành động của giáo án, tất cả phải tôn trọng kẻ học, tức 

là học sinh không phải là đối tượng để được hoặc bị 

nhồi nhét kiến thức, mà phải là chủ thể tri thức, và 

muốn trở thành chủ thể của tri thức thì những kẻ lãnh 

đạo giáo dục phải rành mạch về nhận định để rõ ràng về 

nhận thức. Chủ thể tri thức phải là chủ thể lý trí, trong 

đó các giáo khoa chỉnh lý, các giáo trình thông lý, các 

giáo án hợp lý làm nên trí tuệ toàn lý của học sinh, nơi 

mà thầy cô trao truyền các bài học: nếu hiểu được thì 

giải thích được, nếu giải thích được thì xem như đã hiểu 

được rồi. Tại đây, không những mê tín, dị đoan không 

có chỗ đứng trong giáo dục, mà cả ý thức hệ chính trị 

cũng không có ghế ngồi trong giáo khoa, vì cả hai đều 

đưa học sinh xa rời chủ thể tri thức, để dần dà tiến gần 

tới cực đoan trong phán xét, quá khích trong phân tích, 

rồi rơi vào mù quáng trong hành động. Tri thức chọn lý 

đúng để giữ tỉnh thức!  
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CHỦ THỂ TRI THỨC, CHỦ THỂ LÝ TRÍ,  

CHỦ THỂ PHƯƠNG PHÁP 

Chủ thể tri thức phải là chủ thể phương pháp, học có 

phương pháp và hiểu theo phương pháp, ngược lại giáo 

điều vô điều kiện với với ý thức hệ, vì phương pháp trao 

thí nghiệm để thể nghiệm để tìm sự thật, đưa giải thích 

vào giải luận để nhận diện chân lý, đưa đạo lý hay, đẹp, 

tốt, lành vào luân lý và trách nhiệm để nhìn ra lẽ phải. 

Phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là gốc của mọi hệ 

thống giáo dục; là rễ của mọi cấu trúc giáo khoa; là cội 

của mọi kiến trúc giáo trình, là nguồn của mọi mô thức 

trong giáo án. Chủ thể tri thức được xây dựng trên chủ 

thể lý trí và chủ thể phương pháp, thì mọi kiến thức 

được trao truyền trong giáo dục; mọi tri thức được giáo 

dưỡng bởi giáo trình, mọi ý thức được nhận diện qua 

giáo án phải là thành quả của tri thức có phương pháp, 

trong đó có vai trò của phương pháp luận, lấy phương 

pháp này để củng cố phương pháp kia, lấy phương pháp 

mới để bồi đắp phương pháp cũ, lấy phương pháp sáng 

tạo để phục vụ kiến thức hàn lâm. Tại đây, có trao đổi 

nên có tranh cãi, có đối thoại nên có đối trọng, có trực 

diện nên có trực luận, mà tổ tiên ta đã dạy cho con cháu 

là: so ra mới biết ngắn dài. Tức là có phương pháp này 

hiệu quả hơn phương pháp kia, có phương pháp này đa 

năng hơn phương pháp kia, có phương pháp này cao, 

sâu, xa, rộng hơn phương pháp kia. 
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CHỐNG CÁI VÔ HỌC CỦA 

TIỀN TỆ-QUAN HỆ-HẬU DUỆ 

Khi đặt vấn đề giáo dục truyền thống lạc lõng hay hài 

hòa với giáo dục truyền thông, thì tại đây chính 

những kẻ lãnh đạo chính trị phải rõ ràng trong tri 

thức, rành mạch trong phương pháp về định hướng 

giáo dục, để đặt ra những ưu tiên cho kẻ lãnh đạo giáo 

dục (từ cấp bộ tới cấp trường) phải phối hợp được cả 

hai: giáo dục truyền thống và giáo dục truyền thông 

trong quy trình học-biết-trao-truyền. Từ đó, có các 

quốc sách đầu tư vừa có tri thức và vừa có phương 

pháp vào hạ tầng tin học, tại đây khoa học truyền 

thông sẽ trở thành cốt, xương, gân, bắp giúp cho 

thượng tầng giáo khoa luôn có giáo trình mở, giáo án 

rộng trong một nền giáo dục từ chối đóng kín để phục 

vụ cho ý đồ của một ý thức hệ độc tài, mà chóng chày 

học sinh sẽ nhận ra là nó bất tài trong sự chuyển hóa 

thường xuyên của giáo dục, sự vận hành thường trực 

của giáo khoa. Câu chuyện giáo dục cao, giáo khoa 

sâu, giáo trình mở, giáo án rộng không hề lý thuyết 

hoặc trừu tượng, vì nó đã hiện diện tại các quốc gia 

Bắc Âu: Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, tại các quốc 

gia này họ tránh tuyệt đối thảm kịch giáo dục của Việt 

Nam hiện nay. Cụ thể là họ cấm toàn diện những kẻ 

vô tri lãnh đạo người có trí tri, mà hậu quả là kẻ có 

học phải làm nạn nhân của kẻ vô học, nơi mà tiền tệ-

quan hệ-hậu duệ đang đè đầu cỡi cổ trí tuệ. 
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LÝ TRÍ TỔ TIÊN, NHÂN VỊ DÂN TỘC 

Khi thế hệ trước giáo dưỡng thế hệ sau qua một hệ 

thống giáo dục trong đó kiến thức có chỗ đứng trong 

lý trí bằng phương pháp khách quan của khoa học, thì 

kiến thức đó không bao giờ lẻ loi trong độc thoại, cô 

đơn trên minh lộ của giáo dục. Kiến thức tới từ giáo 

khoa có đạo lý hay, đẹp, tốt, lành gầy dựng lên luân 

lý của bổn phận và trách nhiệm với dân tộc và đất 

nước, trong đó đạo đức đã làm nên công trạng và 

thành quả của tổ tiên chính là lý trí của cha ông, giờ 

đã thành bài học đúng cho con cháu. Chính học 

đường qua giáo dục sẽ giúp thế hệ con cháu đưa được 

kiến thức qua kinh nghiệm của tổ tiên vào đời sống xã 

hội, làm nên quan hệ xã hội lành, làm ra sinh hoạt xã 

hội tốt. Chớ không phải như hiện nay, bạo lực đã xuất 

hiện ngay trong học đường với thầy cô bạo hành học 

sinh, để trường học phải nhận luật nhân quả một cách 

thô bạo nhất là học sinh dùng bạo động để hành hung 

thầy cô. Một lực lượng lãnh đạo chính trị và giáo dục 

của một đất nước, của một dân tộc mà không ngăn 

được hệ bạo (bạo lực, bạo hành, bạo động), thì lực 

lượng này không có tương lai, tuổi thọ nó rất yểu, 

chắc chắn là nó sẽ: sống nay chết mai trong bạo phận 

của điếm giáo! 
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TRÍ TUỆ LÀM NÊN BỞI  

KIẾN THỨC CỦA HỌC THUẬT 

Một nền giáo dục chính thống dứt khoát chối từ, loại 

bỏ, xua đẩy hệ bạo (bạo lực, bạo hành, bạo động), vì 

một nền giáo dục chính thống là một nền giáo dục 

chính tri có minh lực để gạt đi, đẩy ra, loại trừ cái tục: 

nói năng thô tục sinh ra đối xử tục tĩu, cái tục không 

hề có chỗ đứng, ghế ngồi trong giáo dục, và tổ tiên 

Việt rất rõ ràng trên chuyện này: đố tục giảng thanh. 

Phải luôn lấy thanh để trị tục; tại đây trí tuệ làm nên 

bởi kiến thức của học thuật luôn biết chọn thanh để 

loại tục, và khử luôn hệ bạo (chính là tục của tục), vì 

cả hai cái bạo và cái tục nó thô bỉ hóa nhân cách, nó 

tồi tệ hóa nhân vị, nó âm binh hóa nhân phẩm. Tục và 

bạo không hề có một tấc đất trong môi trường giáo 

dục, vậy mà tại hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay, 

nó tràn lan từ mẫu giáo tới tiểu học, từ trung học tới 

đại học, có nhiều trường, lớp với nhiều cấp, bậc khác 

nhau: sâu bọ đã làm người, với bọn lãnh đạo giáo dục 

đang tha hóa trí tuệ và đạo đức của các con em học 

sinh chưa trưởng hành. Chúng không những là sâu bọ, 

mà còn là ký sinh trùng hút máu phụ huynh qua mua 

điểm bán trường, truy diệt nguyên khí của học sinh 

qua chuyện mua bằng bán cấp, để man trá trong 

chuyện mua chức bán quyền của một chế độ độc đảng 

trong mê lộ của độc tài nhưng hoàn toàn bất tài trong 

giáo dục. 
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CỘI NGUỒN HỆ LỰC 

 (TRÍ LỰC, TÂM LỰC, THỂ LỰC) 

Khi truyền thống lý trí tổ tiên tạo ra nhân vị của dân 

tộc, tức là nó tham dự rất tích cực và hiệu quả để chế 

tác nguyên khí quốc gia qua các thế hệ con cháu; sự 

trao truyền của cha ông luôn là sự tiếp nối không 

ngừng nghỉ sinh lực của một giống nòi, làm nên sung 

lực của một quốc gia, trong đó dân tộc mang hùng lực 

lịch sử của độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đã là chỗ dựa 

cho văn hiến trong quá khứ và sẽ là chỗ dựa cho văn 

minh trong tương lai. Giáo dục là không gian tái tạo 

để tái sản xuất hệ lực (sinh lực, sung lực, hùng lực) 

của một quốc gia, của một dân tộc bằng trí tuệ của 

giáo khoa, giáo trình, giáo án để phát huy toàn diện 

cho kẻ được học trong cội nguồn hệ lực (trí lực, tâm 

lực, thể lực), với trí sáng, tâm vững, thể mạnh, làm 

nên khí phách của một gióng nòi. Mà Nguyễn Du đã 

mô thức hóa được: sống là thể phách, còn là tinh anh, 

ở đây người ta thấy được thể phách qua truyền thống 

lý trí tổ tiên, và tinh anh trong nhân cách, trong phong 

cách, trong tư cách của các thế hệ con cháu.  
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TẦM SƯ HỌC ĐẠO VÌ BIẾT TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 

Đậm phúc hay nhạt phúc còn tùy thuộc vào trò nữa, đó 

là chiều dài và chiều rộng trong sự thông minh của trò 

đã hiểu ra vai vóc và tầm cỡ của chuyện «tầm sư học 

đạo», vì trên thượng nguồn của giáo dục đã biết «tôn sư 

trọng đạo». Đây là câu chuyện đạo lý của tri thức, biết 

lấy kiến thức hay, đẹp, tốt, lành để xây dựng lên ý thức 

học thành tài để học thành người, dựng lên không gian 

của nhận thức, phải có văn hay chữ tốt, mà chữ hay có 

gốc, rễ, cội, nguồn của nó: muốn hay thì phải tìm người 

xưa. Khi không gian của thức (kiến thức, tri thức, ý 

thức, nhận thức) đã định hình, thì con đường học sẽ mở: 

muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Khi quy trình 

tiên học lễ hậu học văn đã được khẳng định, thì trò sẽ 

vào một quy trình văn ôn võ luyện, trong học hằng ngày 

có luyện thường xuyên, ngữ pháp Việt rành mạch, vì 

trong tập luyện có tôi luyện. Trong quá trình ngày ngày 

tiếp cận với thầy, có bài học: muốn hay chữ phải tìm 

người xưa; và muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học 

giờ đã thành một, một của đường dài, một của nhìn xa 

trông rộng qua nghe lời thầy, nghe để học đúng và hiểu 

trúng, chớ không phải nghe một cách vô điều kiện. 
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KHÔNG GIAN CỦA HỌC LÀ  

THANH THOÁT TRONG THANH TAO 

Nghe lời thầy từ tổng quan tới chi tiết, vì thầy sẽ kỹ 

lưỡng trong học ăn học nói học gói học mở, vì văn hay 

chữ tốt của thầy giờ đã là của trò, mà văn và chữ nầy đã 

đứng hẳn về phía thanh để chống tục. Vì không gian của 

học là thanh thoát trong thanh tao, nó ngược chiều với 

cách hành xử thô tục, nó ngược dòng với cách đối xử 

tục tĩu, kể cả khi phải đối diện với cái tục tằn, thì liên 

minh của thanh thoát và thanh tao sẽ chế tác ra thanh 

nhã để luôn có hành tác: đố tục giảng thanh. Dù gặp 

một chữ, một câu, một thái độ, một hành động thấp tục 

tới đâu, thì trò sẽ làm theo thầy là trả lời bằng thanh để 

giảng thanh cho kẻ tục biết mà tự sửa rồi tự bỏ đi cái 

tục, để tự kiểm rồi tự nâng mình theo cái cao của cái 

thanh. Tự thủa xa xôi nào nơi mà chữ nghĩa cũng quý 

hiếm như tiền bạc, có lời khuyên như con dao hai lưỡi: 

«Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy», là học chữ để 

thành người, những nếu học chữ để làm ra tiền, lời 

khuyên theo loại thực dụng chủ nghĩa này, đáng ngờ vì 

nó là con dao hai lưỡi, có thể vừa làm ra kết quả, vừa 

sinh ra hậu quả. Cái thời xưa đó có chữ để làm tiền, vì 

có chữ là được xem như có học, mà có học thì «không 

sao chết đói được», dạy học thì ra tiền, thời đó thực sự 

đã qua chưa? Giờ đây hình như chữ nghĩa không còn là 

của riêng của kẻ dạy học, mà dạy trong phản xạ «giấu 

nghề», thì trò sẽ không học được trọn vẹn, đầy đủ. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1845 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1846 

 

TIẾNG NÓI CỦA THẦY LÀ LỜI TÂM HUYẾTL 

òng thành thật của thầy là sự thật của thầy trong quan hệ 

giáo lý làm nên giáo dục đặc sắc, dựng lên giáo khoa 

đặc thù, xây lên giáo trình đặc điểm, dựng nên giáo án 

đặc biệt mang cá tính, nội công, bản lĩnh, tầm vóc của 

thầy. Đây không phải là chuyện phô trương hiểu biết 

của thầy về kiến thức, mà đây là một tổng lực trong đó 

cá tính, nội công, bản lĩnh, tầm vóc của thầy đã thắp lên 

được ngọn lửa ngầm ngay trong trí lực và tâm lực của 

trò, mà những ngày tiếp nối sau này trong cuộc đời của 

trò, thì trò phải tự biết giữ lấy ngọn lửa ngầm cho trọn 

kiếp. Đây là quan hệ giữa người và người, mà giáo dục 

truyền thông qua internet khó mà thực hiện được, vì 

tiếng nói của thầy là lời tâm huyết trong một bối cảnh 

nhất định của không gian trao truyền song hành cùng 

với thời gian giảng dạy, mang đầy đủ nhân tính trong 

nhân tri, nhân đạo trong nhân trí, nhân lý trong nhân 

thế…91 Thầy đang đứng đó, thầy đang giảng đây, và trò 

nghe với chính tâm huyết của mình, mỗi lần trò rung 

động tới từ xúc động qua lời của thầy, tức là trò đang 

nhen nhúm mà tạo lực cho ngọn lửa ngầm mà trò mong 

được rực sáng mãi trong tâm lực, trí lực. Trong truyền 

thống xuất gia của Phật giáo có lễ truyền đăng (truyền 

đèn như truyền ánh sáng) giữa thầy và trò, như truyền 

cho nhau không những các tri thức cần có để làm người, 

mà còn truyền cho nhau tâm nguyện, có trong ý nguyện 

giờ đã thành ý lực là gốc của tâm lực, trí lực, làm nên 

vai vóc của trò, biết hành đạo vì biết hành thiện. 
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 Nhân Luận và Nhân Việt, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa) 
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TÂM HUYẾT CỦA MỘT NGƯỜI THẦY 

Diễn biến tâm lý giáo dục của trò mà chỉ có trò biết, từ 

nhen nhúm ngọn lửa tới lúc biến ngọn lửa bùng lên, có 

khi chỉ là khoảng khắc, có khi được nuôi dưỡng bao 

năm trường, đây có thể là một ngọn lửa lớn, cũng có thể 

là một ngọn lửa ngầm, tồn tại như một ẩn số của đời 

người, mà thi sĩ Tô Thùy Yên được vào phương trình ba 

sinh (quá khứ, hiện tại, vị lai): «Nhen bùng ngọn lửa 

chưa tàn ba sinh». Khi người xưa tin rằng lời thầy 

giảng, dạy, khuyên, răn có khi là khuôn vàng, thước 

ngọc cho cả một kiếp người. Hãy tổng kết để giải luận 

về cuộc đời của kẻ đi học gặp được thầy, và những kẻ 

khác đi học hoài, học mãi, học liên tục mà không gặp 

được thầy. Nếu một người thầy đúng nghĩa là thầy, thì 

người thầy sẽ thực hiện học trình đố tục giảng thanh, 

với hiệu quả của: không thầy đố mày làm nên, mà giáo 

dục truyền thông hiện đại qua internet khó mà làm hơn 

thầy, chỉ vì không có đầy đủ tâm huyết của một người 

thầy. Chính tâm huyết của thầy (là của riêng thầy) nên 

thầy rất khác: kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo 

sư, họ làm việc với bổn phận và trách nhiệm, nhưng họ 

không có tâm huyết của thầy. Các kỹ thuật viên, giáo 

viên, giảng viên, giáo sư thường có tài năng của trí lực 

(nên mới được hành nghề trong hệ thống giáo dục); 

nhưng họ không có sung lực làm nên hùng lực của tâm 

lực, đây là một trong những định nghĩa thế nào là tâm 

huyết trong quá trình trao và truyền của thầy tới trò. Cụ 

Tiên Điền Nguyễn Du không lầm: Chữ tâm kia mới 

bằng ba chữ tài! 
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HỌC LỰC LÀM NÊN THỰC CHẤT  

CỦA HỌC HÀNH 

Tâm huyết của thầy dẫn trò tới một không gian khác của 

quá trình học tập khi có thầy rồi thì trò không học mò 

nữa, mà là học hỏi, tức là vừa học, vừa hỏi, hỏi cho ra 

chuyện, hỏi để được học tới nơi tới chốn, hỏi để thầy và 

trò cùng ngộ ra là: so ra mới biết ngắn dài; để cả hai 

(thầy và trò), cùng thăng tiến rồi thăng hoa theo học lực. 

Khi thầy không trả lời đầy đủ, trọn vẹn câu hỏi của trò, 

thì thầy phải tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm, tức là bản 

thân thầy cũng phải học hỏi thêm, để câu hỏi của trò có 

câu trả lời, có lối ra, có chân trời, tức là «có hậu», để cả 

hai, thầy và trò, tiếp tục song hành bền bỉ trên con 

đường học vấn. Học lực làm nên thực chất của học 

hành, nó không bị một bạo quyền lãnh đạo nào có thể 

bày vẻ ma trận của ngu dân qua tuyên truyền để truy 

diệt nó, như ta đang thấy trong thảm trạng giáo dục Việt 

Nam hiện nay, lấy độc đảng để độc tài nhưng bất tài trên 

mọi lãnh vực quản lý đất nước, nhất là trong giáo dục 

mà Việt tộc đang phải nhận lãnh một bi nạn là mái 

trường Việt đang ở đáy vực thẳm của phản giáo dục. 

Lấy mua điểm bán trường để mua bằng bán cấp, qua 

học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để mua chức bán 

quyền, mà học vị là tờ giấy trắng (trắng tri thức vì vắng 

kiến thức) và học hàm là tờ giấy đen (đen vì bẩn bùn 

gian lận, màu đen của âm binh man trá).  
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THẦY TRÒ PHẢI NHẬN DIỆN RA NHAU! 

Dựng lên học lực, lấy chí bền của học chăm, trong tỉnh 

táo để suy ngẫm, sáng suốt để suy luận, luôn ngược lại 

với học gạo, học cuồng nghiệt trong vô minh, vì học mà 

không hiểu. Học thuộc lòng nhưng không có tấm lòng 

để hỏi, học mà không thấy thầy, không biết chuyện tầm 

sư học đạo. Thầy đang giảng trước mắt mà nhiều trò 

vẫn nhìn không ra, họ cứ tưởng là thầy ngồi cùng mâm, 

ăn cùng chiếu với các kỹ thuật viên, giáo viên, giảng 

viên, giáo sư… Họ tưởng ai cũng làm thầy được, ai đã 

dạy họ là thầy họ, họ lầm! Muốn thấy được thầy, thì trò 

phải «sáng dạ», «sáng lòng», muốn thấy thầy trước hết 

phải thấy được một tấm lòng của thầy! Tấm lòng của 

thầy lớn hơn điểm thi, cao hơn bằng cấp, rộng hơn học 

vị, xa hơn học hàm, tấm lòng này dường như ở cõi: sống 

lâu mới biết lòng người có nhân! Nhìn mà không thấy, 

thì xem như «lỡ duyên» học tập với thầy. Thí dụ điển 

hình là diễn biến hàng năm trong các đại học: năm đầu 

đại học trong giảng đường có vài trăm sinh viên, tới cử 

nhân chỉ còn lại một trăm, tới cao học chỉ còn lại hai ba 

chục, tới tiến sĩ chỉ còn lại vỏn vẹn trên dưới mười sinh 

viên. Nếu người thầy đúng nghĩa là: thầy, thì thầy sẽ 

thấy trong vài sinh viên sẽ có kẻ mà chính mình là thầy 

sẽ đào tạo và «biến hóa» các sinh viên này thành thầy 

như mình, đây là lúc mà thầy trò phải nhận diện ra 

nhau!  
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SỰ HỘI TỤ CỦA HAI NHÂN KIẾP 

Thầy thấy trò không những có trí lực, lại có tâm lực, 

thấu đoản kỳ của kiến thức để chế tác ra trường kỳ của 

tri thức cho chính mình, và chính thầy sẽ giáo dưỡng để 

các trò này thành trí thức theo giáo lý hay, đẹp, tốt, lành 

nhất! Trong không gian giáo dục thì sự gặp gỡ giữa thầy 

và trò là sự hội tụ của hai nhân kiếp, nếu tâm giao rồi 

đắc khí, thì hai nhân kiếp này có thể chỉ là một trong 

chia sẻ kiến thức, trong trao đổi tri thức. Hai kẻ: một 

bên là thầy, bên kia là trò, nhưng sẽ đồng hội đồng 

thuyền, lắm lúc đồng cam cộng khổ trên đường đời, 

trong và ngoài học đường, làm nên một nhân sinh quan 

chung chia được, dựng lên thế giới quan chia sẻ được, 

xây lên vũ trụ quan luân lưu được; có lẽ đây là quan hệ 

loại đẹp nhất, cao nhất giữa người và người92. Nhưng 

thầy chỉ được danh hiệu: thầy khi do chính trò gọi là 

thầy, nếu thầy mà tự vỗ ngực là thầy, trong khi chính trò 

không công nhận mình là thầy, thì chữ thầy do chính 

thầy tự gọi không có nội dung, vì không có ý nghĩa, 

nhất là không mang một giá trị cao quý gì cả. Câu 

chuyện thầy-trò luôn có nội dung của quan hệ giáo dục, 

luôn có ý nghĩa của sinh hoạt giáo dục, luôn có giá trị 

của đời sống giáo dục. Chính phương trình quan hệ-sinh 

hoạt-đời sống được giáo lý Việt hiểu rất nghiêm minh: 

Nuôi con không dạy là cha có lỗi, dạy không nghiêm ấy 

tội của thầy, câu chuyện này có cha có lỗi và tội của 

thầy, mà tội thì nặng hơn lỗi, và lỗi thì ta có thể tha, 

được chớ tội thì thật khó tha.  
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NỘI DUNG-Ý NGHĨA-GIÁ TRỊ CỦA CHỮ THẦY 

Câu chuyện vừa hài kịch, vừa bi kịch của nền giáo dục 

Việt Nam hiện nay trong chế độ độc đảng gây ra bao 

độc hại trong giáo lý. Trước hết là hài kịch của trò man 

trá học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, để giả học vị rồi 

gian trong học hàm, ung thư hóa không gian giáo dục, 

hoạn bịnh hóa môi trường học đường, giờ lại được học 

trò gọi là «thầy»! Nhưng vì học (giả) nên chưa bao giờ 

thực sự gặp thầy thật, được nghe thầy thật giảng, được 

chia sẻ từ kiến thức tới đạo lý, từ tri thức tới luân lý, từ 

nhận thức tới đạo đức với thầy thật, nên trọn kiếp chỉ là 

thầy giả (mạt giáo trong điếm nghiệp). Thầy giả thì cho 

tới hết nhân kiếp cũng không sao hiểu được phương 

trình nội dung-ý nghĩa-giá trị của chữ thầy, luôn song 

hành để song kiếp với quan hệ-sinh hoạt-đời sống của 

giáo dục thật. Bi kịch của giáo dục hiện nay của Việt 

Nam ngày càng tràn lan: với bạo lực học đường, với 

thầy cô bạo hành học trò, với học sinh bạo động với 

thầy cô, tất cả đều bị điếm nhục hóa khi học đường bị 

quan hệ man trá hóa đột nhập, với học sinh phải bán 

thân trong không gian giáo lý, với những tên thầy giả 

hãm hiếp học sinh… Với tên Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

câm kiến thức, ngọng tri thức, chột ý thức, què nhận 

thức khi ra thông lệnh «Nếu bán dâm quá bốn lần, thì sẽ 

bị đuổi học!» (tà nghiệp trong điếm lộ). 
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CON ĐƯỜNG CỦA CHÍNH TRÍ 

Có thầy giỏi, cao giáo lý, mạnh học lực, rộng tri thức, 

sâu nhận thức thì trò đừng sợ bị: tẩu hỏa nhập ma! Vì 

trong giáo lý của thầy có sự liêm chính; trong giáo dục 

của thầy có cái chính thống, làm nên giáo khoa chính lý, 

dựng lên giáo trình chính quy, tạo ra giáo án chính xác. 

Nhưng đây là chuyện mà một giáo viên, giảng viên, 

giáo sư có thể làm được, còn hệ chính của thầy thì cao, 

sâu, xa, rộng hơn, nó nằm sâu trong thử thách của thức 

khuya mới biết đêm dài. Trên đường dài của học tập, trò 

đã nhận ra thầy là người hiếm hoi, có khi là người độc 

nhất đưa trò vào con đường của chính trí, đây là chuyện 

khó trong quan hệ thầy-trò; từ khi trò nhận được trọn 

vẹn hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức). Và, cũng chính thầy là người sẽ trao hệ luận cho 

trò: lấy lý luận để lập luận, lấy giải luận để diễn luận; 

rồi khi hệ luận xuất hiện, nó sẽ tạo sung lực cho hệ 

thông (thông minh, thông thạo, thông thái) có chỗ đứng 

ghế ngồi trong hệ giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, 

giáo án) của thầy; từ đó tạo hùng lực cho hệ sáng (sáng 

kiến, sáng chế, sáng tạo) để thăng hoa cuộc đời của trò. 

Nên làm thầy đúng nghĩa không hề là chuyện dễ, 

chuyện này khó tột bậc, khó tới độ một người thầy 

không những được tất cả trò tôn vinh là thầy, được nhân 

loại vinh danh là thầy theo nghĩa đúng nhất, có thể 

chính người thầy trong nội tâm vẫn chưa tin là mình 

xứng đáng với danh nghĩa: thầy. 
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CHIỀU CAO NHÂN CÁCH CỦA THẦY 

Câu chuyện thầy-trò trong không gian giáo dục, qua 

môi trường học đường, cùng một bài giảng, cùng một 

bài học, nhưng phong cách của thầy khác các giáo viên, 

giảng viên, giáo sư, mà trò đã gặp. Phong cách giáo 

khoa của thầy không chỉ là bề ngoài hình thức mà chính 

là tư cách của thầy, mà trò phải nhận ra là sự hội tụ giữa 

phong cách và tư cách chính là chiều cao nhân cách của 

thầy. Chúng ta là trò, chúng ta cảm phục bốn hệ trong 

nội công giảng dạy của thầy: hệ thức (kiến thức, tri 

thức, trí thức, ý thức, nhận thức); hệ giáo (giáo dục, 

giáo khoa, giáo trình, giáo án); hệ luận (lý luận, lập 

luận, giải luận, diễn luận); hệ thông (thông minh, thông 

thạo, thông thái); hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng 

tạo).93 Chúng ta từ khâm phục tới kính trọng phong 

cách, tư cách, nhân cách của thầy. Chính đây là hạnh 

ngộ trong quan hệ thầy-trò, luôn bắt đầu bằng niềm vui 

học, khi được song hành cùng thầy thì sẽ biến thành 

niềm tin học. Tin vào chuyện học như tin rằng chuyện 

thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho chính mình 

là chuyện thật! Mà thầy đang đứng, đang giảng trước 

mắt ta, và người thầy này vừa là một tấm gương học, 

vừa là một tấm gương đời, trong ý nghĩa hay, đẹp, tốt, 

lành nhất. Nên khi có thầy bên cạnh rồi thì đừng sợ: lầm 

đường lạc lối, mà hãy vui sướng lên, vì chuyện xuất quỷ 

nhập thần sẽ tới để thăng hoa trò.  
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 Lê Hữu Khóa, Liens méthodologiques, parenté épistémologique entre les sciences sociales, Collection Sens 

&Preuves. Presse Universitaire du Septentrion. 
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GIÒNG SUỐI NHỎ HAM HỌC  

THÀNH CON THÁC MẠNH CHĂM HỌC 

Vì thầy biết nhóm lửa ngay trong sự thông minh của trò, 

thầy biết biến giòng suối nhỏ ham học thành con thác 

mạnh chăm học, rồi thầy cùng song hành với trò để đưa 

suối, thác này ra đại dương hiếu học của bể học, nơi mà 

trò sẽ vừa thành tài, vừa thành người.Trong những 

chặng đường của chuyện học, chúng ta hãy nhớ lại các 

bài giảng của thầy, không phải là những bài giảng của 

một kỹ thuật viên bị trùm phủ bởi cơm áo gạo tiền, một 

giáo viên bị vây bủa bởi chén cơm manh áo, một giảng 

viên bị trói buộc bởi giá áo túi cơm, lại không phải của 

một giáo sư mà người thầy thi ca tác giả chuyện Kiều, là 

Nguyễn Du đặt tên là «những phường giá áo túi cơm xá 

gì!». Trong các bài giảng của thầy (nếu thầy thực sự là 

thầy) thì ta cảm nhận từ phân tích tới giải thích, từ diễn 

đạt tới phê bình, xuất hiện sự cảm xúc của thầy, chính 

sự cảm xúc này biết đánh thức sự nhạy cảm trong thâm 

tâm của chính ta. Chúng ta mừng vui vì sự nhạy cảm 

này còn sống và sẽ mãi mãi sống còn trong ta, nó sống 

để chống lại vô cảm, sinh ra vô giác, con đẻ của vô tri 

có gốc, rễ, cội nguồn trong vô minh, làm ra hậu nạn của 

vô tâm, mà đáng sợ nhất là nó sẽ cho ra đời loài: vô 

nhân (bất nhân giữa nhân thế). Chúng ta đi học, muốn 

học, xin được gặp các người thầy biết bền gan vững trí 

chống lại hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh, vô 

tâm, vô nhân) này. 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1855 

 

 

ĐÁNH THỨC SỰ XÚC ĐỘNG VỀ  

CÁC NỖI KHỔ NIỀM ĐAU CỦA NHÂN SINH 

Bi đát làm nên bi nạn của giáo dục hiện nay dưới chế độ 

độc đảng dùng độc quyền tuyên truyền ngu dân, để bỏ 

tù tri giác của công dân lẫn tuệ giác của học trò, nó dùng 

luôn độc đoán của độc tài mà áp đặt: chuyện này nhạy 

cảm đừng đụng vào, chuyện kia nhạy cảm đừng rờ 

vào… Kế đó, nó dùng độc trị rất độc hại là giết ngay 

trong trứng nước sự xúc động, lòng nhạy cảm của các 

học sinh, mà trong tương lai là những công dân. Chính 

sự xúc động, lòng nhạy cảm là thượng nguồn của mọi 

định nghĩa về: tự do! Khi thầy đánh thức sự xúc động về 

các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, khi thầy giúp trò 

tỉnh thức để có ý thức rồi nhận thức ra lòng nhạy cảm về 

các hoạn nạn của đồng bào, của đất nước thì đây là tâm 

huyết của thầy sẽ làm nên: tâm lực của trò. Chuyện trao 

truyền trí lực qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức) không phải là chuyện khó trong giáo 

dục, chuyện khó là tạo ra tâm lực để trí lực được song 

hành với sự xúc động, lòng nhạy cảm. Vì tâm lực bảo vệ 

sự xúc cảm để trí lực dùng lý trí của trí tuệ mà tìm ra 

câu trả lời vừa đúng sự thật làm lên chân lý, vừa đúng 

giáo lý làm nên lẽ phải! 
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CHÍNH TRI, CHÍNH TRÍ, CHÍNH TÂM, 

 CHÍNH KHÍ, CHÍNH ĐẠO 

Khi độc đảng dùng hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, 

độc tôn) để gây ra ung thư độc hại vừa trong não trạng, 

vừa trong nhân tâm của học sinh, sinh viên để ngầm 

ngầm tạo ra hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh, vô 

tâm, vô nhân) này, thì tâm lực và trí lực của học sinh, 

sinh viên đang bị xiết cho tới gục, cho tới ngộp, cho tới 

chết! Nên tất cả những giáo viên, giảng viên, giáo sư vô 

tình hay cố ý tuyên truyền cho hệ vô này, họ không phải 

là thầy! Vì họ không xứng đáng được làm thầy, vì họ 

không có nhân sinh quan của nhân tính, vì họ không đủ 

thế giới quan của nhân tâm, vì họ không đầy vũ trụ quan 

của nhân từ, để được gọi là thầy đâu! Trong bài giảng 

của thầy, trong lời giảng của thầy có: chính tri, tri thức 

đúng làm nên hiểu biết trúng, chính trí, lý trí đúng làm 

nên trí tuệ trúng, chính tâm, nhân từ đúng làm nên nhân 

tâm trúng, chính khí, khí tiết đúng làm nên tâm huyết 

trúng, chính đạo, nhân đạo đúng làm nên nhân vị 

trúng94. 
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ĐỘC TRỊ ĐÃ THÀNH HOẠN TRỊ  

TRONG GIÁO DỤC 

Nguyên khí của học đường làm nên không gian giáo dục 

tinh khiết thủa xa xưa nào của Việt tộc: bồi dưỡng nhân 

tài trong học thật, làm nên học lực thật; kén chọn kẻ sĩ, 

qua thi thật, điểm thật làm nên bằng cấp thật; đãi ngộ 

khoa bảng bằng học lực làm nên học vị, học hàm. Từ 

đây, xã hội nhân ra hiền tài! Vì hiền tài là nguyên khí 

quốc gia. Và xã hội này cũng công nhận hai thực tế của 

giáo dục: thứ nhất: học tài, thi vận; và  thứ nhì: học 

chẳng hay, thi may mà đỗ. Nhưng xã hội thủa xưa của 

Việt tộc lại đủ nội công để ngăn chuyện mua điểm-bán 

trường đang tràn lan trong xã hội hiện nay dưới sự lãnh 

đạo của độc tài nhưng bất tài trong giáo dục, xã hội thủa 

xưa đó biết chặn chuyện mua bằng-bán cấp đang đầy 

dẫy trong xã hội hiện nay dưới sự chỉ đạo của độc trị đã 

thành hoạn trị trong giáo dục. Và xã hội thủa xưa đó, dù 

là nạn nhân của phong kiến, dù là nạn nhân của thực 

dân, nhưng xã hội đó không là nạn nhân của ung thư đại 

tràng trong hệ thống giáo đục như hiện nay là mua 

chức-bán quyền. Xã hội thủa xưa đó của Việt tộc, biết 

dặn dò nhau, từ trong gia đình tới ngoài xã hội: người 

mà không học khác gì đi đêm. Xã hội thủa xưa đó của 

Việt tộc biết rành mạch cái tầm vóc của chuyện học như 

chuyện sinh tồn, chuyện sống còn của đời người: chẳng 

cày lấy đâu có thóc, chẳng học lấy đâu biết chữ. 
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CHIỀU SÂU CỦA GIÁO LÝ 

LÀM NÊN CHIỀU CAO CỦA GIÁO DỤC 

Từ đây xuất hiện từ chức năng tới vai trò, làm nên vai 

vóc giáo lý của người thầy: công cha cũng trọng, nghĩa 

thầy cũng sâu. Thủa xưa, có kẻ khuyên người: muốn 

con hay chữ thì yêu lấy thầy, đây vẫn là lời khuyên 

phiến diện vì khi được đi học, thì phải: hiếu học; lấy 

chăm học để chế tác học lực của học thật, vì học giả 

như ta đang thấy hàng ngày trong xã hội Việt Nam hiện 

nay không hề có chỗ đứng, ghế ngồi trong xã hội học 

thật thủa xưa của Việt tộc. Câu chuyện học của xã hội 

thủa xưa có chiều sâu của giáo lý làm nên chiều cao của 

giáo dục: thờ thầy mới được làm thầy. Từ đây, sinh ra 

các đạo lý đẹp: về thăm thầy, các luân lý hay: về thăm 

trường. Rồi ngày vui lại là ngày thiêng liêng của Việt 

tộc qua ba ngày tết, thì trò biết mùng một tết cha, mùng 

hai tết mẹ, mùng ba tết thầy, như chúng ta biết giữ cho 

những người kính yêu này những ngày đầu năm thật 

đẹp, mà giá trị nhân bản của họ đã làm nên nhân tri 

cùng nhân lý để giữ cho nhân tính chúng ta không xa 

con đường nhân đạo của nhân nghĩa. Nếu thầy qua đời, 

cái ân giáo dưỡng đã thành cái nghĩa giáo dục: để tang 

thầy ba năm (tam tang), và khi ân nghĩa cùng hội tụ tại 

một nhân sinh quan của trò, thì trò có thể để tang trong 

lòng qua nhiều năm. Đây là chuyện tùy người, tùy trò, 

nhưng là chuyện đẹp của đời người, để hiểu cho rõ, để 

thấu cho sâu thế nào là công cha nghĩa mẹ ơn thầy.  
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NHỮNG NGƯỜI VỪA HIỀN, VỪA TÀI 
Thầy qua đời rồi, nhưng giữa các môn sinh, có trí nhớ 
làm nên tri ức cho đời người là biết giỗ thầy, cùng nhau 
trở lại mái nhà của thầy để có «cái cớ đôi» về thăm 
thầy, rồi thăm trường luôn một thể. Ân nghĩa với thầy 
còn biết đi xa hơn nữa: xây mộ thầy. Vì ân nghĩa là 
chuyện đường dài, nó chính là đường đời, ngày xưa thủa 
xa Việt tộc còn có lễ tam sinh, cho nói kẻ ra đi và người 
ở lại. Nên người xưa chắc chắn là người vừa hiền, vừa 
khôn, nên họ lập ra ruộng môn sinh, giữa các trò, nếu có 
lời nhờ ruộng thì sẽ sử dụng vào việc giỗ thầy. Ân sâu 
nghĩa nặng với thầy, có trong giáo lý tái sản xuất đạo lý 
cho giáo dục: thờ thầy mới được làm thầy. Câu chuyện 
ân sâu nghĩa nặng với thầy là câu chuyện giữa những 
người vừa hiền, vừa tài, nên họ mới là hiền tài, mới là 
nguyên khí của quốc gia, thủa xưa họ đã lập ra hội đồng 
môn, lấy quan hệ đồng môn để làm nên đoàn kết qua 
tương trợ: quỹ đèn sách. Trên cõi đời này đầy chuyện 
nắng sớm mưa chiều, ngập chuyện vật đổi sao dời, mà 
một người học trò đi trọn cuộc đời thành tài, rồi thành 
người, vượt thoát thử thách, vượt thắng thăng trầm, nhờ 
đoàn kết với đồng môn, nhờ có tương trợ. Nên những cá 
nhân đồng môn này, nhờ có cùng một thầy, mà nay 
không sợ bị đuối trong cá nhân chủ nghĩa, không sợ bị 
chìm trong ích kỷ chủ nghĩa, không sợ bị ngộp trong cái 
tôi trung tâm; chỉ thấy mình mà không thấy tha nhân. 
Để đến lúc bị đuối, bị chìm, bị ngộp thì mới thấy sự 
đoàn kết là con tàu đưa mình qua sóng gió, và tương trợ 
là cái phao mỗi lần mình bị đuối trong bể học, lạc lõng 
giữa bể đời. 
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THẦY CỦA GIÁO LÝ, TRÒ CỦA GIÁO DƯỠNG 

Trách nhiệm làm thầy trong môi trường lẳng lặng nuôi 

nấng một quan hệ bền bỉ của đời người, đó là quan hệ 

của thầy-trò. Và chính thánh Augustin đã thấu được là 

trách nhiệm làm thầy vừa là hằng số, lại vừa là ẩn số! 

Tại sao vậy? Vì giáo lý là hằng số, nhưng cũng là ẩn số, 

vì nó tùy thuộc vào nội công nhân tri, bản lĩnh nhân trí, 

tầm vóc nhân lý của từng người thầy. Khi là hằng số 

trong trách nhiệm làm thầy, thì thầy sẽ hổ trợ trò với 

tháng rộng năm dài; nhưng khi là ẩn số trong trách 

nhiệm làm thầy, thì cả thầy lẫn trò đều có cùng một câu 

hỏi, một câu hỏi có khi làm «não lòng», có khi làm «đứt 

ruột» của người hiền trước kẻ bội tín: «Nắng ba năm ta 

không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta». Chữ bạn, 

có thể là thầy, có thể là trò, nhưng cái tồi của bội tín giờ 

đã làm ra cái nhục trong quan hệ giữa người với người, 

mà người đây không phải là người dưng, kẻ lạ, mà là 

thầy của giáo lý và trò của giáo dưỡng. Trong Việt sử có 

một người thầy rất lớn là Nguyễn Trãi đã đi trọn con 

đường chông gai của ra đời để đổi đời, rồi còn đi xa hơn 

nữa là độ đời để cứu đời, đã  phò nhà Lê, đã tống cổ bọn 

Tầu tặc nhà Minh ra khỏi đất nước của Việt tộc, bắt 

chúng phải nhớ là đất Việt đã có chủ là người Việt. Sau 

ngày đất nước giành lại độc lập, người thầy Ức Trai 

này, mới khám phá ra là nhà Lê mà mình phò chỉ là 

loại: đồng thuyền (trong kháng chiến) chớ không bao 

giờ là đồng hội (trong quyền lực).  
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TRI SƯ CỦA CHỦ THỂ THỨC 

Không gian giáo dục dựng lên môi trường học đường 

mà trong đó hệ thống giáo dục từ đầu tới cuối không 

bao giờ rời kiến thức để dựng lên tri thức, rồi dùng tri 

thức để bồi đắp ý thức, chuẩn bị cho học sinh, sinh viên 

ra trường để ra đời với những nhận thức đầy đủ về bổn 

phận và trách nhiệm của công dân, luôn tỉnh thức để tự 

xây cho mình một chủ thể thức, có nhân quyền để bảo 

vệ nhân phẩm cho mình và cho người khác. Đây chính 

là sứ mệnh của thầy, mà trước hết thầy là một tri sư của 

chủ thể thức. Thủa xưa, thầy là tri sư được hiểu như là 

người cha tinh thần biết đưa đường dẫn lối, biết hướng 

dẫn trò đến các chân trời, để từ đó trò biết lý thuyết, biết 

phương pháp để thăng hoa trong chính tương lai của 

mình. Thời nay, thực tế của cá nhân hóa giáo dục, một 

học trò có rất nhiều thầy, và có rất nhiều kiến thức tới từ 

mọi nơi, và khi tổng hợp sự đa nguyên của kiến thức thì 

chính cá nhân đó nhận ra là sự chủ động cá nhân biết đi 

tìm kiến thức đa dạng, đa diện, đa phương là chuyện cần 

thiết, nên chỉ có một người thầy thì không đủ. Tại đây, 

chân dung của học sinh, của sinh viên đã ngày ngày 

biến chuyển rồi thay đổi theo sự phát triển muôn chiều 

của khoa học kỹ thuật, theo sự biến hóa muôn hướng 

của khoa học truyền thông. Sự hiện diện của mạng xã 

hội qua internet, một lúc có thể đóng vai trò của nhiều 

người thầy, qua các chuyên nghành, chuyên khoa, 

chuyên môn, chuyên gia khác nhau, đây chính là một 

cuộc cách mạng ngay trong não bộ của tri thức.  
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CÔNG CHA, NGHĨA MẸ, ƠN THẦY, 

CÔNG CHA CŨNG NẶNG, 

ƠN THẦY CŨNG SÂU… 
Nhưng cũng trong môi trường giáo dục gọi là hiện đại 
ngày nay, đã để lộ chân dung rồi hình tướng một cách 
học mới, học trò đến trường để «tiêu thụ kiến thức», và 
khi họ biết tiêu thụ kiến thức, thì đòi hỏi được «tiêu thụ 
bằng cấp». Từ nay, kiến thức là món hàng, bằng cấp là 
món đồ trong quan hệ «tiền trao cháo múc», có qua có 
lại, mà cuối cùng họ nghĩ là: «hai bên cùng có lợi», nên 
họ ngỡ ngàng khi nghe các giáo lý: công cha, nghĩa mẹ, 
ơn thầy, rồi công cha cũng nặng, ơn thầy cũng sâu… 
Trong chân dung «tiêu thụ kiến thức», qua hình tướng 
«tiêu thụ bằng cấp», họ có thái độ «tiêu xài quan hệ 
thầy-trò», họ có hành vi «tiêu pha kiến thức của thầy», 
họ có động thái «tiêu hoang giáo lý của thầy»... Họ 
nhiều kiến thức kỹ thuật, nhưng họ thiếu kiến thức đạo 
lý, họ vắng tri thức luân lý, có khi họ lạ lẫm rồi lang 
thang cho tới lầm đường lạc lối trước đạo đức là cội rễ 
trong quan hệ thầy-trò. Họ chưa trưởng thành mà họ đã 
đi hoang. Họ chưa ra đời mà họ đã lầm đời ngay trên 
nhân sinh quan của cá nhân chủ nghĩa qua cách khai 
thác môi trường giáo dục để trục lợi.  
Họ đã lạc đường ngay trên thế giới quan thực dụng chủ 
nghĩa, chỉ thấy học đường là công cụ, các thầy cô là 
dụng cụ, để họ thực hiện ý muốn cá nhân với ý đồ riêng 
tư nhất của họ. Họ đã sa lầy ngay trên vũ trụ quan ích 
kỷ chủ nghĩa khi xem giáo dục như hàng hóa, mà các 
thầy cô là các sản phẩm, cho họ xài để họ có bằng cấp, 
để họ được nhận học vị, để sau đó họ tính toán tới 
chuyện học hàm. 
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TRƯỜNG HỌC-LUẬT HỌC-THUẬT HỌC: 

PHI CÁ NHÂN HÓA 

Đặt những câu hỏi cần thiết để thực sự được trưởng 

thành: Đâu là đạo lý của kiến thức? Đâu là đạo đức của 

tri thức? Đâu là luân lý của quan hệ thầy-trò? Nếu 

không có các câu trả lời xác đáng cho các câu hỏi này 

thì không bao giờ trưởng thành trong xã hội với trách 

nhiệm ích nước-lợi dân, vì chưa hề trả lời rõ ràng: Đâu 

là giáo lý của giáo dục? Muốn có các câu trả lời chỉnh 

lý trước,  rồi có toàn lý sau, thì họ phải trở lại thượng 

nguồn của giáo dục, trong đó quan hệ thầy-trò được xếp 

đặt trong không gian giáo dục, được liên kết ngay trong 

môi trường học đường, luôn mang một sức mạnh vô 

song, vì không ai đoán được kết quả làm nên hiệu quả 

của quan hệ này. Chỉ vì quan hệ thầy-trò vừa phi cá 

nhân hóa, vừa được cá nhân hóa. Tại đây, trường học-

luật học-thuật học được phi cá nhân hóa, vì tất cả học 

trò đều phải học cùng một giáo trình, cùng một giáo án 

trong một hệ thống giáo dục. Nhưng trên thực tế, mỗi 

thầy cô đều có giáo khoa riêng biệt của mình, và chính 

giáo khoa làm nên giáo thuật của thầy cô, chính đây là 

điểm hẹn, nơi đến để học trò được khích hoạt mà tự tạo 

học lực riêng cho mình. Trò giỏi hiểu giáo trình, nắm 

giáo án, lại có trò giỏi hơn thấm giáo khoa của thầy, để 

thấu giáo lý của giáo dục qua giáo thuật của thầy; từ đó 

xuất hiện chân dung người học trò xuất sắc nhận ra 

trong quan hệ thầy-trò; đây chính là quan hệ nhân tri 

làm nên nhân trí. 
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THẦY CÓ NHÂN BẢN SẼ TẠO NÊN 

 NHÂN PHẨM CHO TRÒ 

Trò chọn thầy bằng nhân trí của mình, trò bầu ra thầy 

bằng chính nhân tâm của mình, trò gạn lọc trong tất cả 

thầy để nhận ra một người thầy sẽ giúp trò có nhân vị 

vững vàng, vì trò vững tin thầy không những qua học vị, 

mà trước hết là thầy có nhân bản sẽ tạo nên nhân phẩm 

cho trò. Đây là câu chuyện trung tâm của đời người, vì 

nó nói lên hệ liêm (liêm khiết nhờ liêm chính nên tạo 

được liêm sỉ), và hệ liêm này đi trên lưng cái tôi ích kỷ, 

đi trên vai cái tôi thực dụng, đi trên đầu cái tôi trung tâm 

cứ có ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Một người 

sinh viên chuẩn bị tiến sĩ, phải đi tìm một người thầy 

nhận làm giám đốc luận án để hướng dẫn tiến sĩ của 

mình, chỉ qua con tính thuận lợi trong cơ chế, để đi theo 

con bài thuận chiều qua quyền thế của người giám đốc 

luận án này; nhưng trong thâm tâm của trò này, thì chưa 

chắc trò tôn vinh rồi tôn kính để xem người giám đốc 

luận án này là người thầy của mình. 
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CHỦ THỂ: NHÂN CHỦ CỦA NHÂN QUYỀN 
Chủ thể không chỉ là cá nhân hay cá thể, mà chủ thể khi 

hiểu đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) rồi, khi thấu luân lý 

(bổn phận và trách nhiệm) rồi, thì có tự do trong sáng 

kiến để cải thiện điều kiện làm người của mình. Chủ thể 

là tự do có thế đứng và thế đi, có hành động và hành tác 

trong thế thăng bằng của nhân quyền và dân chủ (nhân 

quyền trong dân chủ, và dân chủ bằng nhân quyền). 

Ngữ pháp nhân chủ phải dựa trên chủ thể, có tự do 

trong sáng lập để gây dựng các phương án cho tương 

lai, vì muốn được thăng hoa trong cuộc sống, có tự do 

trong sáng tạo. Chủ thể sáng tạo không những để thành 

công trong học đường, thành quả trong nghề nghiệp, 

thành tựu trong xã hội, mà còn sáng tạo từ văn hóa qua 

nghệ thuật, từ lao động qua sáng tác ra nhân sinh quan, 

thế giới quan, vũ trụ quan cho riêng mình, để có tư duy 

riêng, để có tư tưởng riêng, mà không quên đồng loại, 

luôn song hành với mình trong cuộc sống. Chủ thể của 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức) trong “tổng thức” 

(ý thức, nhận thức, tâm thức), tại đây thức được sống và 

được tồn tại qua tỉnh thức trước điều kiện làm người của 

mình. Chủ thể được xây dựng qua nhân trí luôn là hành 

trình khám phá (đi một ngày đàng, học một sàng khôn), 

luôn là hành trình khai phá (thương người như thể 

thương thân), luôn là hành trình khai sáng vừa cho trí 

tuệ, vừa cho đạo đức (nắng ba năm ta không bỏ bạn, 

mưa một ngày bạn đã bỏ ta).  
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CHỦ THỂ: PHẨM CHẤT CỦA TỰ DO. 

Chủ thể của hệ khai (khai phá-khai phá-khai sáng) vì 

được khai thị, mở mắt nhìn đời bằng ý thức được dựng 

nên từ tri thức, chính ý thức quyết định ba nền móng 

cho các định luận về chủ thể: ý thức của tư duy về tự do, 

ý thức của hành động về tự do, ý thức của đấu tranh vì 

tự do. Chủ thể phân biệt được các sinh hoạt xã hội rất 

khác biệt của chủ thể, trong đó nghề nghiệp khác 

chuyên môn, chức năng khác vai trò, thân phận khác số 

kiếp, vì cam phận chấp nhận trong thụ động của cá nhân 

là chịu nhắm mắt-khoanh tay-quỳ gối với vị thế của nạn 

nhân, nó hoàn toàn xa lạ với định vị của tự do là đòi hỏi, 

là đấu tranh, là chủ động để chống lại kiếp khuất phục 

trước các bất công. Chủ thể có ý thức là sự thông minh 

đề nghị chúng ta phải cân, đo, đong, đếm trong đời sống 

xã hội, trong sinh hoạt xã hội, trong quan hệ xã hội, 

bằng thực nghiệm (một duyên, hai nợ, ba tình), bằng 

khoa học (duy lý, chỉnh lý, hợp lý). Và, tự do bó buộc 

chúng ta phải tra, truy, xét, kiểm lại chính ý thức của 

chúng ta trước các bất công vẩn còn tồn tại trong xã hội, 

về các điều kiện làm người để thấy, hiểu, thấu, nhận 

phẩm chất của tự do. Chủ thể ngay trong nhân dạng từ 

hành vi tới ngôn ngữ, từ hành động tới xử thế, vì trong 

đối nhân xử thế ta thấy được những cá nhân nào đã có 

hoặc chưa là chủ thể. Chính nhân dạng là kết quả của 

nhân cách, dựng nên tư cách được để tạo ra phong cách 

cá nhân, tự lao động qua sáng tạo, từ hợp tác qua đấu 

tranh.  
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CHỦ THỂ: MỨC ĐỘ VÀ TRÌNH ĐỘ LÀM NGƯỜI 

Chủ thể ngay trong ngôn ngữ, chính là mức độ và trình 

độ làm người, muốn hay không tiếp nhận nhân trí, để 

dùng tự do mà đòi hỏi nhân sinh phải có nhân tính. Đó 

là quá trình nhận thức về tự do của Thúy Kiều qua ý 

thức của Nguyễn Du, đi từ vô thức “Ngẫm hay muôn sự 

tại trời. Trời kia đã bắt làm người có thân”, tới thụ 

động nhưng thách thức“Cũng đành nhắm mắt xuôi 

chân. Để xem con vận xoay vần tới đâu”, và cuối cùng 

là tới nhận thức “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng 

nhiều!”. Chủ thể của nhân cách luôn mang cùng lúc ba 

nội hàm, gầy dựng nên nội chất, đúc kết ra nội dung của 

chủ thể: ý thức hiện hữu: có mặt trong cuộc sống, lấy tự 

do để định hướng nhân sinh quan; ý thức chủ thể:  có 

mặt giữa cuộc đời, lấy tự do để định vị thế giới quan; ý 

thức lý tưởng có mặt trong thế sự với lý tưởng của đạo 

lý hay, đẹp, tốt, lành cho mình, cho mọi người, cho 

chuyện sống chung trong xã hội là chuyện mong muốn, 

chớ không phải là chuyện cam chịu. Chủ thể mang ý lực 

của tự do, được thực hiện cụ thể bởi hai tư duy: tự do 

biến ước nguyền thành hiện hữu, hiện diện, hiện tại 

ngay trong phương án xây dựng cuộc sống; tự do biến 

dự phóng trở thành: dự đoán, dự tính, dự phòng ngay 

trong sinh hoạt thay đời, đổi kiếp vì mình, cho mình.  
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CHỦ THỂ CÓ CÁ TÍNH 

Chủ thể có cá tính, không những qua phẩm chất của cá 

nhân, đòi hỏi sống bằng chính nhân phẩm của mình, mà 

tự do còn chủ động để hành động một cách rất cụ thể 

qua sáng kiến trong cải cách, sáng lập ra các hội đoàn, 

sáng tạo ra các phương án phù hợp với mong muốn, với 

chờ đợi, với tâm nguyện: thay đời đổi kiếp, cho mình, 

cho thân quyến, cho đồng bào, cho đồng loại. Cá tính là 

kết quả, hậu quả, hiệu quả của tư duy, của hành vi trong 

hành tác cá nhân, giờ đã có nội lực của kiến thức, sung 

lực của ý thức, hùng lực của nhận thức để đòi hỏi, để 

đấu tranh. Có cá tính để đề kháng, có cá tính để đối 

kháng chống bất công, chống bạo quyền, đây là định 

nghĩa của cá tính, vừa là thượng nguồn, vừa là hạ nguồn 

của các định luận về chủ thể. Chủ thể là cá nhân có cá 

tính, xuất-hiện-để-thể-hiện rồi khẳng định chuyện thay 

đời đổi kiếp là chuyện khả thi: làm được và phải làm! 

Như vậy chủ thể biến số phận thành dự phóng, biến cá 

tính thành sung lực của tương lai, dẫn dắt tự chủ, chính 

chủ thể biến ảo thành  thực (thực chất, thực tại, thực tế) 

qua thực tài của chủ thể, biết hành động theo kim chỉ 

nam của tự do, sống và hành động có trách nhiệm với 

cộng đồng, vừa có bổn phận với tập thể, vừa có đạo đức 

với dân tộc; cùng lúc có sáng kiến theo dự phóng, có 

sáng lập cho tương lai, và có chương trình cụ thể qua 

sáng tạo, để chế tác ra các đạo lý hay, đẹp, tốt, lành. 
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CHỦ THỂ MANG CƯỜNG LỰC CỦA TỰ DO 
Chủ thể biết giải luận, mang khả năng của giải thích 
bằng kiến thức và tri thức các chuyện không thể chấp 
nhận được đang đe dọa nhân phẩm là: độc tài, tham 
nhũng, bất công, bạo động, tha hóa, đồi trụy… Chủ thể 
có năng lực giải trình, có chương trình hành động, vì có 
giáo trình đạo đức của chuyện «vì ta và vì người»; tại 
đây tính hợp lý, tính chỉnh lý của chủ thể được xây dựng 
qua hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) để 
trao luận, trong các trao đổi giữa các đối tác, từ tin tức 
tới truyền thông, từ dữ kiện tới chứng từ. Chủ thể còn có 
năng lượng của tự do tự giải thể qua đấu tranh để 
chuyển đổi các định chế, để biến đổi các cơ chế, để 
chuyển hóa các chế độ bất tín, bất tài. Từ đó, chủ thể 
nhân lên sung lực của mình qua đa tài để đa năng, đa 
nguyên để đa đảng, nhờ đa năng nên đa hiệu. Chủ thể 
mang tiềm lực của giải trừ qua quyết đoán để quyết tâm 
dẹp các tệ nạn xã hội, các tệ đoan của chế độ, chống lại 
chuyện lùi bước trước tha hóa, chống lại chuyện tự tha 
hóa, bởi một ý thức hệ, bởi một bạo quyền. Chủ thể, 
mang cường lực của tự do tự giải quyết các khó khăn, 
các trở lực, các ngõ cụt, các suy thoái phẩm chất trong 
xã hội, trong giáo dục, trong văn hóa, để cùng nhau đi 
về các chân trời đáng sống, sống mà không chán sống! 
Chủ thể có mảnh lực của tự do tự giải phóng, bỏ kiếp 
quy phục cúi đầu, gạt phận khoanh tay quỳ gối, để 
khẳng định cuộc đời mới thẳng lưng để thẳng đầu, thẳng 
chân để thẳng thân, sống không những cho lành, cho tốt, 
mà còn muốn sống sao cho hay, sao cho đẹp. 
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CHỦ THỂ: TỰ DO CHỊU NHẬN KIẾP NGƯỜI 

 ĐỂ TỰ ĐỔI KIẾP NGƯỜI, 

Chủ thể vượt lên thiên nhiên, vì tự do đã rời bản năng 

«đói ăn, khát uống», vì tự do từ chối kiếp «ăn tươi nuốt 

sống» để chọn cuộc sống: có hậu. Tự do vượt luôn qua 

thượng đế, vì tự do chịu nhận kiếp người để tự đổi kiếp 

người, để tự thăng hoa trong công bằng và bác ái qua 

đường đi nẻo về của tự do. Chủ thể biết tự cứu chống 

tha hóa, vì biết tự trọng đối với chính nhân phẩm của 

mình, trước một xã hội suy đồi từ đạo đức tới giáo dục, 

có thể dẫn tới sự suy vong của một dân tộc, thì chuyện 

tự do để tự cứu vừa vì tồn sinh của đất nước, vừa vì tiền 

đồ của tổ tiên. Chủ thể để chống diệt vong, trước mưu 

đồ xâm lăng của Tàu tặc, trước một ĐCSVN được xếp 

loại là «hèn với giặc, ác với dân». Chủ thể mang tính 

năng động để được nhập cuộc trên con đường đạo lý 

được chọn lựa bởi cá nhân, bởi tập thể, bởi cộng đồng, 

bởi dân tộc, bởi nhân loại. Nhưng đạo lý phải chỉnh lý 

và hợp lý để nhân đạo có sức mạnh của nhân lý. Có lý 

sáng suốt để có luận tỉnh táo, để mà đi về các chân trời 

hay, đẹp, tốt, lành. Chính lý luận thông minh vì lập luận 

thông thái của chủ thể mang tính tất yếu được chọn lựa 

bởi nhu cầu cần thiết, bởi mong muốn bức thiết, để cá 

nhân, tập thể, cộng đồng, dân tộc, nhân loại được sống 

tốt hơn trong nhân sinh, sống đẹp hơn trong nhân thế.  
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CHỦ THỂ LÀ BIẾT ĐẤU TRANH 

BỀN VỮNG VÌ TỰ DO 

Chủ thể dụng tự do để khẳng định quyền tham gia vào 

công cuộc chung đi tìm hạnh phúc, bằng thể lực, trí lực, 

tâm lực của chủ thể, đây là định nghĩa cụ thể và minh 

bạch của thế nào là chủ thể. Và, chủ thể luôn được xác 

thực vừa bằng ý chí, vừa bằng quyết tâm, biến chí 

nguyện đã thành nội lực, thành ý nguyền, thành sung 

lực, để hành động bằng hùng lực của nhận thức, chủ thể 

xác định để minh định bằng can đảm của dấn thân. Chủ 

thể dùng tự do để dắt tự chủ tới nổi dậy, với ý thức của 

kiềm chế nổi giận có thể đưa đến nổi loạn, từ đó giết 

chính nghĩa của chủ thể, vì biết bảo vệ chính nghĩa của 

chủ thể là biết đấu tranh bền vững vì tự do, đây là sự 

trưởng thành sáng suốt và tỉnh táo của các phong trào 

dân chủ và nhân quyền của Việt Nam trong những năm 

qua. Chọn bất bạo động song hành cùng đấu tranh ôn 

hòa, chọn đối thoại để tranh luận, chọn đàm thoại để 

đàm phán, là nội chất thông minh của chủ thể, vừa có 

chính nghĩa vừa có lý trí, vừa có trí tuệ trao luận vừa 

cho tuệ giác truyền luận. Chủ thể có tư duy để suy quyết 

khẳng định sự thông minh của nhân loại tới từ sức mạnh 

của lý trí tự do, được chế tác ra từ các trải nghiệm, các 

kinh nghiệm, các thử thách, các thăng trầm mà lý trí đã 

tiếp thu được sự thực để nắm chân lý, lấy biết lẽ phải.  
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CHỦ THỂ BIẾT THAY ĐỔI MÌNH 

Chính lý trí đã dắt tư duy, đã đưa suy quyết vào sung 

lực của chủ thể. Chủ thể mang sự sáng suốt là nếu muốn 

thay đổi thế giới, trước hết phải biết thay đổi mình, rời 

bỏ ích kỷ để tiếp nhận nhân từ, rời bỏ cái tôi tự cung tự 

cấp để đón nhận cái chung trong chuyện lợi ích chung, 

biết chia sẻ công bằng để sống chung trong công lý. Chủ 

thể đưa sự tỉnh táo phải rời cái tôi của ao nhà, nếu cần 

rời luôn cái ta của ao làng, để thấy được đại dương, 

cùng lúc hiểu được các quan hệ giứa các châu lục, để 

thấu sự vận hành của trái đất, của thế giới. Xa hơn nữa, 

là sự vận hành của vũ trụ, đó là tự do biết: đẩy cổng để 

ra đi, rời nhà để đi xa, xa làng để gặp các làng, các quốc 

gia, các châu lục khác, xa, lạ, để khai thị rồi khai minh 

cho chính mình bằng cách học tự do của thiên hạ để 

phát huy tự do cho chính mình. Chủ thể bó buộc các 

sinh hoạt chính trị phải được đúng hơn, tức là được đạo 

đức hóa hơn, để lãnh đạo chính trị phải làm việc trong 

luân lý của trách nhiệm và bổn phận và sống trong đạo 

lý đạo đức hay, đẹp, tốt, lành cùng với đồng bào mình. 

Từ đó quyền lực phải nhận trọng trách là phát huy chủ 

thể trong mọi công dân, nếu quyền lực không làm được 

chuyện này thì nó chỉ là tà quyền. 
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CHỦ THỂ GIẢI QUYẾT  

ĐỂ GIẢI PHÓNG KIẾP NẠN NHÂN 

Chủ thể nhận rõ lịch sử của nhân loại, và sắc nhọn nhất 

là triết học cho ra đời phạm trù của tự do chính là thông 

minh của lý trí, tạo nên trí tuệ, thí dụ điển hình là ngay 

trên cổ sử và cổ triết của Hy Lạp là một xã hội có nô lệ 

và đã bóc lột nô lệ, nhưng thông minh của chủ thể đã 

biết chế tác ra tư duy tự chủ để làm nên các lý luận về tự 

do, mà còn sáng tạo ra cả một tư tưởng về dân chủ. Chủ 

thể nhận rõ trong hiện sử trong bây giờ và ở đây trong 

sinh hoạt chính trị với chuyện lạ là tự do trở nên sắc 

nhọn ngay trong các thể chế độc tài, ngay trong các chế 

độ toàn trị, mà không một ý đồ chính trị nào có thể giới 

hạn tự do của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng, của 

dân tộc trên con đường đi tìm nhân phẩm. Chủ thể của 

hệ đạo, nơi mà đạo lý và đạo đức làm nền cho luân lý 

qua trách nhiệm và bổn phận với đồng loại, với tha 

nhân; luôn để cá nhân được quyền chọn lựa. Từ đây, 

nền luân lý và quyền chọn lựa được hội tụ, không hề rời 

nhau, vì nếu không có quyền chọn lựa thì sẽ không có 

luân lý. Vì chủ thể luôn mang hệ lý, có lý luận để chỉnh 

lý, có lập luận để hợp lý, có giải luận để diễn luận từ gốc 

tới nhọn, từ nguyên nhân tới hậu quả. Chủ thể giải quyết 

để giải phóng kiếp nạn nhân, phải xác minh luôn 

phương tiện của chủ thể qua các công cụ có chính nghĩa 

vì có nhân đạo. Cách nói “cứu cánh biện minh cho 

phương tiện” chỉ là cách nói của kẻ nếu không muốn tự 

sát thì chóng chầy cũng trở thành sát nhân. 
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TỰ DO SẼ LÀM TRÍ TUỆ  

CHO HÀNH ĐỘNG CỦA CHỦ THỂ 

Chủ thể mang có ý chí để quyết chí làm đời sống khá 

hơn, làm cuộc sống đáng sống hơn, nếu đạo lý và đạo 

đức làm nền cho luân lý là khuôn quyết tâm thành quyết 

chí trong hành động dài lâu và bền vững trong đấu tranh 

vì tự do, công bằng, bác ái. Chủ thể có lý luận phải dựa 

trên luân lý, có hành động cụ thể qua ý chí, khi định 

nghĩa về tự do sẽ làm trí tuệ cho hành động của chủ thể. 

Chính phương trình lý luận-luân lý-ý chí là gốc, rễ, cội, 

nguồn cho mọi hành động của chủ thể, được thể hiện 

không những trong thực tế hằng ngày còn là lý tưởng 

của chủ thể trong đấu tranh. Chủ thể có lý trí và ý thức, 

trong đó nhân lý phát huy kiến thức, trong đó nhân tri 

biết dựa vào nhân trí để có sung lực bảo vệ tính tự chủ 

của cá nhân, của cộng đồng, của tập thể, của dân tộc… 

Tất cả quá trình này đều được nhận diện trong các 

phong trào đấu tranh của dân oan tới các phong trào đòi 

hỏi dân chủ và nhân quyền trước bạo quyền độc đảng. 

Chủ thể có lý trí để hiểu tình thương, hiểu từ nguồn gốc 

của tình thương đồng loại tới hiệu quả cùng hậu quả 

trong tình thương này, chính là năng lượng của lý và 

thức trước các điều kiện của nhân sinh (có khổ đau và 

có hạnh phúc), từ đó hiểu nội chất của hai thái cực này 

trong nhân thế để tạo hạnh phúc và xa rời khổ đau.  

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1877 

 

CHỦ THỂ ĐẠP LÊN SỰ THỐI NÁT 

Chủ thể đưa lý trí lên hàng đầu, vào hạng ưu tiên để 

chọn lựa, để quyết định, để hành động, chủ thể chống lại 

sự vô cảm, chủ thể dẵm lên sự hèn nhát, vì chủ thể biết 

chống vô nhân. Chủ thể đạp lên sự thối nát, không chấp 

nhận một lực lượng công an, cảnh sát, lên hàng triệu 

người, mà xã hội đen giữa ngày thao túng dân lành, mà 

chính chính quyền qua hệ thống công an lại thông đồng, 

giao kết, và giựt dây xã hội đen để khủng bố dân oan, 

dân đen, dân lành. Chủ thể biết bảo vệ cá nhân, gia đình, 

dân tộc, nhân loại qua công bằng, công lý, công pháp, 

chính đây sự thông minh của chủ thể biết thăng hoa 

trong các phong trào xã hội đi tìm và sẵn sàng đấu tranh 

vì tự do. Chính các phong trào đấu tranh vì công bằng 

và công lý của dân oan ngày càng được dân tộc hóa và 

cả nước đều biết, chia sẻ, đồng cảm, song song với đấu 

tranh vì dân chủ của nhiều phong trào vì nhân quyền 

ngày càng được thế giới hóa được sự hỗ trợ của nhiều tổ 

chức nhân đạo quốc tế, ngay cả Liên Hợp Quốc, và các 

châu lục đã có tự do. Điều phải nhận định về chính trị 

học và xã hội học là hành động tự do đấu tranh vì nhân 

quyền không bao giờ bị coi rẻ, xem thường, bỏ rơi, bỏ 

quên mà nó luôn được tôn vinh, và nó ngày càng được 

tôn vinh hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 
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CHỦ THỂ CHỐNG DIỆT VONG 
Chủ thể chống diệt vong, chống diệt chủng, trước họa 
xâm (xâm lấn, xâm lăng, xâm lược) trước hiểm họa hiện 
nay của Việt tộc với ý đồ của Tàu tặc, bằng thâm ý của 
Tàu tà. Mà man tính trong man rợ có từ tính toán tới 
hành động, cướp trắng trợn đảo biển Việt cùng lúc gây ô 
nhiễm qua công nghiệp đầy độc chất của chúng đang 
đầu tư và khai thác ồ ạt ngay trên lãnh thổ Việt, với sự 
thông đồng của các lãnh đạo đã bán nước để trục lợi. 
Chủ thể chống lại chuyện man tính trong man hoạt của 
Tà tặc có ngay trong mọi sinh hoạt đang gây ung thư 
hóa xã hội Việt: đầu độc dân ta qua thực phẩm, thao 
túng hàng ngày từ sản xuất tới tiêu thụ, từ kinh tế tới 
thương mại, tiêu diệt nông phẩm Việt để diệt nông dân 
Việt đang có trách nhiệm nuôi cả dân tộc. Chủ thể 
chống lại chuyện tiêu hủy công nhân Việt bằng bóc lột 
trực tiếp từ đồng lương tới điều kiện lao động nghiệt 
ngã ngay trong các xí nghiệp mà người Tàu được đóng 
vai chủ để bòn rút tài nguyên việt qua sức lao động Việt. 
Tự do qua tự chủ chống diệt vong, với các bước đầu tiên 
là chống kiếp nô lệ qua hệ thống biến con người Việt 
thành lao nô, nô tỳ trong quá trình ô nhục của chính 
sách xuất khẩu lao động. Chủ thể sáng suốt bảo vệ đồng 
bào, trong đó ta ngăn chặn ngay các tổ chức Tàu hoạn 
mang tất cả hệ quả của Tàu tặc, Tàu man để gây ra Tàu 
họa, Tàu nạn trong chuyện tổ chức bắt các trẻ em Việt 
để cướp nội tạng, buôn bán phụ nữ Việt qua con đường 
mãi dâm ngay trên lãnh thổ tàu để thỏa mãn man tính 
của một xã hội tật nguyền ngay trong tư duy bại hoại 
trong bất công trọng nam khinh nữ. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1880 

 

 

CHỦ THỂ SỬ DỤNG TỰ DO  

ĐỂ TẠO HẠNH PHÚC 

Chủ thể phải tự chủ đi tìm tri thức luận trong các quá 

trình sau đây: ý thức đi tìm lý trí khi đã từng là nạn nhân 

của vô minh; tâm thức đi tìm nhân tri khi đã từng gánh 

chịu vô tri; hận thức đi tìm công bằng khi đã từng cam 

chịu bất công. Chủ thể phải nhận ra các thử thách sau 

đây: vượt thoát hệ bạo (bạo quyền, bạo động, bạo 

hành); vượt khỏi hệ độc (độc tài, độc quyền, độc đảng); 

vượt thắng hệ tham (tham quyền, tham nhũng, tham ô). 

Chủ thể phân tích được các quá trình sau đây: khả năng 

thay đổi trực quan để có trực giác trước bạo quyền; tiềm 

năng thay đổi hiện tại xấu để chuẩn bị tương lai tốt; kỹ 

năng biết thắng cả ba hệ bạo, độc, tham vì nhân phẩm 

của mình, của đồng bào, của đồng loại. Chủ thể có nhận 

xét rất sâu sắc về sự thông minh nắm bắt được cái duyên 

của các chuyện hay, đẹp, tốt, lành, biến sơ ngộ thành 

hạnh ngộ, để tao ngộ với năng lực tái tạo lại điều kiện 

thuận lợi cho việc tái ngộ, bằng tiềm năng của hệ thức 

(kiến thức,trí thức, ý thức, nhận thức) đưa nhân tính về 

hướng nhân trí của hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng 

tạo). Chủ thể sử dụng sự thông minh để minh chứng 

được là hành động tự do tạo được khoái cảm trong hạnh 

phúc, khoái lạc vì có công bằng, và nếu xóa đi các khoái 

cảm, các khoái lạc này tức là đang xóa đi một phần lớn 

các động lực tự do làm cho động cơ tự chủ thành hành 

động cụ thể.  
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CHỦ THỂ: Ý THỨC ĐI TÌM HẠNH PHÚC  

KHI ĐÃ TỪNG CHỊU ĐỰNG KHỔ ĐAU 

Chủ thể vận dụng sự thông minh vì ý nguyện bên trong 

của nhân tính luôn mong muốn thay đổi kiếp người xấu 

của chính mình bằng ý muốn bên ngoài ngay trong quan 

hệ xã hội để có một xã hội đúng hơn, một cộng đồng tốt 

hơn, một tập thể hay hơn, một dân tộc giỏi hơn. Chủ thể 

làm rõ một mệnh đề: ý thức ham muốn được hưởng 

những chuyện đáng hưởng để có được một cuộc sống 

đáng sống vì được hưởng. Chủ thể sử dụng tự do, vận 

dụng tự chủ bằng tự lực trong quá trình khai thác hệ 

tưởng để minh bạch hóa: ý tưởng biến tự do bên trong 

thành hành động bên ngoài; ý thức đi tìm hạnh phúc khi 

đã từng chịu đựng khổ đau, ý muốn sống trong công 

bằng vì đã là nạn nhân của bất công; ý định biến hiện tại 

xấu thành tương lai tốt; ý lực đưa hành động tự do của 

mình vào ngay đời sống xã hội. Chủ thể biết sáng tạo để 

tự hành động là chống lại bạo quyền đang đe dọa, khống 

chế, đàn áp tự do qua bạo lực có mặt trong cuộc sống, 

bằng chính tri thức của tự do không nhất thiết phải dùng 

bạo động để giành tự do, mà có thể xua đuổi, xóa bỏ các 

bạo lực chống lại tự do qua phương trình thông minh 

của đối thoại-đối chất-đối luận. Chủ thể chống bạo 

quyền phi nhân tính vừa tha hóa, vừa đồi trụy, lại vừa 

vô luân, vô nhân bằng bằng hành động tự do qua hành 

tác tự chủ bằng tiếng nói, bằng trần tình, bằng biểu tình, 

bằng đề đạt, bằng đàm phán… để xác nhận nhân quyền, 

quyền làm người với nhân tính của nhân đạo.  
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CHỦ THỂ NUÔI TỰ CHỦ BẰNG  

CHỦ LỰC CỦA NHÂN NGHĨA 

Chủ thể chống lại bạo quyền bằng lý thuần chất của 

nhân phẩm vừa dựa trên nhân lý, vừa dựa trên nhân trí, 

làm nên phương trình hợp lý-chỉnh lý-thuần lý để tự do 

sánh đôi với công bằng, như tự do song hành đạo đức 

bảo đảm nhân tính. Một nhân tính không chấp nhận tà 

quyền, độc quyền, tham quyền. Chủ thể chống lại bạo 

quyền bằng tự chủ của lý chí, bằng quyết tâm với các lý 

luận nhân lý: tự do trong công bằng và bác ái, từ đó đấu 

tranh để xã hội công nhận đạo lý tự do-công bằng- bác 

ái vừa như nguyên tắc, vừa như khuôn mẫu cho mọi 

hành động xã hội, từ chính quyền tới cá nhân, từ tập thể 

tới cộng đồng… luôn biết lấy tự do làm động lực cho 

văn minh của dân tộc.. Chủ thể chống lại bạo quyền 

bằng tự do đến từ nhân lý, có ngay trong nhân tính, xuất 

hiện từ nhận thức về nhân phẩm, ở ngoài các quy luật 

nhân quả của hoàn cảnh, vì tự do đến từ tư duy của con 

người dựa trên nhân luận được hỗ trợ bởi đạo lý, đạo 

đức, của nhân đạo, tức là không phải chờ mình phải là 

nạn nhân của bạo quyền rồi mới đấu tranh cho tự do của 

mình. Chủ thể nuôi tự chủ bằng chủ lực của nhân nghĩa, 

biết rời bản năng ăn tươi nuốt sống tức là giết để ăn, để 

nuôi thân, để được tới bản thể ăn ở có hậu, có ngày mai 

được chung sống qua công bằng với đồng loại, như cá 

thể có thông minh tôn trọng nhân loại, trong hùng lực 

của chủ thể có trách nhiệm với cộng đồng, có bổn phận 

với đồng bào, đồng loại. 
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CHỦ THỂ: SỰ VẬN HÀNH  CỦA NHÂN TRÍ 
Chủ thể tôn vinh ý thức về phẩm chất con người: nhân 
phẩm, nên chủ thể chính là tự do đấu tranh vì phẩm chất 
đó.Chủ thể dựa vào giáo dục vừa để giáo dưỡng cá 
nhân, vừa để trao tuyền các nhân thức vì nhân tri qua 
các thế hệ. Chủ thể sự dụng tự do thể hiện nguyện vọng 
sống trong hạnh phúc, với ý nguyền được sống chung 
với đồng bào, đồng loại trong liêm sỉ. Chủ thể chuyển 
hóa hoài bão tới phương án cụ thể để hoàn hảo hóa 
nhân lý cho thật chỉnh lý, từ đó tạo điều kiện thuận lợi 
cho hành động vì tự do. Chủ thể tôn trọng tự chọn, tự do 
chọn lựa, tự do từ chối áp đặt, tự do phản đối áp chế, vì 
đó là bản chất của bạo quyền. Chủ thể tôn trọng độc lập 
suy nghĩ, chống lại bạo quyền đã tước quyền tự do nhân 
luận, để độc quyền tư duy trong độc đoán của độc đảng. 
Chủ thể thấu hiểu sự vận hành của nhân trí, trong đó 
hậu quả (hay hiệu quả) của sự cố (hay biến cố) tạo ra tư 
duy của nhân lý dùng tự do để vượt thoát thử thách, 
vượt thắng thăng trầm qua đấu tranh vì tự do; có ý thức 
về tính khả thi, đi từ năng lượng của cá nhân tới năng 
lực của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc khi quyết 
đoán để quyết định thực tế hóa quyền tự do. Chủ thể 
hiểu hệ dự (dự tính, dự báo, dự đoán), để lý trí phân tích 
được tình hình cụ thể, để trí tuệ lập ra các cứu cánh mới 
và đúng, cùng lúc triển khai các phương tiện hợp nhân 
lý để giành tự do công khai đấu tranh vì hệ công (công 
bằng, công lý, công pháp) cho một công quyền có bản 
lĩnh của nhân lý, có tầm vóc nhân tri, có nội công nhân 
trí, để cuộc sống được tốt hơn, lành hơn, đẹp hơn, cao 
hơn. 
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CHỦ THỂ CẨN TRỌNG TRƯỚC 

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 

Chủ thể có hệ công (công bằng, công lý, công pháp) vì 

biết và có: công bố một cách minh bạch nhất, vì thế nên 

tự do luôn ngược chiều với tà quyền; công phu kỹ lưỡng 

trong chuẩn bị, kỹ càng trong thực hiện, không ăn xổi ở 

thì mà ăn ở có hậu, vì thế nên tự do luôn là phản biện 

của bạo quyền; công trình trong phát triển bền vững vì 

nhân phẩm dựa trên nhân nghĩa, xây dựng một tự do 

dày nhân thức. Phương trình công bố-công phu-công 

trình làm nên sự nghiệp của chủ thể. Chủ thể cẩn trọng, 

vì cẩn thận trong đấu tranh vì tự do, công bằng, bác ái: 

bắt đầu bằng sự cẩn trọng dựa trên phương tiện tốt và 

tránh được các hậu quả xấu, cùng lúc biết bảo vệ mọi 

giá trị của nhân tính. Chủ thể biết chọn lựa cứu cánh tốt 

với phương tiện tốt cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của 

nhân phẩm. Chủ thể cẩn trọng với các giá trị tới đạo 

đức, tránh giết chóc, thảm sát, chiến tranh cùng lúc biết 

bảo vệ mọi giá trị của nhân đạo. Chủ thể phải lường 

trước được các hậu quả trước tính khả thi, để cân, đo, 

đong, đếm các hậu quả, vì chủ thể có trách nhiệm với 

tha nhân, trước khi hành động, ngay trên thượng nguồn 

chủ thể có đạo lý để luôn luôn phải bảo vệ lẽ phải. Chủ 

thể yêu cầu mọi kẻ đấu tranh vì tự do phải cẩn trọng vì 

tha nhân, vì cộng đồng, vì xã hội, vì đồng bào, vì đồng 

loại, chớ không phải cẩn trọng chỉ vì cá nhân mình.  
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CHỦ THỂ CHỐNG VÔ CẢM 

Chủ thể chống vô cảm, nếu vô cảm là thờ ơ, lãnh đạm, 

tức là câm, mù, điếc trước các khổ đau, đánh mất đi mọi 

cảm xúc, thì chính vô cảm đã phản lại các giá trị đạo 

đức và phản lại cả sự thông minh của ý thức là nơi tiếp 

nhận kiến thức. Chủ thể trong cẩn trọng để tự tin chính 

là tự do trước khi chọn lựa, phải biết phân xử trước khi 

hành động, phải biết đánh giá các phương tiện và các 

hậu quả của nó.  

Chủ thể kết hợp tất cả nội lực của nhân phẩm để chế tác 

ra tự tin kết tinh vì mọi tiềm lực của nhân lý. Tự do kết 

hợp tất cả sung lực của nhân tri để chế tác ra tự tin kết 

tinh mọi hùng lực lực của nhân trí, đó là chặn đường 

tiến hóa của nhân tính. Chủ thể ngăn chặn bạo quyền, tà 

quyền, cướp tự do của chúng ta, thì chúng ta phải bắt 

đầu bằng cách giới hạn cách sống, cách nói, cách làm 

của bạo quyền, tà quyền. Nếu không thì chính bạo 

quyền, tà quyền sẽ giới hạn tự do của chính chúng ta 

bằng cách: gây sợ hãi qua khủng bố, gây lo âu áp chế, 

gây tự kiểm duyệt, tự kiểm tra qua ý thức hệ của bạo 

quyền, tà quyền. Chủ thể biết công bằng, có liêm chính 

qua tất cả thỏa thuận trong xã hội, trong đó khi quyền 

lợi được tôn trọng ngay trong hợp tác giữa các bên: cá 

nhân, chính quyền, pháp luật, xã hội, và mọi công dân 

đều biết tuân thủ sự hợp tác này, thì đây chính là căn 

bản của tự do. Chủ thể bảo vệ dân chủ trực tiếp, trong 

đó mọi người được tự chọn, để tự quyết định cho chính 

mình, nơi mà bạo quyền, tà quyền không có mặt vì 

không có chỗ đứng, lẫn chỗ để ngồi. 
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CHỦ THỂ LUÔN ĐI XA HƠN TƯ LỢI 

Chủ thể biết hợp tác và hợp đồng dựa trên công lý của 

công bằng chính là tự do trong tự tin để tự chọn trong 

đa phương, đa hướng trong đa nguyên dựa trên dân chủ, 

nó ngược lại độc tài, bạo quyền chỉ biết đi một chiều. 

Chủ thể có cách nhìn, cách thấy, cách hiểu, cách nhận, 

cách xử lý tới từ tự tin dựa lên lòng tin về khả năng của 

tự do biết chống lại sự ngăn cấm, đàn áp, khống chế, 

khủng bố của bạo quyền, tà quyền. Chủ thể luôn đi xa 

hơn tư lợi, đi ngoài tư lợi, được thử thách trong đấu 

tranh vì tha nhân, vì đồng bào, đồng loại đang đau khổ 

trong bất công và bạo lực. Chủ thể có quyết đoán trong 

đấu tranh vì công bằng nên nó tốt, nó lành và chính sự 

tự tin của chủ thể xác chứng rằng công bằng là chuyện 

vừa đẹp, vừa hay. Chủ thể phân tích ý muốn vì tự do để 

tới tự do thực hiện hoài bão, đi từ đạo lý vì hoài bão tới 

đạo lý vì trách nhiệm. Chủ thể có nhận thức đôi (hoài 

bão-trách nhiệm), đây là quá trình hoàn thiện hóa xã 

hội, đạo đức hóa cộng đồng, luân lý hóa cá nhân, vì tự 

do có quyền hành động để hoàn thiện hóa thế giới, để 

chỉnh chu hóa thế gian. Chủ thể có đồ hình nghiên cứu 

về cứu cánh của nhân sinh phải thấy bốn loại cứu cánh: 

cứu cánh vì quyền lợi, trong đó có tư lợi và có công lợi; 

cứu cánh vì giá trị, trong đó giá trị tâm linh mang nội 

chất thiêng liêng; cứu cánh vì truyền thống của tổ 

tiên,vừa là trí tuệ, vừa là lý trí, cứu cánh vì tình cảm, 

trong đó cảm xúc có cái lý của tâm giao, đắc khí. 
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CHỦ THỂ ĐỨNG LÊN ĐỂ ĐỨNG CẠNH  

TẤT CẢ CÁC NẠN NHÂN CỦA BẤT CÔNG 

Chủ thể tự tư duy để có hành động, để tác động thẳng 

trong xã hội, ngay trong cộng đồng, thẳng lên thế giới, 

mang ý chí đúng, mang hoài bảo đẹp, mang trách nhiệm 

cao. Trong ý chí được được biến thành tự hành động, thì 

sự thông minh của tự do là tự do cẩn trọng, tự do làm ra 

cuộc sống phải được xem là đáng sống, chớ chủ thể 

không phải chạy theo các hoài bão mộng tưởng cho một 

cuộc sống hão huyền. Chủ thể biết tự giải phóng trong 

thông minh của hành động, tức là không liều lĩnh chết 

người, vì tự do trong tàn phá, trong bạo ác chỉ là tự do 

của tự sát, vì nó không biết xây mà nó chỉ biết diệt. Chủ 

thể mang nội lực của sự cẩn trọng: từ đề nghị tới thảo 

luận, từ quyết định sáng suốt tới hành động tỉnh táo; nên 

tự do giữa luôn có hai thực chất: can đảm và cẩn trọng. 

Chủ thể đứng lên để đứng cạnh tất cả các nạn nhân của 

bất công, của độc tài, của tham nhũng... đứng về phía 

đồng bào và đồng loại đang khổ đau trong một chế độ 

lấy bạo quyền, dùng bạo lực để hằng ngày bạo hành 

đồng bào mình. Chủ thể đứng cạnh tất cả các phụ lão, 

các trẻ thơ, các người tàn tật, các phụ nữ… hằng ngày là 

nạn nhân của một chế độ bỏ quên không những an sinh 

xã hội mà cả an toàn xã hội để bảo vệ kẻ yếu thế, kẻ 

mang tàn tật… Chủ thể đứng cạnh tất cả các phong trào 

đấu tranh liêm chính vì dân chủ, vì nhân quyền để bảo 

vệ cá nhân, gia đình, tập thể, cộng đồng, dân tộc, ít nhất 

là bắt buộc bạo quyền phải tôn trọng các quyền được 

ghi trong hiến pháp. 
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CHỦ THỂ ĐỨNG CÙNG 

CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC 

Chủ thể đứng cùng các tù nhân lương tâm hoàn toàn vô 

tội đang trong vòng lao lý vừa vô nhân đạo, vừa vô nhân 

tính của bạo quyền vừa đang vùi dập nhân cách bất 

khuất của dân tộc, đang tha hóa phẩm chất của Việt tộc. 

Chủ thể đứng cạnh tất cả dân đen và dân oan trong cảnh 

màn trời chiếu đất, mất đất, mất nhà nạn nhân của các 

lãnh đạo ma đất đã cấu kết với bạn các nhà thầu ma xây 

cất, đang khổ nhục hóa các nạn nhân này ngay trên 

mảnh đất của họ. Chủ thể đứng cùng các phong trào yêu 

nước đang đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ 

biển đảo tới đất liền, từ môi trường tới môi sinh, đang bị 

tiêu hủy hằng ngày bởi Tàu họa, thông đồng với các 

lãnh đạo đang bán nước. Chủ thể đứng cùng đa nguyên 

mở cửa cho đa tài, đa năng, đa hiệu, để chống độc tài, 

độc trị, độc quyền qua độc đảng, từ đó tạo dựng lên 

khối đại đoàn kết trong đa dạng tư duy, đa thể lý luận, 

có đa lực tiếp nhận văn minh của nhân loại. Chủ thể 

đứng lên quyết tâm giải phóng chính mình qua hệ thức 

(kiến thức, tri thức, trí thức,ý thức, nhận thức) cùng lúc 

giải phóng gia đình, thân tộc, tập thể, cộng đồng, dân 

tộc mình ra khỏi nhà tù ngu dân của độc đảng. Chủ thể 

đẩy cửa, đạp tường, phá rào, đạp nhà tan nhà tù của một 

chế độ sống nhờ công an trị, đã cai trị vô cùng tàn nhẫn 

lương tri của Việt tộc chỉ muốn sống với lương tâm của 

một dân tộc tốt.  
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CHỦ THỂ PHẢI CHỨNG KIẾN  

CẢNH XÃ HỘI BỊ MÙ LÒA 

Chủ thể quyết đoán trong hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, 

sáng tạo) từ tư duy tới hành động, từ lao động qua nghề 

nghiệp tới mọi sinh hoạt trong xã hội, để khẳng định 

thông minh Việt đủ lực, đủ tầm, đủ sáng lòng, sáng dạ, 

sáng trí để được sống tự do trong văn minh như bất cứ 

dân tộc văn minh nào trên hành tinh này! Chủ thể đứng 

cùng dân oan, và chứng kiến các lực lượng bạo quyền là 

công an, cảnh sát, hợp cùng các lực lượng tà quyền là 

côn đồ, du đảng của xã hội đen đánh đập, trấn án, bạo 

hành với dân oan là mỗi lần chúng ta thấy nhân phẩm 

của chính chúng ta bị xúc phạm. Chủ thể đứng cùng với 

các nạn nhân của cưỡng hiếp, của bạo dâm, có cả ấu 

dâm và chứng kiến thủ phạm được che đậy từ hành 

pháp tới tư pháp là mỗi lần chúng ta thấy nhân tính của 

chính chúng ta bị chà đạp. Chủ thể phải chứng kiến 

cảnh xã hội bị mù lòa vì tiền bạc, vật chất trong thực 

cảnh: con cái ruồng rẫy cha mẹ, anh chị em giết hại 

nhau để thấy nhân nghĩa của chính chúng ta bị thủ tiêu. 

Chủ thể phải chứng kiến các lãnh đạo tổ chức buôn thần 

bán thánh, các nhà sư giả tín để giả mạo qua cửa Phật 

để làm tiền, để trục lợi là chúng ta thấy nhân từ của 

chính chúng ta bị bóp chết. Chủ thể phải chứng kiến độc 

đảng khai thác độc tài để có độc quyền trong độc tri mà 

bất tín sánh đôi cùng bất tài là chúng ta thấy nhân lý 

của chính chúng ta bị vùi dập.  
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CHỦ THỂ ĐỨNG VỀ PHÍA  

ĐỐI KHÁNG CHỐNG BẤT CÔNG 

Chủ thể phải là nhân chứng về thực tế của mua bằng, 

bán cấp qua học giả-thi giả-bằng giả để sau đó là mua 

chức bán quyền để thấy nhân tri của chính chúng ta bị 

trừ diệt. 

Chủ thể phải là nhân chứng về thực cảnh của các kẻ có 

thực tài của dân tộc phải bỏ nước ra đi, nguyên khí của 

quốc gia bị tráo lận qua quốc nạn tiền tệ-hậu duệ là 

chúng ta thấy nhân trí của chính chúng ta bị thắt cổ. 

Chủ thể phải chứng thực thảm trạng của độc đảng sinh 

ra độc quyền, để tham quyền đẻ ra tham nhũng trong 

toàn bộ lãnh đạo chối từ đối thoại để đối luận với trí 

thức là chúng ta thấy nhân vị của chính chúng ta bị thiêu 

hủy. Chủ thể phải là nhân chứng của bi kịch cả một dân 

tộc đang bị bần cùng hóa, cả một xã hội đang bị đồi trụy 

hóa, cả một đất nước đang bị đe dọa xâm lược bởi Tàu 

tặc, để thấy nhân sinh của chính chúng ta bị bức tử. Chủ 

thể không bao giờ rời quá trình hoàn thiện hóa cuộc 

sống, không hề xa quá trình cải thiện hóa nhân sinh, 

không hề bỏ quá trình nhâm phẩm hóa nhân loại. Chủ 

thể đứng về phía đối kháng chống bất công, là đứng về 

phía của kẻ yếm thế trước bạo quyền; là đứng về phía 

của nạn nhân của độc tài, là đứng về phía nước mắt nạn 

nhân của tham nhũng. Chủ thể đặt quyền lực vào đúng 

chỗ nó để nó dùng công lý mà xử bất công giúp công 

dân có tự do trong tư duy để có tự do vận não các với 

hiểu biết về điều kiện sinh tử của nhân sinh, có thể bị 

hủy bất cứ lúc nào bởi bạo quyền, bạo lực, bạo chúa. 
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CHỦ THỂ TIẾP NHẬN CHÂN LÝ CỦA NẠN NHÂN 

Chủ thể có được sức tổng kết, lực tổng hợp để làm nên 

một tổng thể có mặt trong một xã hội không có nhân 

quyền và không có dân chủ, để đi ngược lại các ý định 

của bạo quyền, ý muốn của độc tài, ý đồ của tham 

nhũng. Chủ thể sống trong chủ động, chống lại bị động 

vì thụ động của cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trong khuất 

phục, trong tủi nhục, trong cam chịu; vì chủ thể muốn 

sống trong dòng chảy của nhân tính, trong trào lưu của 

nhân phẩm, trong phong trào của nhân đạo. Chủ thể 

vượt khó khăn trong cuộc sống như vượt thắng chính 

mình, từ đó tự tin của tư duy làm sáng ra quá trình của 

tự do là phải trực diện để đấu tranh vì tự do. Chủ thể tự 

tin để đấu tranh, tự tin để tự giải phóng mình, vì mình vì 

tha nhân, vì đồng loại. Chủ thể đưa hiểu biết lịch sử vào 

tận điều kiện làm người hiện nay để trả lời câu hỏi là: ta 

đang có hay ta không có tự do? Chủ thể lột mặt nạ độc 

tài để thấy rõ bản chất toàn trị của bạo quyền luôn muốn 

có độc quyền sinh sát trên tự do, bằng độc trị rất vô 

nhân vì rất vô lý. Chủ thể đi từ «không chấp nhận bạo 

quyền, bất công» đến «muốn có đấu tranh vì công bằng 

và công lý», đây chính là lộ trình liêm chính của tự do! 

Chủ thể chấp nhận một chân lý của nạn nhân cùng đồng 

hội, đồng thuyền trong đấu tranh, tiếp nhận chân lý của 

nạn nhân, chính chân lý của nạn nhân là nền cho công 

cuộc đấu tranh của chủ thể. 
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CHỦ THỂ TIẾP NHẬN  

CHÂN LÝ CỦA ĐẤU TRANH 

Chủ thể tiếp nhận chân lý của đấu tranh của tất cả nạn 

nhân cùng đồng cam, cộng khổ trước bạo quyền, vì 

chính bạo quyền là tác giả của mọi bất công qua tham 

nhũng, vừa đe dọa tài sản, vừa đe dọa nhân phẩm Việt 

của các nạn nhân không có quyền lực của tiền bạc, 

không có quyền lực của chính trị để tự bảo vệ mình, mà 

chỉ có quyền lực của chủ thể là phải đấu tranh vì công 

bằng và công lý. Chủ thể tiếp nhận một chân lý bình 

đẳng qua quan niệm về bình đẳng với mọi người, để có 

công bằng trong xã hội, để yêu cầu công lý dùng pháp lý 

để bảo vệ quyền bình đẳng bằng pháp luật vừa công 

minh, vừa liêm chính. Tự do trực diện đấu tranh với mọi 

bạo quyền, mọi tà quyền, mọi cường quyền bằng chính 

liêm sỉ của mình, đây là định nghĩa nguồn của nhân 

cách. Chủ thể đề nghị không nên hiểu tự do qua các 

định nghĩa khô cứng, mà phải thấy các đoạn đường của 

nó từ ý thức tự do tới hành động tự do, từ ý nghĩa của tự 

do tới kết quả đấu tranh vì tự do. Đó là tự do có ý thức 

chống lại cuộc sống bị vô nghĩa hóa bởi bạo quyền; tự 

do đi tìm ý nghĩa cuộc sống bị khủng hoảng hóa bởi bất 

công; tự do bảo vệ niềm tin của nhân phẩm bị suy đồi 

hóa bởi tham nhũng. Chủ thể tôn trọng ba quá trình của 

tự do: tự do yêu cầu công bằng phải vừa là đạo đức, vừa 

là định chế; tự do biết nói đầy đủ sự thật để tìm cách 

giải quyết các bất công; tự do là tự chọn lựa lịch sử cho 

chính mình trước áp lực của bạo quyền. 
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CHỦ THỂ SÁNG TẠO NGAY  

TRONG HÀNH ĐỘNG 
Chủ thể có phương trình công bằng-sự thật-lịch sử tạo 
dựng ra phương trình của tự do là ý thức-ý nghĩa-ý 
muốn, thì tự do không hề vô trật tự, không hề bừa bãi 
trong ngôn ngữ, không hề hỗn loạn trong hành động. 
Chủ thể có nhận thức rất minh bạch, vì nó có tâm thức 
của trách nhiệm trong hai chiều: chủ thể của hàng dọc 
có đạo lý, luân lý làm nền đạo đức cho xã hội; có hàng 
ngang vừa có ta, vừa có tha nhân sống chung cùng cơ 
chế. Chủ thể có đạo đức cho xã hội, biết sống chung 
cùng cơ chế, biết trừ bạo quyền, biết diệt bất công, biết 
loại tham nhũng, từ đó chủ thể có chuẩn mực để trả lời 
ba câu hỏi: tôi là ai? Trước trách nhiệm gì? Trước hành 
động gì? Vì chủ thể biết đánh giá: cái này tốt hơn cái 
kia! cái này cao hơn cái kia! Vì chủ thể hiểu phương 
trình tuyên bố-trách nhiệm-hành động bằng nhân cách 
biết tự tôn trọng mình bằng nhân phẩm biết tự bảo vệ 
mình. Chủ thể thực hành ngay trong đời sống, quan hệ, 
sinh hoạt của xã hội, vì con người không chỉ có sáng tạo 
trong loại hình nghệ thuật, mà ta còn có tính sáng tạo 
ngay trong hành động của mình: sáng tạo ra hành động 
mới để vượt khó khăn; sáng tạo ra hành động mới để 
tìm ra cách giải quyết mới; sáng tạo ra hành động mới 
để tìm ra các kết quả mới. Sáng tạo ra các hành động 
mới chính là tính chủ động của chủ thể tự do đi ra ngoài 
và đi trên cao các trở lực chống lại tự do: sáng tạo ra 
hành động mới để thoát và thắng bạo quyền; sáng tạo ra 
hành động mới để thoát và thắng độc tài; sáng tạo ra 
hành động mới để thoát và thắng tham nhũng. 
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CHỦ THỂ CHỐNG BẤT CÔNG  

ĐỂ BẢO VỆ HOÀI BÃO VÌ CÔNG BẰNG 

Chủ thể không rời ba trách nhiệm: trách  nhiệm về hành 

động của chính mình trong xã hội; trách  nhiệm vai trò 

của mình trước tập thể, trước cộng đồng; trách  nhiệm 

về các chuyện bảo vệ kẻ yếu, dưới quyền chăm sóc của 

mình. Chủ thể làm sáng rỏ nguyên lý -cao và rộng- của 

trách  nhiệm về các chuyện bảo vệ kẻ yếu, dưới quyền 

chăm sóc của mình, qua hành động của chủ thể đấu 

tranh vì tự do, từ đây tự do được hiểu qua công lợi và 

qua công sự: được sống trong các cơ chế tốt của một xã 

hội tốt. Chủ thể chống bất công để bảo vệ hoài bão vì 

công bằng, chủ thể lập phương trình công bằng-công lý-

công pháp để thi hành quyền tự do. Chủ thể xuất hiện để 

bảo vệ Nhân phẩm mỗi lần Nhân phẩm bị bạo quyền vùi 

dập, đày đọa. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân tính 

mỗi lần Nhân tính bị bất công biến thủ, gian lận. Chủ 

thể xuất hiện để bảo vệ Nhân đạo mỗi lần Nhân đạo bị 

độc tài cướp đường đi, nẻo về. Chủ thể xuất hiện để bảo 

vệ Nhân nghĩa mỗi lần Nhân nghĩa bị tham nhũng lũng 

đoạn, tha hóa. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân lý mỗi 

lần Nhân lý bị  ý thức hệ thao túng, vu khống. Chủ thể 

xuất hiện để bảo vệ Nhân tri mỗi lần Nhân tri bị bất tài 

ruồng rẫy, đào thải. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ Nhân 

trí mỗi lần Nhân trí bị ngu dân trùm phủ, nhiễm ô. Chủ 

thể xuất hiện để bảo vệ Nhân luận mỗi lần Nhân luận bị 

toàn trị che lấp, xóa trắng. Chủ thể xuất hiện để bảo vệ 

Nhân loại mỗi lần Nhân loại bị lãnh đạo bị ám bởi ma 

quyền, quỷ lực! 
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CHỦ THỂ ĐẠI DIỆN CHO  

ÁNH SÁNG CỦA SỰ THẬT 

Chủ thể đại diện cho ánh sáng của sự thật cho không 

còn là một cá nhân riêng rẽ, mà là một chủ thể có bốn 

năng lực trí thức sau đây: chủ thể nhận ra sự thật qua sự 

gỡ bỏ các trói buộc chống lại sự thật; chủ thể nhận ra 

sự thật qua sự vén màn để trưng bày cái thật, chủ thể 

nhận ra sự thật qua chứng minh bằng dữ kiện; chủ thể 

nhận ra sự thật qua xác chứng bằng chứng từ. Sau khi 

thực hiện được quá trình của bốn công đoạn này trên 

con đường đi tìm sự thật, tức là chủ thể đã tái tạo được 

vị trí nguyên thủy của sự thật là đưa sự thực trở về dạng 

trung thực ban đầu của nó, mà không còn bị các ám lực 

phản sự thực nào che, lấp, vùi, dìm được nữa. Hiếm có 

sự thật toàn diện trong một sự thật tuyệt đối! Cụ thể là 

người ta khó biết hết sự thật về sự vật từ khi nó ra đời 

tới lúc nó chết, vì sự thực có thể vận hành vô hạn trong 

sự phát huy vô định của cuộc sống. Đây là phương pháp 

luận giúp con người tiếp cận đứng đắn với sự thật mang 

tính khách quan vô vụ lợi; vì mỗi lần con người tự tin 

quá đáng là mình đã biết hết, biết toàn bộ, biết đầy đủ 

về một sự thật, thì chính sự diễn biến của bối cảnh, sự 

biến hóa của hoàn cảnh, sự thay đổi của thực cảnh đã 

đưa sự thật này vào một quỹ đạo khác rồi, để sự thật 

được sống còn như một sự thật, nên sự thật luôn cao, 

sâu, xa, rộng hơn trí tuệ thuần lý của con người. 
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CHỦ THỂ VÌ CUỘC SỐNG ĐÚNG 

Cuộc sống đúng, đúng với trọn ý nghĩa làm người, tức 

là sống trúng theo định nghĩa của chủ thể, biết bổn phận 

nhưng có sáng kiến để làm cuộc đời hay hơn, biết trách 

nhiệm nhưng có sáng tạo để làm cuộc sống đẹp hơn. 

Như vậy, định nghĩa về chủ thể đi xa hơn vì nhìn cao 

hơn ý niệm về công dân, suy tư rộng hơn vì lý luận sâu 

hơn định nghĩa về công dân, để có cuộc sống đúng, để 

thực hiện cho bằng được sống trúng, trúng với nhân 

phẩm, trúng với nhân bản, trúng với nhân vị. Vì thế 

sống trúng sẽ cao, sâu, xa, rộng hơn sống thật. Nhưng 

sống trúng luôn phải dựa lên sống thật, tức là không 

được nhượng bộ bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, 

ma quyền hối lộ, cụ thể là không nhượng bộ cái thâm, 

độc, ác, hiểm làm ra cái xấu, tồi, tục, dở đang đầu độc 

cuộc sống đúng. Nếu chủ thể biết lấy bổn phận, trách 

nhiệm để song hành cùng sáng kiến, sáng tạo, thì công 

dân Việt sẽ khai phá ra chủ thể Việt như một tác nhân 

chủ động khám phá ra là mình có tiềm năng thay đổi 

cuộc sống, có khả năng thăng hoa cuộc đời. Từ đó, chủ 

thể sẽ khám phá ra sung lực của tư duy, hùng lực của 

hành động, tức là khám phá ra là mình có thể làm được 

những việc, những chuyện mà mình không ngờ nổi để 

thăng hoa cuộc sống của mình, của đồng loại.  
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CHỦ THỂ SỐNG TRÚNG ĐỂ CÓ 

 CUỘC SỐNG ĐÚNG 

Chủ thể dùng tự do của mình để sáng tạo, dùng tự chủ 

để hành động, dùng tự tin để bảo vệ nhân quyền, dùng 

tự trọng để bảo trì nhân cách. Chủ thể sống trúng để có 

cuộc sống đúng làm công dân có suy nghĩ đúng về đạo 

lý cao, sâu, xa, rộng, để loại ra cái ích kỷ trong nhà tù 

của tư lợi, có hành động đúng hay, đẹp, tốt, lành cho 

mình và cho tha nhân, cho đồng bào và cho đồng loại. 

Chủ thể gạt vị kỷ để đón vị tha, xóa cái tôi ở trên đẩy 

thiên hạ ở dưới, để được đồng hành cùng đồng loại, khử 

bất công chọn công bằng để nâng nui nhân phẩm; khi 

chủ thể tự hỏi: Tôi là ai? có thể làm được gì? Mà câu trả 

lời là tôi sống không chỉ vì tôi mà tôi biết sống vì người. 

Và, câu trả lời đúng nhất vẫn là câu trả lời: có một cuộc 

sống đúng là cuộc sống có tôi và tha nhân, mà tôi biết 

song hành cùng người khác tôi. Chủ thể xây dựng 

không gian sống vững, thời gian sống bền. Chủ thể xây 

dựng cuộc sống từ đàng hoàn tới tử tế, hơn thế nữa chủ 

thể đi từ khả thi của tự do tới xóa đi cái gọi là bất khả 

thi qua tuyên truyền của bạo quyền độc tài, mọi giọng 

điệu bất khả thi đều tới từ độc tài lại bất tài, để che lấp 

sự bất tài của nó cùng lúc vô hiệu hóa các sáng tạo của 

đa tài, đa trí biết phục vụ đồng bào bằng đa lực, biết 

công hiến cho đất nước bằng đa năng qua đa nguyên.  
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CHỦ THỂ VIỆT TÌM MỌI CÁCH ĐỂ  

NỚI RỘNG KHÔNG GIAN SỐNG ĐÚNG 

Bạo quyền độc tài lại bất tài luôn sự dụng luận điệu «lực 

bất tòng tâm» trong loại lưỡi gỗ «cái khó bó cái khôn», 

nên câu chuyện bất khả thi trong tuyên truyền một chiều 

của nó không những giới hạn sự sáng tạo tới từ tự do 

của chủ thể, mà nó chóng chầy sẽ bào chữa cho bất bình 

đẳng để biện minh cho bất công do chính nó gây ra. 

Chưa hết, nó dùng tà quyền của tham quan để hợp thức 

hóa tham nhũng, nó chính thức hóa tham ô để nuôi nấng 

ma quyền hối lộ của nó; chủ thể Việt sẽ xuất hiện với 

hai quyết tâm trong tư duy làm nên hai quyết đoán trong 

hành động là: dẹp hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, 

độc trị, độc tôn), để xóa luôn hệ tham (tham quan, tham 

nhũng, tham ô, tham tiền). Độc đảng tạo độc tài nhưng 

lại bất tài sinh ra ung thư độc trị mà không biết quản trị, 

vì thế chủ thể Việt phải là chủ thể của hệ thức (kiến 

thức, tri thức, ý thức, nhận thức) đây chính là cơ sở của 

hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) làm nên bản 

chất của chủ thể. Chủ thể Việt tìm mọi cách để nới rộng 

không gian sống đúng, trực tiếp đẩy lùi để loại, gạt, xóa, 

bỏ các vùng cấm của bạo quyền với giọng điệu của nó 

là bất khả thi, chủ thể biết chế tác ra một không gian tự 

do cao, sâu, xa, rộng, từ đó xem, xét, phán, xử các đặc 

quyền, đặc lợi, đặc khu của bạo quyền độc tài, mà bản 

chất là tà quyền lãnh đạo biến dân tộc thành công cụ, 

biến đất nước thành tài sản riêng để phục vụ tư lợi của 

nó.  
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TRỞ THÀNH CHỦ THỂ VIỆT 

Trở thành chủ thể Việt là thực hiện quyền công dân 

không những trong cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái); 

không những trong dân chủ vì nhân quyền, mà còn 

trong sáng tạo không ngừng, để khi có tự do rồi thì phải 

có tự do hơn, để khi có công bằng rồi thì phải có công 

bằng hơn, để khi có bác ái rồi thì phải có bác ái hơn. Chỉ 

có cách này chủ thể Việt mới bảo vệ được văn hóa quốc 

gia, văn hiến của tổ tiên, văn minh trong tiến bộ, chỉ có 

cách này chủ thể Việt mới tự giải phóng mình và dân 

tộc mình từ chính trị tới kinh tế, từ văn hóa tới giáo dục, 

từ an ninh tới quốc phòng… Hãy ngừng trông, chờ, 

mong, cậy vào độc tài lại bất tài, độc trị lại dốt quản trị. 

Hãy đi tới với hùng lực của chủ thể có nội lực của hệ 

thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức), có sung lực 

của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) để đưa Việt 

tộc ra khỏi cảnh nheo nhóc trong lạc hậu, để đưa đất 

nước Việt ra khỏi cảnh nhem nhuốc trong tàn tạ hiện 

nay. Chủ thể Việt trưởng thành qua đấu tranh khi song 

hành cùng xã hội dân sự, trải nghiệm với các kiến thức 

hàng ngày, hàng giờ được trao truyền qua mạng xã hội, 

quốc nội và quốc ngoại, trong bối cảnh toàn cầu hóa của 

tin tức trực quan, dử kiện trực diện, chứng từ trực tuyến. 

Chủ thể này sống để đón nhận các kinh nghiệm hay, 

đẹp, tốt, lành của nhân loại, dựa trên hệ nhân: nhân tri, 

nhân trí hướng dẫn nhân sinh, nhân thế; có nhân tính, 

nhân đạo làm nền nhân bản, nhân văn, biết dựa trên 

nhân từ, nhân nghĩa để xây dựng nhân vị vững để bền.  
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CHỦ THỂ VIỆT QUYẾT ĐOÁN 

Chủ thể đi tìm và phải tìm cho ra các điều kiện thuận lợi 

để thực hiện các ước vọng của mình lấy vị tha để đẩy lùi 

vị kỷ; lấy điều kiện thuận duyên để hành tác với các hy 

vọng của mình là lấy tự do để xây dựng công bằng, đây 

là một trong các định nghĩa đúng thế nào để hiểu thế 

nào là một cuộc sống đúng. Nếu định nghĩa chính trị là 

sinh hoạt tranh giành quyền lực, dùng chính quyền để 

thể hiện quyền lực, thì chủ thể là lực đối trọng với 

quyền lực để bảo vệ tự do, đối trọng với chính quyền để 

thực hiện công bằng; đối trọng bằng trực diện qua công 

luật vì công lý, đối trọng bằng trực lý qua công pháp 

dựa trên pháp quyền. Như vậy, chủ thể là công dân trọn 

vẹn của dân chủ, khi ta định nghĩa dân chủ là quyền lực 

của dân, dân làm chủ tức là dân chọn chính quyền để thể 

hiện quyền lực của dân, để thực hiện cộng hòa (công 

bằng, tự do, bác ái) và dân chủ để bảo vệ nhân quyền. 

Dân chủ không cần đầu môi chót lưỡi: «đảng và chính 

phủ là đầy tớ của dân», nhưng thực chất là đánh lận con 

đen với một tập đoàn lãnh đạo trong tội phạm dùng 

công an trị để trừng trị, bóc lột, tù đày dân chúng, nơi 

mà dân tộc khám phá ra mình là dân tớ chớ không hề là 

dân chủ. 
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CHỦ THỂ VIỆT BIẾT NÓI: KHÔNG! 

Cụ thể chủ thể Việt không chấp nhận: một bộ trưởng bộ 

giáo dục không biết gì về giáo dục ngày ngày lũng đoạn 

để tha hóa hệ thống giáo dục; không chấp nhận một bộ 

trưởng bộ y tế thông đồng với ma quyền buôn mạng 

người bằng cách bán thuốc ung thư giả; không chấp 

nhận một bộ trưởng bộ giao thông vận tải nơi mà các lộ 

trình đều có thể trở thành tử lộ với con số tử vong của 

một quốc gia đang có chiến tranh, cùng lúc lập ra các 

trạm thâu phí để biển thủ cùng bọn ma quyền buôn 

đường qua thâu phí trái phép; không chấp nhận một bộ 

trưởng bộ kế hoạch đầu tư để bọn Tàu tặc xâm lược đất 

nước ta qua đường đầu độc môi trường, hủy diệt môi 

sinh.... Tựu trung chủ thể Việt không chấp nhận một 

chính phủ vỗ ngực là «kiến tạo» mà không có một tư 

tưởng kiến tạo, một công trình kiến tạo, một tác phẩm 

kiến tạo cụ thể nào cả! Với một thủ tướng không có bản 

lĩnh nhân tri, không có tầm vóc nhân văn, không có nội 

công nhân bản, song hành cùng một tổng bí thư kim chủ 

tịch nước mê sảng trong mê lộ của chuyên chính bằng 

bạo quyền, bất chấp nhân tâm của giống nòi trước Tàu 

họa, bất tuân nhân bản trước tiền đồ của tổ tiên, và hoàn 

toàn bất ngôn trước nhân nghĩa với đồng bào của mình.  
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CHỦ THỂ VIỆT KHÔNG ĐỂ SỐ PHẬN VIỆT TỘC 

BỊ GIAM TRONG LAO TÙ ĐỘC ĐẢNG 

Chủ thể Việt quyết đoán để quyết định rồi quyết tâm 

trong hành động năm việc sau: loại hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), để xóa hệ tham 

(tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền) vừa là tiền 

nạn, vừa là hậu nạn của phản dân hại nước. Khử bạo 

quyền độc tài để bứng tà quyền tham quan, phải đi cùng 

với hành tác trừ ma quyền buôn bằng bán chức, là 

thượng nguồn của mua chức bán quyền, mà hạ nguồn 

của chúng là buôn dân bán nước. Loại, xóa, khử, trừ 

mọi đặc quyền, đặc lợi, đặc ân chỉ có trong chuyên 

chính, chỉ tồn tại trong độc quyền của độc đảng, vào 

đảng để thăng quan tiến chức, để nhận bổng lộc cùng 

lúc vơ vét tiền của đồng bào, tài nguyên đất nước, và 

khi có biến loạn thì cao bay xa chạy với tiền tài của 

nhân dân. Chấm dứt tuyên truyền mà thâm ý là duy trì 

ngu dân, chấm dứt xảo ngôn để nâng nịnh đảng, chấm 

dứt loạn ngôn để mỵ dân trong hoang tưởng về một chủ 

nghĩa hư ảo; tự đó lấy cuộc sống thật của dân tộc làm 

nền để xây dựng cuộc sống đúng cho mọi công dân 

Việt. Không tập trung quyền lực của chính quyền bằng 

chính phủ, mà tìm mọi cách để quyền lực được thực sự 

lan tỏa tới xã hội dân sự, tới tập thể, tới cộng đồng, để 

chuyện công thực sự là chuyện công, chớ không để số 

phận Việt tộc bị giam trong lao tù độc đảng theo kiểu 

mật nghị Thành Đô mà ĐCSVN đã ký với ĐCSTQ. 
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CHỦ THỂ VIỆT ĐỨNG VỀ PHÍA NƯỚC MẮT! 

Chủ thể Việt phải dứt khoát từ tư duy tới hành động để 

loại năm hiểm họa này ra khỏi số kiếp của Việt tộc, chỉ 

vì năm tai biến này, năm hoạn nạn này, năm bi kịch này 

không thể chấp nhận được nữa! Cái tốt là lõi của con 

người; có tư lợi nhưng cũng có bản lĩnh lấy tư lợi để 

phục vụ tha nhân; Jung đề nghị xem con người như sinh 

thể phiến diện (nhìn gần, quên xa) nhưng sống động từ 

tư duy tới hành động vì biết dùng tư lợi để phục vụ cho 

thân thuộc, vì cộng đồng. Từ đây chúng ta có thể tìm ra 

một luận điểm là con người có thể rời cái ích kỷ của tư 

lợi để khởi xướng, để thăng hoa trong quá trình sống 

cùng và sống chung với nhân sinh. Nên khi định nghĩa 

thế nào là chủ thể, chúng ta không quên hai chỉ báo: 

khởi xướng trong tự do, thăng hoa vì tha nhân, tại đây 

không những sẽ không có kỳ thị giai cấp, không có phân 

biệt đối xử, mà hơn thế nữa chủ thể luôn đứng về phía 

nạn nhân để chống bất công, trực diện để đối kháng với 

bạo quyền để chống áp bức. Chủ thể đứng về phía nước 

mắt!  Khi dân oan khóc chủ thể thấm thấu được nước 

mắt của họ; khi dân đen lầm than trong đói khổ chủ thể 

thấy chính nhân phẩm mình bị xúc phạm; khi dân chúng 

nheo nhóc trong cùng cực, chủ thể thấy nhân vị mình 

đang bị xói mòn. Chủ thể thấy, hiểu, nhận, thấu nỗi khổ 

niềm đau của đồng bào. 
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CHỦ THỂ VIỆT HÀNH ĐỘNG  

CÙNG XÃ HỘI DÂN SỰ 

Chủ thể biết rõ thế nào là công bằng để xây dựng hạnh 

phúc trong cuộc sống đúng, mà ca từ của Trịnh Công 

Sơn đã nói thật sâu trước các biến loạn của đất nước mà 

Việt tộc phải cam nhận bao điêu linh: «Xin cho tôi quên 

phận tù đày… Xin cho tôi xin lại cuộc đời… Xin cho tôi 

đến tận nụ cười…». Từ đây chủ thể sẽ không đơn độc, 

mà luôn hành động với ba nhân tố vĩ mô của một dân 

tộc, của một quốc gia. Chủ thể hành tác cùng phong 

trào quần chúng có mục tiêu của cộng hòa (công bằng, 

tự do, bác ái), có mục đích của dân chủ vì nhân quyền. 

Chủ thể tác động qua cơ chế pháp quyền để kiểm tra 

ngay trong quyền lực của chính quyền, vì có chủ thể 

biết rõ là kẻ có quyền luôn có khuynh hướng lạm quyền. 

Chủ thể hành động cùng xã hội dân sự đấu tranh chống 

áp bức tới từ bạo quyền lãnh đạo, từ tà quyền tham 

quan, từ ma quyền buôn đất bán người, nguyên nhân 

của mọi bất công. Như vậy, chủ thể không chờ đợi có 

một thể chế dân chủ mới có chủ thể, mà chính chủ thể 

tạo ra dân chủ, chính chủ thể chế tác ra cộng hòa 
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CHỦ THỂ VIỆT HÀNH ĐỘNG BẰNG LƯƠNG 

TÂM CỦA MÌNH TRƯỚC HỌA XÂM LƯỢC 

Chủ thể Việt hành động bằng lương tâm của mình trước 

họa xâm lược như Quốc công Trần Hưng Đạo, đau đáu 

ngày không ăn, đêm không ngủ; bằng lương tri của 

mình như Ức Trai Nguyễn Trãi: «Lấy nhân nghĩa thắng 

hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo». Chính nghĩa 

làm nên chủ thể, chủ thể làm nên chính thể cộng hòa 

trong dân chủ, nơi mà chủ thể vận động phong trào quần 

chúng, cơ chế pháp quyền, xã hội dân sự, để cấm đoán 

mọi bạo quyền gây ra nội chiến huynh đệ tương tàn, mà 

ngược lại phải có chính trị với chính quyền tập hợp 

được toàn dân trong hòa hợp và hòa giải để xóa đi mọi tị 

hiềm, mọi mê chấp. Cấm đoán mọi tà quyền tạo ra đặc 

quyền, đặc lợi cùng lúc vơ vét tài nguyên của đất nước, 

tiền tài của dân tộc, mượn vô sản để trục lợi, mượn cộng 

sản để tư lợi. Cấm đoán mọi ma quyền với tư bản đỏ 

chung chia cùng bạo quyền và tà quyền để bòn rút mọi 

sinh lực của đồng bào, mọi sinh khí của xã hội. Ba cấm 

đoán trên là kim chỉ nam của chủ thể Việt, tạo ra từ tổng 

thể của nhân trí và nhân tri dựa trên nhân tính và nhân 

bản; đến từ nhân quyền và nhân vị có đường đi nẻo về 

của nhân đạo và nhân nghĩa, của «sống lâu mới biết 

lòng người có nhân», biết sống đúng và sống trúng vì 

hiểu chữ nhân! 
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CHỦ THỂ VIỆT THƯƠNG ĐỒNG BÀO, QUÝ 

ĐỒNG LOẠI, TRỌNG THA NHÂN, 

Chủ thể việt sẻ cụ thể yêu cầu, đấu tranh qua công pháp 

bằng phương pháp dân chủ hóa hiến pháp: ĐCSVN- 

Đảng cộng sản Việt Nam, không thể nào vĩnh viễn là 

lượng lực độc nhất lãnh đạo dân tộc Việt. Tất cả công 

dân hiện nay không đồng đồng ý với ĐCSVN đều được 

sống yên, sống đúng trên lãnh thổ Việt. Tất cả dân tộc 

Việt được quyền yêu cầu đa nguyên để phát huy đa tài, 

đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu để đưa xã hội vào tiến 

bộ, đưa dân tộc vào văn minh. Chủ thể Việt đã có mặt 

và đã hành động ngay trong xã hội Việt vì tiền đồ dân 

tộc có đồng bào miền Bắc đã tưởng niệm các chiến sĩ 

của Việt Nam cộng hòa đã tử thủ vì Hoàng Sa năm 

1974; có đồng bào miền Nam đã tưởng niệm các chiến 

sỉ đã tử thủ vì Mạc Ga năm 1988; có các chiến sĩ của hai 

miền, có đồng bào hải ngoại đang viết-đúng-để-viết- rõ 

Việt sử là bạo quyền độc đảng khi đàn áp các cuộc 

tưởng niệm nầy chỉ là một chính quyền gián tiếp hay 

trực tiếp đóng vai trò Hán nô. 

Chủ thể thương đồng bào, quý đồng loại, trọng tha 

nhân, vì chủ thể chấp nhận kẻ khác có mặt trong cuộc 

đời chung với mình, để cùng nhau xây dựng cuộc sống 

đúng. Chủ thể chấp nhận thử thách tự có trong sự khác 

biệt giữ cái tôi và tha nhân, chủ thể chấp nhận luôn sự 

thăng trầm trong kiếp người để chuyển hóa kiếp người, 

để tìm ra một định nghĩa thông minh về số kiếp của một 

người chính là: tự do của người đó; tự do trong nhân 

quyền có nền là nhân phẩm. 
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CHỦ THỂ VIỆT CỦA LƯƠNG TRI 

Chủ thể xây dựng cuộc sống đúng trong sự thăng hoa 

nhân tính, dựa vào nhân lý và nhân tri để bảo vệ nhân 

vị, để tạo dựng một nhân loại biết sống trúng vì cuộc 

sống đúng. Từ đó, chủ thể trực diện để đối kháng chống 

bất bình đẳng để trực luận chống bất công; chủ thể đối 

kháng trong không gian bạo quyền để đối diện với tà 

quyền theo chiều dài của thời gian, bất luận thời hạn. 

Chủ thể đứng về phía ánh sáng để soi sâu vào bóng đêm 

của tà quyền, nơi chui rúc những âm binh phản dân, hại 

nước, đứng về phía ánh sáng để vừa bảo vệ sự thật, vừa 

bảo vệ chân lý, vừa bảo vệ lẽ phải. Chính phương trình 

sự thật-chân lý-lẽ phải là phương châm của bốn công 

đoạn để hình thành chủ thể: đề nghị-đối thoại-quyết 

định-hành động đây chính là bản chất của dân chủ; 

ngược hẳn với độc tài trong độc đảng là chuyên chính-

bạo quyết-áp đặt-khống chế. Chủ thể luôn là nỗi lo của 

bạo quyền độc tài, nỗi sợ của tà quyền tham quan, nỗi 

«mất ăn, mất ngủ» của ma quyền buôn dân bán nước, 

chính vì vậy chúng ta rất dễ nhận ra các chủ thể, từng cá 

nhân một với lý lịch, diện mạo, danh tánh, đó chính là: 

các tù nhân lương tâm, đang chịu vào lao lý của một cơ 

chế âm binh. Khi chúng ta nhận ra các tù nhân lương 

tâm chính là các chủ thể thì chúng ta đã thấy được 

lương tâm chúng ta, đã có lương tri ngay trong chủ thể 

Việt. 
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TỰ DO: CHỦ LỰC CỦA CHỦ THỂ 

Tự do có trong nhân tính, từ khi con người phải tự gầy 

dựng cho mình một chương trình, một dự phóng, một 

tương lai nếu con người không dựa vào được thượng đế, 

thần linh hay tôn giáo hoặc dị đoan để trực tiếp gánh số 

kiếp của mình. Tự do hiện diện trong chất sống của một 

cá thể, luôn được củng cố bởi các phương án của cá thể 

đó trong suốt quá trình sinh tồn của mình: tự thân trong 

tự chọn để tự chủ trong tự tin là chỉ có mình mới nuôi, 

mới sống cho mình, nghĩa là chỉ có mình mới tự cứu 

mình được mà thôi.Tự do khi được định vị, định hình, 

định dạng qua ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp: tự do là tự 

do, thì tự do không còn cần tới cách giải quyết siêu hình 

(học) là con người sinh ra và số phận của nó thuộc về 

hoặc nằm trong tay môt đấng tối cao là thượng đế sáng 

tạo ra cuộc sống và con người. Bản chất của tự do là vô 

thần, vì nội chất của tự do là vô thánh, nhưng tự do 

không vô đạo, nếu định nghĩa đạo là con đường, thì 

chính tự do là con đường để nhân sinh đi đúng vào 

hướng của nhân tính. Tự do là quyền phán đoán, phán 

đoán lịch sử để hiểu sử tính, để thấu sử luận để không 

lặp lại sai lầm về sử quan trong tương lai, phán đoán các 

chính quyền độc đảng làm chỗ dựa cho độc tài, độc trị, 

độc tôn, để chọn lựa và quyết định cuộc sống theo 

hướng đa tài dựa trên đa trí, đa năng, đa hiệu, có cơ sở 

trong đa nguyên để bảo đảm dân chủ vì nhân quyền của 

chúng ta. 
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TỰ DO CẬN KỀ NHÂN PHẨM 

Tự do có thể đi tìm sự thật từ chính trị qua kinh tế, từ 

tâm linh qua tôn giáo, từ dấn thân qua cách mạng, 

nhưng kẻ đòi tự do cho sự thật phải trả giá cho sự chọn 

lựa của mình, mỗi chuyện trên đời này qua chọn lựa của 

mỗi cá nhân đều có cái giá của nó, và tự do chân chính 

luôn đòi hỏi chuyện: đúng giá! So với các giá trị mà 

mình muốn vương tới, đi tới. Tự do luôn có tri thức 

sống động để chống lại chuyện: quá giá và phá giá! Vì 

tự do luôn mang lý trí sinh động chống lại tham ô, tham 

nhũng của bọn tham quan, tham quyền sống nhờ quá 

giá và phá giá, mà nội chất của bọn này là: cờ gian, bạc 

lận. Tự do cận kề nhân phẩm, khi nó nhận ra chính nhân 

phẩm hay, đẹp, tốt, lành sẽ cứu nhân thế còn nhiều điều 

xấu, tồi, tục, dở, khi chính tự do dùng nhân phẩm để 

xem, xét, khảo, tra nhân loại còn lắm chuyện thâm, độc, 

ác hiểm, trong đó nhân sinh vẫn còn là nạn nhân của 

nhân tình, khi nó đã mất nhân tính. Tự do song hành 

cùng nhân đạo, khi nó chọn đạo lý để giữ khoan dung, 

đạo đức để nắm rộng lượng, luân lý để nâng vị tha, khi 

cái bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành) còn đang tung 

hoành bởi cái độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) 

qua độc đảng, đang ngày ngày làm kiệt quỵ sinh lực của 

hệ hiệu (hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả) vì cái độc này đã 

giết ngay trên thượng nguồn hệ sáng (sáng kiến, sáng 

lập, sáng tạo)chính là định nghĩa năng động nhất của tự 

do: tự do sáng tạo! 
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TỰ DO DẨN DẮT DÂN CHỦ 

Tự do luôn là tự do có điều kiện, điều kiện nhân phẩm 

dùng nhân lý, nhân tri, nhân trí để củng cố, để thăng 

hoa nhân nghĩa, nhân từ, nhân đạo, để đưa nhân tình, 

nhân thế, nhân loại vào đúng quỹ đạo của nhân quyền: 

sống chung vì đáng sống. Nếu tự do không có điều kiện 

sẽ là tự do trong tự sát, vì nó biến cuộc sống thành địa 

ngục, cuộc đời thành âm phủ. Tự do luôn là tự do có 

điều kiện vì nó muốn lánh địa ngục, xa âm phủ, vì nội 

chất của nó là sống hay, sống đẹp, sống tốt, sống lành, 

chớ không phải sống tồi, sống tục, sống dở, sống nhục. 

Tự do là cột của hệ cá (cá nhân, cá thể, cá tính), tại đây 

tự do nâng hệ cá tới hệ chủ (chủ động, chủ đạo, chủ 

quyền) để cá thể thực sự thành chủ thể, sống có trách 

nhiệm với tập thể, lao động có bổn phận với cộng đồng, 

tiến thân có đạo đức với xã hội, và chủ thể đó không 

ngừng có sáng kiến với dân tộc, có sáng tạo vì đất nước, 

chính tự do là định chất của mọi định nghĩa về chủ thể 

sáng tạo trong mọi xã hội văn minh, dân chủ, nhân 

quyền hiện nay. Tự do dẫn dắt dân chủ, chính tự do sẽ 

đưa đường dẫn lối nhân quyền, trong đó có tự do để tự 

chọn cho mình một tương lai, một chân trời không có 

tham quan bất tài, không có tham nhũng vô nhân, làm 

quỵ kiệt mọi tiềm năng phát triển của Việt tộc, đó là tự 

do diệt bọn «sâu dân, mọt nước». 
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KHÔNG CÓ TỰ DO SẼ 

KHÔNG CÓ MỘT XÃ HỘI DÂN SỰ VĂN MINH 

Tự do là lực để chống hệ xâm (xâm lấn, xâm lược, xâm 

chiếm) của bọn lãnh đạo Bắc Kinh, chúng là: Tàu tặc, 

với ý đồ muôn thủa xâm lăng để đồng hóa Việt tộc. Chỉ 

có tự do bảo trì chủ quyền, tự do bảo đảm độc lập, tự do 

bảo quản đất nước của toàn dân, ta mới đi trên lưng bọn 

bán nước cho Tàu tặc đang lẩn lách trong giới lãnh đạo 

hiện nay. Chỉ có tự do của chính ta, ta mới đi trên vai 

bọn lãnh đạo «hèn với giặc, ác với dân», vì chúng đã 

vong thân đang chờ vong quốc. Tự do là rễ của hệ tự (tự 

tin, tự lập, tự chủ) không có tự do sẽ không có nhân 

quyền và dân chủ, cụ thể là sẽ không có công bằng và 

bác ái để có tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, 

tư pháp, không có tự do sẽ không có một xã hội dân sự 

văn minh. Tự do là gốc của hệ công (công bằng, công 

lý, công pháp) trong đó công tâm không hề rời đạo lý và 

luân lý để tự do cá nhân không bị bóp, siết, ngăn, chặn 

bởi ích lỷ, tư lợi luôn là mối đe dọa trong đời sống cộng 

đồng, trong sinh hoạt tập thể. Tự do là cội của hệ thức 

(kiến thức, tri thức, trí thức), hợp lưu của ý thức, nhận 

thức, tâm thức, làm nội lực cho thăng hoa cá nhân, cho 

thăng tiến tập thể, cho thăng chất cộng đồng, không có 

tự do thì tập thể chỉ là khuôn khép, cộng đồng chỉ là 

khung kín, và xã hội chỉ là nhà tù không quản giáo. 
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TỰ DO LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI MÌNH  

MỘT CÁCH LIÊM MINH NHẤT 

Tự do là nguồn của hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng 

tạo) trong đó tự do sáng tạo của cá nhân là dàn phóng 

cho tự do tập thể, là dàn nhún cho tự do cộng đồng, để 

đưa xã hội vào quỹ đạo trong cá nhân làm động cơ cho 

dân tộc, là động lực cho đất nước. Tự do là nền của hệ 

văn (văn hóa, văn minh, văn hiến) trong đó có tự do 

sáng kiến của tập thể, có tự do sáng lập của cộng đồng, 

có tự do sáng tạo của cá nhân kích thích văn hóa mở cửa 

để đón các văn hóa khác, thôi thúc văn minh của một 

dân tộc hội nhập vào văn minh của thế giới, đón chào 

các văn hiến của láng giềng, cùng nhau xây dựng một 

nhân văn đáng sống cho nhân loại. Tự do là trụ của hệ 

nhân (nhân loại, nhân sinh, nhân tình) được tự do của 

nhân tri, nhân trí, nhân văn đưa tới những chân trời của 

nhân đạo, nhân bản, nhân tính, trong đó nhân quyền hỗ 

trợ cho nhân nghĩa có chỗ đứng xứng đáng trong nhân 

cách của mỗi cá nhân qua tự do. Tức là tự do làm người 

một cách liêm sỉ nhất, tự do làm chủ cuộc đời mình một 

cách liêm minh nhất. Tự do là cột của hệ cá (cá nhân, 

cá thể, cá tính), tại đây tự do nâng hệ cá tới hệ chủ (chủ 

động, chủ đạo, chủ quyền) để cá thể thực sự thành chủ 

thể, sống có trách nhiệm với tập thể, lao động có bổn 

phận với cộng đồng, tiến thân có đạo đức với xã hội, và 

chủ thể đó không ngừng có sáng kiến với dân tộc, có 

sáng tạo vì đất nước, chính tự do là định chất của mọi 

định nghĩa về chủ thể sáng tạo trong mọi xã hội văn 

minh, dân chủ, nhân quyền hiện nay. 
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TỰ DO CỦA TRI THỨC TẠO NÊN Ý THỨC 

Tự do đón nhân tri như tự do đón nhận kinh nghiệm tới 

từ cuộc sống, biến kinh nghiệm thành kiến thức, rồi đưa 

đạo lý vào tri thức để có ý thức về cuộc đời, có nhận 

thức giữa sự sống và cái chết, từ đó chọn sự sống trong 

cái sống đúng rồi biến nó thành cái sống cho đáng. Tự 

do đón nhân tri như tự do chấp nhận thăng trầm, chấp 

nhận nghèo khổ nhưng luôn phấn đấu để vươn lên, cam 

chịu tiết kiệm để lập vốn, cáng đáng cần lao để phát 

triển, phát minh để làm cho bằng được chuyện thay đời 

đổi kiếp theo hướng đi lên. Tự do là vốn để chống hệ 

độc (độc đảng, độc tài, độc tôn, độc trị) đang truy diệt 

nội công Việt tộc, đang vùi lấp nội lực trí thức, đang thủ 

tiêu sung lực thanh niên, đang bóp nghẹt mãnh lực của 

toàn dân trên con đường phát triển kinh tế, khoa học, kỹ 

thuật... Một hệ độc đang giết lần, giết mòn mọi sinh lực 

xã hội, biến thanh niên là nguyên khí của quốc gia thành 

các kẻ làm thuê, làm công với điều kiện lương bổng tồi, 

với bảo hiểm lao động tục. Tự do không trừu tượng, tự 

do có hai thế thăng bằng: thân thể và tư tưởng, trong 

thân thể có thể xác của cá nhân và bản thể là sự trao 

truyền sự sống tới từ cha mẹ và tổ tiên, trong tư tưởng 

có tư duy và tư lợi, tư duy theo phương hướng của tri 

thức tạo nên ý thức, tư lợi theo định hướng phòng thân, 

thủ thân, lập thân. 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1917 

 

HIỂU BIẾT-CHỌN LỰA-QUYẾT ĐỊNH 

ĐỂ HÀNH ĐỘNG VÌ TỰ DO 

Tự do không mơ hồ, không tự sát, không ai chống một 

cá nhân được quyền tự sát, nhưng tự do của nhân sinh là 

để bảo vệ thân thể và tư tưởng, như bảo vệ hai thế thăng 

bằng khác: sự sống và sự tồn tại, chính cái quyền được 

sống là định nghĩa đầu tiên của tự do, chính cái quyền 

được tồn tại là định nghĩa thứ nhì của tự do. Cả hai định 

nghĩa này làm nên tính duy lý, hợp lý và chỉnh lý trong 

động cơ của tự do: hành động của tự do. Tự do được cụ 

thể hóa hóa qua hành động của tự do theo quá trình: 

hiểu biết-chọn lựa-quyết định để hành động vì tự do, tự 

do được sống, tự do được tồn tại trong cuộc sống, và 

vận dụng cuộc đời, xã hội, cộng đồng, tập thể, gia 

đình... để ngày ngày thực hiện tự do cao hơn, rộng hơn, 

sâu hơn, xa hơn. Tự do là lãnh thổ của nhân tính, luôn 

muốn nới rộng biên giới, cùng lúc nó muốn phá luôn 

các ngục tù ý thức hệ, các mô hình bảo thủ, các mô thức 

lỗi thời, để nhân tri nên cao nhân loại, để nhân trí đào 

sâu nhân tình.Tự do có ý thức, không hề là loại tự do 

thụ động, “ba phải”, “nửa vời”, “lúc thế này, khi thế 

khác”, mà chính ý thức của tự do sản sinh ra ý định thực 

hiện dự phóng, ý muốn tổ chức chương trình, để hình 

thành ý đồ phải thành công qua chiến lược lâu dài, chiến 

thuật ngắn hạn, kể cả sách lược được dựng nên qua mưu 

lược, tất cả tạo nên ý lực cho hệ quyết (quyết định, quyết 

đoán, quyết tâm). 
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TỰ DO GIÁO DƯỠNG DÂN CHỦ NGAY TRONG 

ĐẤU TRANH VÌ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 
Tự do có ý thức, có dự phóng, có chương trình qua 
phương trình ý thức-ý định-ý muốn-ý đồ-ý lực là điều 
kiện, là tiền đề, là thượng lưu của tự do muốn thay đời 
đổi kiếp của Việt tộc. Vì có ý thức nên chúng ta thấy cái 
bất công của xã hội do lãnh đạo bất tài dựa độc tài của 
ĐCSVN với sự xuất hiện của dân đen, dân oan. Chính 
phương trình ý thức-ý định-ý muốn-ý đồ-ý lực này sẽ 
giúp Việt tộc đón nhận nhân tri để có nhân trí mà chống 
đối, mà đấu tranh, mà phấn đấu cho tương lai của đất 
nước! Tự do giáo dưỡng dân chủ ngay trong đấu tranh 
cho công bằng xã hội, chống lại chuyện “con vua thì 
được làm vua”, với bi hài kịch “thái tử đảng” sinh ra 
như những quái thai vô tài bất tướng nhưng được lãnh 
đạo theo kiểu cha truyền con nối của thể loại“con quan 
thì được làm quan”, gây một thảm kịch cho cả dân tộc: 
“cả họ làm quan” qua gia đình, hậu duệ, thân tộc, họ 
hàng... với một cơ chế quái vật ma hình quỷ tướng làm 
trò hề cho các quốc gia dân chủ văn minh. Tự do giáo 
dưỡng dân chủ được chứng minh ngay trong lịch sử của 
Việt tộc là chuyện “con vua thì được làm vua, con sải 
nhà chùa thì quét lá đa” là vừa sai trái vừa vô minh, vì 
vừa bất công vừa vô nhân. Hãy nhớ lại trường hợp của 
Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) là con «sải nhà chùa» mà 
cũng là minh sư: Vạn Hạnh, đã lập ra triều Lý, sáng 
ngời trong Việt sử, một triều với các khai quốc công 
thần dụng nội lực văn hóa Việt để chế tác ra sung lực 
cho văn minh Việt, để gầy dựng nên hùng lực cho văn 
hiến Việt. 
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TỰ DO PHẢI BIẾT TỰ SINH 

Tự do phải biết tự xây, khi đã tiếp nhận đạo lý, đón nhận 

đạo đức, thâu nhận luân lý, để xây lên liêm chính, để 

dựng lên liêm sỉ, bảo vệ nhân phẩm chống lại cường 

quyền, độc tài, tham nhũng. Từ đó, cụ thể hóa dự phóng 

đẹp, để hiện thực hóa tương lai hay, để thể hiện hóa 

chuyện thay đời đổi kiếp theo định hướng tốt, theo chân 

trời lành cho nhân sinh. Tự do tự xây, dựa trên ngữ pháp 

“xây để dựng tự do”, vì không ai ban bố tự do cho ta, 

mà tự do có được qua ý thức không chấp nhận bất công, 

qua nhận thức không dung túng độc tài, qua tâm thức 

không nhượng bộ bạo quyền. Tự do phải biết tự sinh, có 

mặt ngay trong hiện tại để trong hiện sinh trong đấu 

tranh của kiếp người chống lại bạo quyền qua hệ thống 

bạo lực của nó. Cùng lúc tự do là dàn nhún, dàn phóng 

gởi phương án của sự sống đúng đến trúng tương lai tốt 

đẹp cho nhân sinh. Hơn thế nữa, tự do biết gởi thông 

điệp tới tương lai, luôn nhắn tín hiệu tới mai hậu là: tự 

do có mặt để giúp con người thăng hoa theo hướng 

chân-thiện-mỹ. Tự do tự sinh để gởi, gởi thông điệp, gởi 

luôn tín hiệu là tự do biết nổi giận vì đã chịu quá nhiều 

bức xúc tới từ bất tín, bất tài, bất trung, đã tạo ra bất 

công, sinh ra bất nhân, đang lũng đoạn luân lý Việt qua 

tham nhũng của tham quan. Chính tự do nổi giận chỉ là 

giòng lũ của thượng nguồn, sẽ tạo nên giòng thác của 

nổi loạn tại hạ lưu để chống độc tài, độc quyền, độc trị 

được chống lưng bởi độc đảng, để hình thành hợp lưu 

của bao giòng lũ, giòng thác tạo nên: nổi dậy! 
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TỰ DO LÀ Ý THỨC VỀ NHÂN PHẨM  

ĐỂ GIỮ NHÂN TÍNH. 

Tự do có năng động tính riêng của nó, vì tự do vừa biết 

phòng ngự trước các cái xấu, tồi, tục, dở, vừa biết phản 

công chống lại các cái thâm, độc, ác, hiểm. Một thông 

minh khác của tự do là vừa biết khẳng định nhân phẩm 

của mình, vừa biết vượt thoát các lo âu, sợ hãi tới từ đe 

dọa, tới từ bạo quyền; cho nên tự do sống vì quá trình tự 

thoát để tự thắng. Tự do để tự thắng, là thông điệp đầy 

hùng lực của tự do: tự do không để bạo quyền, bạo lực, 

bạo hành giết sự thông minh của nó, sự sáng tạo của nó. 

Tự do để tự cứu để chống tận diệt môi trường, để bảo 

toàn môi sinh, như chính bảo vệ tính mạng của mình và 

của đồng bào, trước các cá nhân lãnh đạo giành giật 

quyền lực để dễ buôn dân, bán nước. Tự do để tự cứu 

trực diện để kình chống loại tự do vô nhân, vô đạo của 

bọn sâu dân mọt nước, khi chúng tự cho phép là chúng 

có quyền tự do vô biên, vô định, vô hạn để vơ vét từ tài 

nguyên của đất nước tới tiền tài của nhân dân. Loại tự 

do vô minh, vô tri này của chúng được dung dưỡng 

trong một chế độ độc đảng để độc quyền thâm thủng 

nguyên khí của quốc gia. Tự do cùng tự chủ nuôi nhân 

đức trong một không gian đức của chung sống trong 

công bằng và bác ái trong đó tự do biết: nội lực của 

luân lý có ý thức về trách nhiệm và bổn phận, sung lực 

của đạo lý có ý thức về chuyện hay, đep, tốt, lành; hùng 

lực của đạo đức: ý thức về nhân phẩm để giữ nhân tính.  
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TỰ DO CẢM NHẬN BẰNG CẢM XÚC, NHƯNG 

ĐƯỢC TỒN TẠI BẰNG LÝ LUẬN 

Tự do trong một không gian đức của phương trình thấy-

hiểu-thấu-nhận: tự do cùng tự chủ của phải hiểu cái tốt 

để phải làm ra cái tốt cho mình và cho đồng bào, đồng 

loại. Tự do cùng tự chủ phải thấu cái đức để tiếp nhận 

cái luận (lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận); tự do 

cùng tự chủ phải tiếp thâu cái lý để đón tiếp cái thức 

(kiến thức, tri thức, ý thức). Tự do vì công lý của công 

bằng: tự do cùng tự chủ đề nghị cái lý phải đúng, đúng 

tự định nghĩa tới diễn đạt, cái đức phải tốt, tốt từ định 

đề tới áp dụng trong giáo dục, cái luật phải minh, trong 

nghĩa công minh cho toàn xã hội. Tự do cảm nhận bằng 

cảm xúc, nhưng được tồn tại bằng lý luận, được lâu dài 

bằng công pháp, nơi mà pháp luật phải công nhận tự do 

để xóa bất công, để trừ bạo động, để loại độc tài. Tự do 

cùng tự chủ công nhận công lý phải được phổ quát qua 

phong trào, qua đấu tranh, qua hội đoàn... Tự do là năng 

lực định nghĩa lại trách nhiệm để trách nhiệm có những 

công lý mới đúng hơn, trúng hơn trong không gian 

quyền hạn của trách nhiệm, trong đó trách nhiệm lãnh 

đạo phải liêm chính vì nó rộng hơn, nặng hơn trách 

nhiệm của công dân. Tự do không tự có để tự tồn, tự do 

có được trong tính tất yếu phải có câu trả lời, qua hành 

động thích hợp với luân lý của công bằng, với đạo lý 

của sự tôn trọng lẫn nhau. Tự do luôn là quá trình từ lý 

luận của tư duy tới lập luận cho hành động vì công lý, 

dùng lý trí tự kiểm soát hành vi, tự kiểm định hành động 

của mình qua trí tuệ và đạo lý, qua trí lực và luân lý. 
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TỰ DO LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA Ý THỨC 

Tự do có trong khả năng tự điều chế đam mê, cảm xúc, 

xúc động dẫn tới vô tri, thượng nguồn của vô trách 

nhiệm có lý trí của tự cân bằng các sinh hoạt xã hội, 

cộng đồng, tập thể theo quy luật công bằng, dựa trên 

công lý, được trợ lực bởi công tâm. Tự do biết tự giáo 

dục, qua kiến thức, qua tri thức để có ý thức biết tự giáo 

dưởng đạo lý, đạo đức, luân lý cho mình và cho người 

khác. Tự do biết quyền tự bảo vệ mình trước bạo quyền, 

bạo động, bạo lực, làm nguồn gốc của khổ đau, là 

nguyên nhân của nghèo đói. Tự do có quyền bảo vệ 

đồng bào và đồng loại trước độc tài, độc quyền, độc 

đảng, là gốc, rễ, cội nguồn của bất tín, bất tài, bất lương. 

Tự do có quyền tự đa năng hóa trong các sinh hoạt 

chính trị và xã hội, dựa trên đa tài, đa hiệu, đa năng của 

tha nhân, dựa trên đa nguyên, đa lý, đa đảng của nhân 

quyền và dân chủ. Tự do biết bảo vệ môi sinh, trong đó 

có quyền bảo toàn môi trường sống, như chính bảo quản 

để cuộc sống, chống ô nhiễm môi trường và chống ngay 

trên thượng nguồn các tà quyền, các công nghiệp ngày 

ngày gây thảm họa môi sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn 

sự sống của bao thế hệ. Tự do là trách nhiệm của ý thức, 

tự do vừa là cơn gió chắn đường chim bay, nhưng vừa là 

lực giúp chim bay, luôn mang ý thức không chấp nhận 

bất công, bằng chính ý thức của mình khi thấy trước mắt 

mình bạo quyền đẻ ra bất bình đẳng, và tà quyền làm 

tăng bất công hằng này qua bạo lực và qua tham nhũng.  
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TỰ DO THÌ KHẲNG ĐỊNH NỘI CHẤT CỦA SỰ 

SỐNG LÀ DO CON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH 

Tự do có được vì chính bất công, bạo quyền, độc tài vừa 

làm sáng định nghĩa, vừa làm sáng ý chí của tự do, 

chính tà quyền vô tình tạo điều kiện cho tự do ra giữa 

ánh sáng của nhân sinh, để phản diện rồi phản đề và 

cuối cùng là phản kháng chống bất công. Tự do luôn 

mang ba hành tác: tự do bên trong qua lý luận của tư 

duy, tự do thể hiện hành động ra bên ngoài, tự do bảo vệ 

tha nhân, như chính bảo vệ nhân tính của mình. Và khi 

tự do bị hiểu sai, rồi lạc hướng, khi tự do biến thành 

thảm họa cho mình và cho người khác, thì tự do phải 

luôn trở về với ba định hướng, dưới dạng ba câu hỏi: tự 

do muốn gì? Tự do làm gì? Tự do về chuyện gì, trong 

xã hội nào, trong bổi cảnh nào? Từ đây, tự do luôn có ba 

thực chất để thể hiện mình: chủ thể, mong cầu và hành 

động. Khi cả ba vế này được minh bạch thì tự do phải: 

vượt thực tế, thực tại, thực cảnh; vượt trở lực, khó khăn, 

thử thách; vượt độc tài, bạo quyền, tham nhũng. Tự do 

thì khẳng định nội chất của sự sống là do con người 

quyết định, và chính con người hoàn toàn tự do để tìm 

đường đi nẻo về của nhân đạo, cũng chính con người 

phải vì nhân phẩm trước bạo quyền, độc tài, tham nhũng 

phải bảo vệ tự do của mình như bảo vệ con ngươi của 

mình để nhìn cho ra nhân tính. Tự do là sự phối hợp 

giữa tự tin của tư duy và độc lập lý luận, không thờ ơ 

trước bất công, mà chọn lựa hành động để thay đổi thực 

tế không được chính nghĩa của tự do chấp nhận nữa. 
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TỰ DO ĐI THEO CÁI ĐÚNG,  

ĐỂ LÀM NÊN CÁI TỐT 

Tự do trong tự tin là thử thách chống lại sự thờ ơ, lãnh 

đạm, vô cảm, có thể tới tự thái độ biếng lười của tư duy, 

chưa được trang bị ý chí làm thay đổi tình hình do bạo 

quyền làm ra. Tự do vừa là quyền hạn, vừa là khả năng 

của ta, để ảnh hưởng thẳng tới cuộc sống, nên tự do chỉ 

tùy thuộc ta ngay trong tính khả thi muốn thay đổi cuộc 

sống theo hướng thiện. Tự do đi theo cái đúng, để làm 

nên cái tốt, đó là khả năng của tự do chế tác ra các quy 

định mới thuận lợi cho công bằng và bác ái trong không 

gian chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục... Tự do trong 

không gian của đạo lý và luân lý, có khung đạo đức của 

xã hội, trong lòng tin trước pháp lý của pháp luật vì 

công lý của công bằng. Tự do chỉ của một người, một 

nhóm, một bè, một phái, một đảng là loại tự do sớm nở 

tối tàn trước nhân lý, chỉ là loại tự do sống nay chết mai 

trước nhân phẩm. Tự do chống bạo quyền, độc tài, tham 

nhũng được kiểm chứng qua các quá trình sau đây, nơi 

mà mỗi chuyên ngành của khoa học xã hội và nhân văn 

phân tích và giải thích được: tự do biết hét lên: không 

đúng! Không chấp nhận được! để chống bạo quyền, độc 

tài, tham nhũng… để đi tới tìm cái đúng, tìm cái chấp 

nhận được qua công bằng của công lý; triết học luân lý 

và chính trị học gọi là lẽ phải của tự do.  
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TỰ DO ĐÚNG ĐƯA CÔNG LÝ ĐÚNG  

TỚI VỚI CÔNG BẰNG ĐÚNG  

Tự do nổi lên trong nổi dậy giữa xã hội, cộng đồng, dân 

tộc khi nhân phẩm bị xúc phạm, tự do này đi từ nhân lý 

tới nhân trí; tri thức luận và xã hội học chính trị đặt tên 

nó là: nhân tính của tự do. Tự do vượt khoảng cách, đã 

gây ra ngăn cách giữa người với người, dùng tự do để 

lập lại cầu nối, tạo ra phong trào, tái lập lại quan hệ xã 

hội để tìm sự chia sẻ, sự đồng cảm, từ đó chế tác ra đoàn 

kết và tương trợ giữa các nạn nhân của bạo quyền; tâm 

lý học tri thức và sử học chính trị nêu tên nó là: lực bảo 

vệ quan hệ của nhân loại. Tự do gạn đục khơi trong, 

loại bỏ bạo động có thể hủy diệt quan hệ xã hội, từ đó 

tạo nên một trật tự mới có đạo lý cạnh lý trí, có công lý 

cùng công bằng để bạo vệ sự trường tồn của tự do, mà 

triết học phân tích và xã hội học giáo dục tặng nó tên: 

trí tuệ của nhân lý. Tự do đúng đưa công lý đúng với 

công bằng đúng tới đúng nơi để bảo vệ công dân trước 

bạo quyền, đưa pháp lý đúng tới pháp luật đúng, biết 

bảo vệ lẽ phải để bảo vệ nạn nhân của bạo quyền, độc 

tài, tham nhũng, mà luật học cùng giáo dục học gọi nó 

là: kiến thức của tự do. Tự do đúng đưa vào thảo luận để 

tìm ra cách giải quyết có đạo lý trước các khổ nạn của 

nhân sinh, chính đây là phẩm chất của đối thoại, chống 

phân biệt đối xử, chống chuyện loại trừ tha nhân bằng 

chủ quan của định kiến, và xã hội học đạo lý cùng chính 

trị đàm phán trao nó tên: dân chủ của truyền thông. 
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TỰ DO DÁM ĐẨY CỬA, ĐẠP TƯỜNG, PHÁ RÀO, 

CHẶT XIỀNG, PHÁ TAN NHÀ TÙ 

Tự do dám đẩy cửa, đạp tường, phá rào, chặt xiềng, 

phá tan nhà tù có ngay trong tư duy của mỗi cá nhân, 

nhưng chính ý thức của tự do gầy dựng nên từ ý nghĩa 

của tự do này, sẽ chế tác ra dàn phóng cho chính nghĩa 

của tự do. Và tự do có ngay trong não bộ của cá nhân để 

dẫn tới hành động cụ thể vì công lý, ngay trong xã hội 

mà quần chúng đang bị lao lý hóa bằng bạo quyền, độc 

tài, tham nhũng. Tự do chặt xiềng, tự tin phá nhà tù, 

nhiều khi tới từ lý luận về nhân quả (nhân nào quả nấy, 

tức nước thì vỡ bờ), bạo quyền mà bạo ngược quá thì sẽ 

bị lật đổ, chính dân là kẻ đóng thuyền nhưng cũng chính 

họ là kẻ lật thuyền, để dìm tà quyền, ma quyền xuống 

đáy sông. Tại đây thì tự do cũng đủ nội lực, đủ nội công 

để khẳng định quyền sống như xác nhận chính bản lĩnh 

của lý trí biết tự tư duy để đấu tranh vì tự do, mà không 

cần phải là nạn nhân của bạo quyền, độc tài, tham 

nhũng. 
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TỰ DO CÓ MẶT TRONG QUYỀN CÔNG DÂN 

CỦA MỘT XÃ HỘI CÓ  

CÔNG LÝ VÌ CÔNG BẰNG 

Tự do có mặt trong quyền công dân của một xã hội có 

công lý vì công bằng, lấy pháp lý để hỗ trợ pháp luật. 

Nhưng trong một chế độ mà bạo quyền, độc tài, tham 

nhũng không những đã áp đặt công an trị để đàn áp 

quần chúng, mà còn thao túng hiến pháp qua độc đảng, 

giật dây tư pháp qua độc trị; thì tự do chủ quan bên 

trong của lý trí trong mỗi cá nhân phải được hình thành 

qua tự tin đẩy cửa, đạp tường, phá rào, chặt xiềng, phá 

tan nhà tù trong xã hội bên ngoài. Tự do hành động 

trong phương trình của lý trí-trí tuệ-ý chí để xử lý các 

trở lực đang che chắn cho bạo quyền, độc tài, tham 

nhũng. Tự do trong đấu tranh có thành công và có thất 

bại, nhưng ngay trong thảm bại, tự do không tuyệt vọng, 

vì chính nghĩa của tự do sẽ làm nội lực cho chính khí 

của tự do, cụ thể là không cúi đầu mà ngẩng đầu, không 

khoanh tay mà thẳng lưng, không quỳ gối mà thẳng 

bước đi về phía chân, thiện, mỹ. Phải đứng dậy với sung 

lực của đi tới, có hùng lực để leo dốc, có mảnh lực để 

nhảy vọt thẳng tới nhân phẩm, khi bạo quyền đang đe 

dọa nhân tính! 
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QUYỀN LỰC
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BẠO CỰC CUỒNG QUYỀN 

Tôi chống bạo quyền không chỉ vì nó dùng bạo lực với 

đồng bào tôi, bạo hành với giống nòi tôi, mà tôi chống 

bạo quyền vì trong não bộ của nó không có chỗ đứng 

cho nhân vị của tha nhân mà chính tôi cũng chưa được 

gặp. Tôi chống cực quyền không chỉ vì nó cực đoan để 

độc quyền, cực độc để toàn quyền, mà tôi chống cực 

quyền vì não trạng của nó không có ghế ngồi cho nhân 

giáo của tổ tiên tôi mà chính tôi cũng chưa được gặp. 

Tôi chống cuồng quyền không chỉ vì nó cuồng mê trước 

đặc quyền của nó, cuồng điên trước đặc lợi của nó, mà 

tôi chống cuồng quyền vì não dại của nó không có 

giường nằm cho các đồng loại của tôi đang thập tử nhất 

sinh với bao nan bịnh vì đã là nạn nhân của nó!
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BIỆT TÍCH ÂM BINH 

Tôi tuổi nặng sắp qua đời, tôi có giữ 5 chiếc chìa khoá 

của 5 con đường hầm đầy những âm binh luôn muốn 

trồi lên cõi người để đoạt hồn nhân sinh. Tôi muốn trao 

lại bạn, để bạn thay tôi canh giữ cõi đời, bảo vệ cõi 

người. Chìa khoá thứ nhất là cửa đóng chận luồng lửa 

bạo quyền của công an trị. Chìa khoá thứ nhì là cửa 

đóng chận luồng âm khí tà quyền của tham nhũng trị. 

Chìa khoá thứ ba là cửa đóng chận luồng nước đen ma 

quyền của tham tiền trị. Chìa khoá thứ tư là cửa đóng 

chận luồng sát khí cực quyền của gia đình trị. Chìa khoá 

thứ năm là cửa đóng chận luồng sát nhân cuồng quyền 

của đảng trị. Nếu bạn không muốn giữ năm chiếc chìa 

khoá của năm con đường hầm để chận bọn âm binh này, 

thì bạn không nên trao cho một ai khác nhé, đừng để bất 

cứ một ai mở các đường hầm này để phóng thích bọn 

âm binh này. Nếu bạn không muốn giữ nữa, thì hãy ném 

các chìa khóa này xuống đại dương sâu, cho mất chúng 

mất tăm, mất tích, để các chìa khóa này biền biệt miệt 

đâu đâu; để âm binh phải sống nơi âm giới, chúng 

không xứng đáng sống cõi người… 
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CÁI ÁC: CƯỜNG ĐỘ, MỨC ĐỘ, MẬT ĐỘ 

Hằng số bạo quyền trong hằng sử cuồng quyền chính 

là đường đi nẻo về của cái ác cực đoan để có cực 

quyền, khi nó muốn cai trị nhân sinh, thống trị nhân 

thế, quản thúc nhân loại, chỉ bằng cái ác vận dụng để 

giết cái tâm, diệt cái lý, chôn luôn cái luật. Nó tự cho 

nó cái quyền sinh sát: muốn giết thì giết, muốn diệt ai 

thì diệt. Cái ác cực đoan vì cực quyền có vóc dáng vĩ 

mô của nó trong điều tra định lượng nơi mà cái ác đã 

giết hại, truy diệt, thảm sát hàng trăm triệu người 

trong các chế độc do độc đảng cộng sản toàn trị, hơn 

hàng chục lần con số tử vong của mỗi cuộc thế chiến 

trong thế kỷ XX vừa qua, nó hiện diện trong Cải cách 

ruộng đất 1954-1960, với hàng trăm ngàn nạn nhân
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KHI CÁI ÁC CẦM QUYỀN 

Khi cái ác cầm quyền thì nó đã cầm dao bằng tay 

phải, cầm súng tay trái, bụng đeo lựu đạn, vai đội đại 

bác, lưng cõng bom, mà miệng của nó đã nuốt chửng 

công bằng lẫn công lý từ lâu. Tự thân của cái ác 

không có luân lý của cái thiện làm nên bổn phận đồng 

bào phải đùm bọc nhau, với trách nhiệm đồng loại 

phải che chở nhau. Trong bản chất của cái ác không 

có đạo lý bầu ơi thương lấy bí cùng, làm nên đạo đức 

một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ; để bảo vệ giáo lý của 

dân tộc, của giống nòi là: máu chảy tới đâu ruột đau 

tới đó. Nên nội chất của cái ác chính là độc tố của nó, 

sẵn sàng xóa trắng lương tâm, nên cái ác trống lương 

tri vì vắng lương thiện, hệ lương (lương thiện, lương 

tâm, lương tri) không có chỗ đứng ghế ngồi trong 

thâm tâm nó, vì cái ác nạo luân lý, nhổ đạo lý, bứng 

đạo đức.  
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CÁI ÁC: TỪ HIỆN LOẠN TỚI HẬU NẠN 

Kẻ ác hành tác trong toan tính một chiều, nó là đứa 

trống vắng ý thức về các hậu quả làm ra bao hậu nạn mà 

kẻ ác là thủ phạm trực tiếp, gián tiếp; nên khi chúng ta 

nghiên cứu về cái ác, thì không nên ngừng ở động thái 

ác mà phải đi sâu, đi xa hơn nữa để cân, đo, đong, đếm 

các hậu quả bây giờ sẽ thành chướng nghiệp với các hậu 

nạn mà các nạn nhân của cái ác phải nhận lãnh, đừng 

trông chờ kẻ ác lường hết mọi hiện loạn sẽ làm nên bao 

hậu nạn từ những hành động ác của nó 
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CÁI ÁC: GẦN CÁI CHẾT, XA SỰ SỐNG 
Khi cái ác xuất hiện, nó thường là hiện thân cho cái 

chết, nó hăm dọa là sẽ giết hại các nạn nhân của nó nếu 

các nạn nhân này không tuân phục ý đồ của nó; nó răn 

đe là sẽ tiêu diệt những cá nhân, những tập thể, những 

cộng đồng nào không tuân thủ các toan tính của nó; nó 

quát nạt là sẽ truy sát những chủ thể, những phong trào, 

những nhân tố nào không phục tùng các âm mưu của 

nó. Từ hăm dọa, răn đe, quát nạt tới bắt bớ, tù đày, tra 

tấn chỉ là một bước ngắn đối với cái ác; từ nhục hình, 

khổ hình, cực hình tới giết chóc, ám sát, tử hình, thủ tiêu 

chỉ là một bước gọn đối với nó. Cái ác sử dụng, vận 

dụng, tận dụng cái chết để gây sợ hãi, gieo kinh hoàng, 

tạo khiếp đảm giữa sự sống, bằng cách cái ác tự vỗ 

ngực xưng danh, tự đại diện cho cái chết để đe nẹt sự 

sống. Gần cái chết, xa sự sống, cái ác ăn ngủ không yên 

trong thời hiện đại của truyền thông trực tiếp, nơi mà 

toàn cầu hóa thông tin là hùng lực của sự thật, sung lực 

của chân lý, mãnh lực của lẽ phải. 
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CÁI ÁC: MƯỢN NGƯỜI ĐỂ GIẾT NGƯỜI 
Phải tập hợp cả ba loại mặc cảm: mặc cảm tự ti, mặc 

cảm tội lỗi, mặc cảm bất nhân để đi sâu vào tâm bệnh 

của cái ác, nơi mà tâm thần học giải thích được phản 

xạ giết người diệt nhân luôn bị mất thăng bằng trên 

dàn phóng của cái chết. Giết người diệt nhân chính là 

giết người diệt thức, trong Việt sử kẻ ác giết không 

những chỉ Nguyễn Trãi, mà kẻ ác còn thi hành tru di 

tam tộc, giết từ gốc rễ lên tới tận ngọn cành. Truy diệt 

hệ nhân (nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa, nhân đạo, 

nhân lý, nhân tính, nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân 

quyền) để ám sát hệ lương (lương thiện, lương tâm, 

lương tri), rồi tận diệt hệ thức (kiến thức, tri thức, trí 

thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức), phải truy cùng diệt 

tận cả ba hệ này, cái ác mới tồn tại, kẻ ác mới tiếp tục 

ác thêm.  
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TRI THỨC KHÁNG QUYỀN LỰC 

Hãy sáng ra quy luật kiếp chống kiếp, bằng cách lấy 

kiếp riêng chống lại kiếp chung, nếu kiếp chung là sản 

phẩm của khuất phục, hậu quả của nô dịch, tai ương 

của bất công, thì kiếp riêng phải đứng lên, đứng ra để 

nhập cuộc cho chuyện đổi kiếp, và nếu làm được 

chuyện này thì kiếp riêng thông minh vô cùng, vì nó có 

sức thao lược vô song. Chuyện một đời trí thức là 

chuyện lấy lý luận của kiếp riêng để soi sáng vừa bằng 

kiến thức, vừa bằng lập luận để thay đổi theo hướng 

thăng hoa kiếp chung, mà muốn làm được chuyện này 

thì phải hiểu ngay từ thượng nguồn câu chuyện thế nào 

là kiếp chống kiếp. Khi triết học, sử học, xã hội học 

hợp lực để thấy cho thấu các hiện tượng khuất phục, nô 

dịch, bất công từ đâu ra? Chúng có cùng cha sinh mẹ 

đẻ của chúng là quyền lực, mà tham quyền có trong 

chất người. Phạm trù quyền lực không những có trong 

chính trị, chính quyền, chính phủ mà có trong mọi cơ 

chế từ kinh tế qua văn hóa, từ thương mại qua giáo 

dục, từ nghệ thuật qua tâm linh... Để nhận diện ra là 

lãnh thổ của quyền lực có ở mọi nơi, chúng bất chấp 

biên giới, bao trùm lên kiếp người, có ngay trong phản 

xạ kẻ hiếp kiếp người, có ngay trong hơi thở rụt rè của 

kẻ bị cướp kiếp lành của mình. Quyền lực không những 

bao trùm tất cả mọi sinh hoạt xã hội, mọi quan hệ cộng 

đồng, mọi dự phóng tập thể, nó lan tỏa ngay trong 

khoa học, pháp lý, tình cảm là những lãnh vực được 

quý trọng nhất trong nhân sinh. 
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THAM QUYỀN ĐỂ LẠM QUYỀN 

Câu chuyện dùng quyền lực để có quyền lợi từ đây mà 

ra tham quyền để lạm quyền cũng từ đây mà sinh sôi 

nẩy nở, nếu phải nghi ngờ các câu hỏi thì ta phải nghi 

ngại luôn các câu trả lời, nhất là các câu trả lời có sẵn 

công thức, có sẵn mô hình, có sẵn kinh nghiệm, vì kẻ trả 

lời cũng mang ý muốn-ý định-ý đồ đưa ta vào chủ ý-chủ 

đạo-chủ trương của họ. Chuyện này hoàn toàn đúng và 

được kiểm nghiệm mỗi ngày trong các chế độ độc tài và 

các chế độ toàn trị, kiểm soát nhân sinh bằng các câu 

hỏi kiểu công an trị với các câu trả lời kiểu quân đội trị.  
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SỰ THẬT CHíNH TRỊ 

Chính định nghĩa về sự thật làm nền cho mọi hành động 

chính trị, sẽ loại khỏi ra sinh hoạt chính trị ít nhất là ba 

độc tố: thứ nhất là ý thức hệ không hề dựa vào sự thật; 

thứ nhì là tuyên truyền độc tài không hề bám vào sự 

thật; thứ ba là tuyên giáo độc đảng thì bất chấp sự thật. 

Chúng ta hãy đi xa hơn nữa trong định nghĩa về sự thật 

để tìm ra các định luận làm rễ cho mọi hành động chính 

trị có thực chất của hệ lương (lương thiện, lương tâm, 

lương tri) đi tìm hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức): không chỉ có một sự thật mà có nhiều 

sự thật, sự thật của nghệ thuật không phải là sự thật của 

kinh tế, và sự thật của khoa học không phải là sự thật 

của chính trị… Vậy thì, sự thật chính trị phải dựa trên 

một định nghĩa: sự thật là quá trình của thực tế làm nên 

quy trình cho thực tại, tại đây chính quá trình khi trở 

thành quy trình thì bản thân nó là kết quả của một công 

trình, hay ngược lại là hậu quả của một tác hại ngay 

trên dân tộc và đất nước mà chính quyền là thủ phạm.  
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CÔNG TRÌNH CỦA HÀNH ĐỘNG CHÍNH TRỊ 

Tại sao lại đặt vấn đề một công trình của hành động 

chính trị? Tại sao lại dùng ngữ pháp công trình? Ta hãy 

đi xa thêm nữa trong lý luận: hành động chính trị mang 

đến kết quả tốt cho dân tộc, đưa đến hiệu quả hay cho 

nhân dân là một hành động đặc thù của một cá nhân 

lãnh tụ, một tập thể lãnh đạo có tính nhân quả tích cực 

lâu dài trong thời gian, rộng rãi trong không gian. Nó 

thay đời đổi kiếp cho đồng bào, cho đồng loại theo 

hướng thăng hoa, nó sẽ mang giá trị phổ quát cho nhân 

loại. Từ hành động đặc thù để có kết quả đặc trưng làm 

nên giá trị phổ quát cho mai hậu đây chính là định nghĩa 

để giải luận mọi hành động chính trị; và «nói gần nói xa 

không qua nói (sự) thật» là cả thế kỷ XX cho tới thế kỷ 

XXI, Việt tộc chưa thấy một hành động chính trị nào có 

bản lĩnh của là kết quả một công trình đặc thù, có tầm 

vóc làm nên giá trị phổ quát cho Việt tộc. 
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HÀNH TÁC CHÍNH TRỊ 

Hành tác chính trị là động tác đưa vào hành động chính 

trị vào không gian và thời gian của sinh hoạt chính trị 

được điều hành bởi quyền lực chính trị (nắm chính 

quyền, lập chính phủ, dựng chính sách), nơi mà hiệu 

quả của hành tác chính trị được nhận định và đánh giá 

qua hiệu quả chính trị khi một cá nhân lãnh tụ, hay một 

tập thể lãnh đạo có quyền lực trong tay. Định nghĩa 

chính trị học này dùng quyền lực để nhận diện ra hành 

tác chính trị thật ra chưa đủ và chưa đúng, vì sau kinh 

nghiệm dân chủ đa nguyên của nhân loại trong hai thế 

kỷ qua, tại đây chính đa nguyên dựa trên đa đảng liên 

tục sáng tạo ra đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu… bó buộc 

chính giới và chính khách phải nới rộng ra định nghĩa 

này.  
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NGUỒN CỘI CÔNG LÝ 

Trong lịch sử chính trị của các quốc gia văn minh, có 

chính trị học để nhận định chính trường, có triết học 

chính trị để phân tích bổn phận của chính giới, có xã hội 

học chính trị để giải thích trách nhiệm của chính khách 

thì lý luận về công bằng là nguồn cội của mọi lập luận 

về công lý, cụ thể là không thể nào định nghĩa về công 

lý, mà không kèm theo một định nghĩa có tính thuyết 

phục cao về công bằng. Đây là một lỗi đã trở thành tội 

của các lãnh đạo ĐCSVN đã tạo ra bất bình đẳng qua 

đặc quyền và đặc lợi cho đảng viên, từ cán bộ địa 

phương tới lãnh đạo trung ương, từ đó tạo ra bất công 

sâu xa ngay trong xã hội. Các khẩu hiệu Đảng là đầy tớ 

của nhân dân chỉ loại xảo ngôn của gian dối để lừa đảo 

ở mức trắng trợn vì các khẩu lịnh này rất thô bỉ với sự 

thực là ĐCSVN đã ngồi xổm lên tất cả! Từ hiến pháp 

tới tư pháp, chà đạp công lý, vùi dập công pháp, chôn 

sống công luật.  
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TỰ DO CHÍNH TRỊ 

Tự do chính trị là một phạm trù gây ngộ nhận nhiều 

nhất trong không gian chính trị, khi ta nghiên cứu về 

chính trị, chính giới, chính khách khi có chính quyền 

trong tay, vì bản thân sự hiểu biết chủ quan về tự do là 

một con dao hai lưỡi; và các thể chế độc đảng, các chế 

độ độc tài luôn dùng cách hiểu tự do chính trị tà đạo 

nhất để lập bạo quyền: có chính quyền là có quyền lực, 

thì muốn làm gì thì làm! Gây ra những hậu quả không 

sao lường được, mà trên thượng nguồn là cách hiểu sai 

lệch về tự do, vì phạm trù tự do là một phạm trù không 

có quy phạm, cụ thể là không có mô thức tuyệt đối của 

đạo lý để kiểm soát nó, không có mô hình phổ quát của 

luân lý để kềm chế nó.  
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CON ĐƯỜNG ĐẠO LÝ CHÍNH TRỊ 

Đạo lý chính trị là hành trình của chính giới và chính 

khách dùng chính quyền để thực thi các chính sách, để 

đi tìm các điều hay, đẹp, tốt, lành cho quốc gia, cùng lúc 

bảo vệ văn hóa, bảo đảm văn minh, bảo tồn văn hiến 

cho dân tộc. Trên con đường đạo lý chính trị này, lịch 

sử chính trị thế giới vạch rõ cho ta một chân lý là chính 

quyền của trong các thể chế độc tài qua độc đảng là 

chính quyền của giai cấp thống trị, nhưng thực chất là 

của các nhóm lợi ích chóp bu có tổ chức như những tập 

đoàn tội phạm kiểu mafia, tức là khi chúng không lấy, 

giành, đoạt, chiếm được thì chúng sẽ trộm, cắp, cướp, 

giật. Loại chính quyền này hoàn toàn khác với chính 

quyền của đa số quần chúng qua đầu phiếu trong các cơ 

chế dân chủ, lấy cải tổ xã hội thay cách mạng sắt máu, 

lấy cải cách xã hội để xóa đói giảm nghèo, qua các 

chính sách lấy công bằng của công pháp để giới hạn bất 

bình đẳng trong xã hội; lấy công lý qua công luật để 

ngăn chặn bất công trong xã hội. Nhân loại cũng đã đi 

và đã có kinh nghiệm qua các con đường từ tập thể hóa 

tới quốc hữu hóa các phương tiện sản xuất để giới hạn, 

để ngăn chặn chuyện người bóc lột người, để ngăn bất 

bình đẳng, để chặn bất công. Nhưng con đường này có 

giới hạn của nó, mà hiện nay các quốc gia càng dân chủ, 

các dân tộc càng văn minh thì phải tìm thêm các con 

đường mới, nơi mà nhân vị được bảo đảm bởi nhân 

quyền trong công bằng và tự do, mà không quên bác ái. 
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CÓ QUYỀN-LẠM QUYỀN- 

NẮM QUYỀN-THAM QUYỀN 

Hãy công nhận một chân lý là khi một cá nhân, một tập 

thể, một đảng phái: có quyền rồi thì sẽ lạm quyền. Sự 

thật chính trị nắm quyền rồi lạm quyền, chân lý chính trị 

lạm quyền vì tham quyền tạo ra ung thư chính trị qua 

phương trình có quyền-lạm quyền-nắm quyền-tham 

quyền. Loại hoạn bịnh chính trị này bất chấp lẽ phải của 

luân lý chính trị, bất kể đạo đức chính trị làm nên nhân 

đức của một chính thể, vì vậy nên đạo lý chính trị phải 

bảo đảm hằng ngày vai trò trọng tài để cai quản và canh 

giữ chính quyền. Vì mọi công dân liêm chính đều có 

quyền nghi ngờ và nghi ngại loại hoạn bịnh chính trị: có 

quyền-lạm quyền-nắm quyền-tham quyền này! Tại sao 

khi ta là công dân mà lại đặt câu hỏi này: chính trị là gì? 

Ta đặt câu hỏi này nhưng chính ta phải tự tìm câu trả 

lời: Ta đặt câu hỏi này tại vì tôi không muốn bị lừa bởi 

chính trị!  
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QUYỀN LỰC ĐEN 

Quyền lực đen, đây là khu vực mà xã hội đen chỉ là âm 

binh, còn bọn nắm quyền lực đen là những âm tướng, 

mà có khi chúng tự vỗ ngực là âm chủ, mà hành động 

luồn lách trong tà quyền, với hành tác chui nhủi trong 

ma quyền, mà các chuyên gia đã nhận diện ra chúng 

ngay trong hệ thống bạo quyền độc đảng toàn trị hiện 

nay. Chúng có mặt trong não bộ đen của cực quyền, 

trong não trạng đen của cuồng quyền, đối với ĐCSVN, 

thì chúng là tác nhân ngay trong cột xương sống hàng 

dọc: Bộ Chính trị, Ban bí thư trung ương, Ban tổ chức 

trung ương; cùng đồng điệu với bộ xương vai hàng 

ngang: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.  
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NỘI BỘ: UNG THƯ NỘI TẠNG ĐẠI TRÀNG  

Quyền lực đen sẵn sàng cướp ngày, giết đêm mọi công 

dân nạn nhân đang đấu tranh giữ đất của mình. Bộ Công 

an ngày ngày có phản xạ cướp đất giết người, là trung 

tâm tập hợp bọn thích giết người để lấy đất, bọn thích 

tra tấn nhân dân trong nhục hình để ép cung. Một đất 

nước mà số tử vong trong đồn công an, trong các trại tù 

có thống kê cao bất thường bởi cách hành xử bất nhân, 

cách hành sát thất đức của chúng. Từ Thủ Thiêm tới 

Đồng Tâm, mọi vùng miền của đất nước đều có dân 

oan, nơi mà các chuyên gia gọi tên Việt Nam là một 

cường quốc dân oan. Như vậy, trong hệ thống bạo 

quyền độc đảng toàn trị này, thì chúng không quá 50 tác 

nhân, vừa là thủ phạm, vừa là tội đồ của bạo quyền công 

an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị, 

cực quyền bạo lực trị và cuồng quyền thanh trừng trị. 

Khi đi vào sâu trong khảo sát, để đi rộng trong điều tra, 

để đi xa trong điền dã, rồi leo ngược lên hệ thống quyền 

lực đen này, thì ung thư nội tạng ngay nội bộ buôn dân 

bán nước đã thành đại tràng qua mua chức bán quyền 

tràn lan ngay trong xã hội.  
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CHỦ THỂ VIỆT TỘC 

Một chính quyền mới với các chủ thể Việt tộc quý văn 

minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền, nhận trọn vẹn 

bổn phận với dân tộc, nhận đầy đủ trách nhiệm với 

giống nòi là: thiếu nợ thì phải trả nợ! Không rơi vào 

thói tham quan thô bỉ của tham quyền thô tục trong chế 

độ độc đảng trị tham nhũng trị là vơ vét của cải tiền tài 

của dân tộc cùng tài nguyên, quặng mỏ của đất nước, và 

khi Tàu tặc giở trò thôn tính, xâm lăng, đồng hóa Việt 

tộc, thì bọn tham ô này sẽ cao bay xa chạy qua các nước 

phương Tây.  
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NỢ CÔNG 

Các chủ thể Việt tộc quý văn minh dân chủ, trọng văn 

hiến nhân quyền, sẽ có mặt trong chính quyền mới có 

bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với giống nòi cũng 

phải luyện tập xa lánh luôn thái độ ích kỷ trong vô trách 

nhiệm, hành vi vị kỷ trong vô minh của một số chính 

quyền phương Tây. Họ mang tiếng là quý văn minh dân 

chủ, trọng văn hiến nhân quyền với nan bịnh: “Không 

muốn có bịnh, không muốn chữa bịnh, không muốn bị 

lây bịnh ngay bây giờ”. Đây là chuyện mà ta thấy rất rõ 

trong nửa thế kỷ bị nợ công của Tây Âu và Bắc Mỹ, 

không nhận nợ công, giả vờ không muốn nợ công, làm 

bộ không bị lây nợ công, nhưng thật ra nợ công đã 

nhiều nên đã đè nặng trên vai bao thế hệ trẻ đã và chưa 

ra đời. Không xem nợ công là khủng hoảng, là nan bịnh 

để thật lòng mà chạy chữa cho hết bịnh thì đừng mong 

nói chuyện, bàn chuyện, khơi chuyện về nhân bản. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1952 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1953 

 

 

 

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: “VỠ LẼ” VÔ TRI 

Khi gặp các đại biểu Việt hiện nay của quốc hội Việt 

đang đại diện cho lập pháp, các chuyên gia của khoa 

học xã hội và nhân văn mới “vỡ lẽ” ra là các đại biểu 

này không có kiến thức lẫn tri thức về các tác giả có tác 

phẩm đã làm nền móng cho cộng hòa (tự do, công bằng, 

bác ái), đã làm rường cột dân chủ (đa nguyên, đa đảng) 

trực tiếp phục vụ cho nhân quyền. Cụ thể là các đại biểu 

hiện nay của Quốc hội không biết, không hiểu vì họ 

không đọc các tư tưởng gia đã đặt nền tảng từ định đề 

tới định luận về công bằng xã hội, về tự do ngôn luận. 

Các tác giả có tác phẩm làm gốc cội cho tam quyền 

phân lập. Rõ ràng là các đại biểu hiện nay của Quốc hội 

không biết, không hiểu vì là họ không đọc các tư tưởng 

gia đã khai sáng từ giải thích tới giải luận quy trình tam 

quyền phân lập.Vận dụng cái lý trong khoa học để đề 

nghị tận dụng cái lý trong tổ chức xã hội, tổ chức chính 

quyền, tổ chức luật pháp.  
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CÁI LÝ CHỐNG CÁI NGU 

Thông điệp trong mô thức của triết học tri thức của 

Kant: “Cái lý mà biết chống lại cái ngu dân, thì cái lý là 

cái lõi của sự thông minh trong nhân tri”. Những điều 

hay lẽ phải này đã trở thành giáo khoa, giáo trình, giáo 

án cho học sinh thiếu niên tại các quốc gia có tiến bộ 

nhân lý, có văn minh nhân trí, tại sao nó lại vắng mặt, 

biệt dạng trong hệ thống giáo dục hiện nay trong tay độc 

đảng toàn trị của ĐCSVN. Và khi các lãnh tụ của 

ĐCSVN đang lãnh đạo từ chính quyền tới chính phủ 

phải rời vô kiến để có ý kiến về các cuộc cách mạng 

thực sự của nhân loại như: cách mạng khoa học trong 

khai phá kiến thức và tri thức, cách mạng chính trị trong 

khai sáng công bằng và tự do, cách mạng xã hội trong 

khai phóng dân chủ và nhân quyền. 
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CHỐNG CUỒNG ĐẠO, CỰC QUYỀN; CHỐNG 

LỘNG QUYỀN, LẠM QUYỀN 

Các hệ thống giáo dục của các quốc gia có văn minh 

dân chủ, có văn hóa nhân quyền, thì sân chơi là học 

thuật, trò chơi là học lực, và luật chơi là học thật. Chính 

phương trình học thuật-học lực-học thật là thực thể 

không đội trời chung với học giả-thi giả-điểm giả-bằng 

giả; nên độc đảng trị, công an trị, tham nhũng trị không 

có ghế ngồi trong giáo lý, giáo luận, giáo dục của các 

quốc gia có văn minh dân chủ. Nên tuyên truyền trị, ngu 

dân trị, vô học trị không có chỗ dựa, chỗ bám trong giáo 

khoa, giáo trình, giáo án của các quốc gia có văn hiến 

nhân quyền. Khi vào sâu để khảo sát hệ thống giáo dục 

của các quốc gia, có văn minh dân chủ, có văn hiến 

nhân quyền, thì chúng ta thấy các học sinh thiếu niên 

cấp trung học phổ thông được học các giáo trình của sử 

học và triết học của thế kỷ khai sáng XVII và XVIII: 

chống cuồng đạo, cực quyền; chống lộng quyền, lạm 

quyền để dựng khoan dung để xây độ lượng. Chống 

định kiến để xa tà kiến vì quá trình mưu cầu hạnh phúc. 

Ngược lại, hệ thống giáo dục của tuyên truyền trị-ngu 

dân trị-vô học trị mang hàm số kiểu: ơn Bác, ơn Đảng, 

để trá nhân giả nghĩa của một bạo quyền công an trị, 

của một tà quyền tham nhũng trị, của một ma quyền 

tham tiền trị, trong hành tác âm binh vừa ăn cướp vừa 

la làng, bóc lột dân tộc tới tận xương tủy, cùng lúc bắt 

buộc nhân dân phải mang ơn mình! Đây không là vô 

học trong vô luân làm ra vô hậu trong vô luận thì còn là 

gì nữa! 
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NỘI DUNG CỦA CÔNG BẰNG, NỘI HÀM CỦA 

TỰ DO, NỘI LỰC CỦA DÂN CHỦ 

Nếu độc đảng toàn trị giả danh dân chủ, giả hiệu tam 

quyền phân lập với các đại biểu hiện nay của Quốc hội 

vô kiến thức về dân chủ, vô tri thức về tam quyền phân 

lập. Họ có được chỗ, được ghế đại biểu qua buôn gian 

bán lận kiểu đảng cử dân bầu, hoặc họ thuộc loại chạy 

ghế đại biểu, chạy chỗ trong quốc hội bằng tiền kiểu 

mua chức bán quyền, qua hệ thống tham nhũng cũng do 

đảng lãnh đạo và quản lý. Từ đây, số phận của dân tộc 

là phải sống với quốc hội giả, nhân kiếp của giống nòi 

là phải sống với lập pháp gian, đây không phải là hậu 

quả của vô học làm nên hậu nạn trong vô hậu thì còn là 

gì nữa? Học giả - thi giả- điểm giả - bằng giả để mua 

một chức quyền thật thì chỉ là chuyện đánh lận con đen, 

mạo danh thì không sao có được chính danh lập pháp 

của chính nghĩa lập hiến. Nếu mạo danh tam quyền 

phân lập, mạo dạng dân chủ với buôn gian bán lận bằng 

cao học giả, tiến sĩ giấy, bằng bằng cấp nơi mà học vị, 

học hàm mà không hề qua học thật bằng học lực, thì 

cũng chỉ là bọn buôn bằng bán cấp để buôn chức ban 

bán quyền mà thôi! Bọn này sẽ không dám vào đào thật 

sâu nội dung của công bằng, xới thật rộng nội hàm của 

tự do, khơi thật cao nội lực của dân chủ. 
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HẬU ĐÀI LÀ THAM NHŨNG TRỊ 

CỦA MUA CHỨC BÁN QUYỀN 

Trong xã hội độc đảng trị hiện nay mà hậu đài là tham 

nhũng trị của mua chức bán quyền, mà hệ thống giáo 

dục mở cửa cho chuyện mua bằng bán cấp, với các hệ 

quả học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, với tràn lan cao 

học giả và tiến sĩ giấy, nên học vị giả và học hàm giả là 

chuyện “cơm bữa” trong phản xạ vô học, trong phản 

ứng vô hậu. Ngược lại, chuyện khó là chuyện học thật 

để hiểu thấu bằng học lực, nên học thật bằng học lực 

phải nhận vai trò phản biện vì tri thức để chống lại học 

vị giả và học hàm giả. Nhưng tại sao khi vô học lại là 

nguyên nhân của vô hậu? Câu trả lời là khi không có 

giáo dục tử tế, và không được giáo dưỡng đàng hoàng, 

tức là vắng giáo lý, trống đạo lý, rỗng đạo đức, thì kẻ vô 

học sẽ chọn đường đi nẻo về của vô hậu qua tục quyền 

(ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau), qua bạo quyền (cá lớn 

nuốt cá bé), qua tà quyền (thừa nước đục thả câu), qua 

ma quyền (thừa gió bẻ măng), qua quỷ quyền (cõng rắn 

cắn gà nhà), qua điếm quyền (mang voi dày mả tổ). 
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ĐẠO ĐỨC CÓ HẬU 

Khi chúng ta khẳng định bằng các định luận trên là vô 

học không hề là chuyện bằng cấp qua học hàm, học vị, 

mà vô học có phản biện là có học của con người có giáo 

dục và được giáo dưỡng bằng giáo lý bằng đạo lý hay, 

đẹp, tốt, lành của tổ tiên, bằng đạo đức có hậu của trách 

nhiệm với đồng bào, đồng loại, của bổn phận với đất 

nước, với xã hội. Từ đây, hệ vấn đề làm nên hệ luận 

giúp chúng ta vừa có lý, vừa có luận, để dùng thảo luận 

để trao luận, mà cụ thể là để chống ngu dân trị bằng 

tuyên truyền trị của tuyên giáo độc đảng đang chủ trì hệ 

thống giáo dục quốc gia hiện nay. Tại các quốc gia có 

tiến bộ kinh tế, có phát triển khoa học, thì học sinh và 

sinh viên có một hệ thống giáo dục được trợ lực bởi văn 

minh của dân chủ, bởi văn hiến của nhân quyền giúp 

học sinh, sinh viên có lý trí tỉnh táo để chống bất công, 

có trí tuệ sáng suốt để bảo vệ công bằng, có tuệ giác 

nghiêm cẩn để đấu tranh vì công lý. Ngược lại, có 

những hệ thống giáo dục thui chột hóa lý trí, què quặt 

hóa trí tuệ, mù lòa hóa tuệ giác của học sinh sinh viên, 

đó là hệ thống giáo dục ngu dân trị hiện nay của 

ĐCSVN. 
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VĂN MINH DÂN CHỦ 

Câu chuyện văn minh dân chủ vẫn là câu chuyện phân 

minh để phân định giữa chuyên chính vô tri và dân chủ 

minh tri. Văn minh dân chủ là một cuộc cách mạng rộng 

rãi nhất với tam quyền phân lập nhưng lại thường hay bị 

những lãnh đạo cộng sản chụp mũ rồi vu cáo là sản 

phẩm của tư sản, của tư bản, đây là loại vu khống rất hồ 

đồ, vì nếu để mọi dân tộc chọn lựa giữa độc đảng trong 

chuyên chính vô sản-vô học và đa nguyên trong đa đảng 

để vận dụng tối đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu… thì chắc 

chắn độc đảng sẽ thảm bại và phải giải tán trước đa 

nguyên. Không một chế độ độc đảng toàn trị nào hiện 

nay đang sống sót (Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt 

Nam) có đủ liêm sỉ chính trị với liêm chính chế độ mà 

tổ chức tự do đầu phiếu. Vì chính quyền mà các độc 

đảng này đang nắm chính là của cướp được (cướp chính 

quyền), khó có chuyện kẻ cướp của lại trả lại của cải 

cho nạn nhân của nó.  
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VĂN HIẾN NHÂN QUYỀN 

Câu chuyện văn hiến nhân quyền là một cuộc cách 

mạng sâu xa khi công bằng phải là nền của nhân lý, khi 

công lý phải là gốc của nhân tri để bảo vệ nhân vị bằng 

nhân bản và nhân văn. Nơi mà nhân quyền có mặt thì tự 

do của nhân lý và nhân trí sẽ có mặt; nơi mà nhân quyền 

xuất hiện thì bác ái của nhân tâm và nhân từ sẽ xuất 

hiện; nơi mà nhân quyền hiện diện thì công ích xã hội 

xuất hiện cùng với xã hội dân sự, luôn thông minh trong 

sáng tạo để bảo vệ và bảo đảm an sinh xã hội. Các lãnh 

tụ cộng sản thường tự vỗ ngực trong múa gậy vườn 

hoang để tự phô trương tính ưu việt của xã hội chủ 

nghĩa, rồi cộng sản chủ nghĩa, đây là lúc so ra mới biết 

ngắn dài theo giáo lý của tổ tiên Việt. Vì tự vỗ ngực rồi 

tự phô trương là mình ưu việt hơn người chỉ là trò láo, 

gian, xảo, lận, hãy phân tích công ích xã hội, an sinh xã 

hội như hai chỉ báo thực; và phân định dân chủ, đa 

nguyên là hai chỉ báo nguồn, đã làm nên nhân quyền thì 

mọi việc sẽ được minh bạch ngay.  
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Ý ĐỒ CỦA NGU DÂN TẬP THỂ, 

NGU DÂN CỘNG ĐỒNG, NGU DÂN GIỐNG NÒI 

Từ ngày Hồ Chí Minh mang danh hiệu“ra đi tìm đường 

cứu nước” tới bây giờ đã là một thế kỷ, với chế độ độc 

đảng toàn trị không dân chủ, cũng chẳng nhân quyền, 

thì tri thức về tam quyền phân lập trong quy luật của đa 

nguyên không hề có chỗ đứng ghế ngồi trong độc đảng 

toàn của ĐCSVN! Cụ thể sau một thế kỷ khi bị gieo 

trồng chuyên chính vô sản thì tất cả thế hệ sau Hồ Chí 

Minh do độc đảng giáo dục, do toàn trị giáo dưỡng thì 

họ cũng không biết gì thêm về thế kỷ XVIII với những 

ánh sáng của dân chủ, của nhân quyền. Đây là hậu quả 

mà cũng là hệ lụy của chế độ do ĐCSVN cố tình duy trì 

cho tới nay chỉ để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi, đặc ân 

trong chuyên chính vô học-vô hậu. Mà ai cũng biết là 

mọi chính sách ngu dân đều dựa trên ý đồ ngu dân tập 

thể trong hành vi, ngu dân cộng đồng trong hành động, 

ngu dân giống nòi trong hành tác. Hậu quả ngu dân 

không sao lường hết được, nơi mà vốn vô học của nó đã 

thành quyết sách vô học hóa để trùm phủ lên nhân kiếp 

của Việt tộc, chủ xướng bởi tuyên truyền trị, chủ trì bởi 

ngu dân trị, chủ đạo bởi vô học trị. Lấy cái vô học để 

vùi lấp cái có học, bằng ý đồ truy diệt tới tận gốc rễ hệ 

thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm thức). 
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CÁI VÔ HỌC KHÔNG CÓ  

HỌC LỰC BẰNG HỌC THẬT 

Cái vô học của các lãnh đạo cộng sản không có học lực 

bằng học thật thì chúng luôn mượn giai cấp công nhân 

và nông dân vốn không có được các điều kiện thuận lợi 

để học hành tới nơi tới chốn ra làm bình phong; từ đó 

giật dây hai giai cấp này trong đấu tranh giai cấp, mà 

thực chất là thanh trừng tri thức. Nơi đây, trí thức là nạn 

nhân trực tiếp hay gián tiếp để phủ lấp cái vô học của 

các lãnh đạo cộng sản, với ý đồ như hằng số trong toán 

học là thanh trừng cái có học, như hàm số trong toan 

tính thâm độc để thanh toán hệ thức (kiến thức, tri thức, 

ý thức, nhận thức, tâm thức). Khi cướp được chính 

quyền rồi, thì chính hai giai cấp công nhân và nông dân 

không hề được giáo dục tử tế, được giáo dưỡng đàng 

hoàng, với giáo khoa có lớp lang thứ tự của khoa học, 

với giáo trình có dây mơ rễ má của dân chủ, với giáo án 

lấy học thật làm học lực của nhân quyền, để nhận học vị 

trong liêm chính, để nhận học hàm trong liêm khiết.  
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QUYỀN CÓ TỰ DO 

Quyền lực của lãnh đạo thì ép uổng được sự phục tùng 

của những kẻ phục vụ nó; và quyền lực này không có 

nghĩa lý gì, khi nó không được dân bầu ra. (Đây không 

phải là nhân tri của dân chủ đang lột mặt nạ của bạo 

quyền thì còn là gì nữa?). Quyền có tự do là quyền của 

mỗi cá nhân, vận dụng tự do cá nhân để khai sáng chính 

nhân trí của mình, để biết tự bảo vệ mình. (Đây không 

phải là nhân tri của nhân quyền để tự phòng thân, lập 

thân, tiến thân còn là gì nữa?). Quyền lực tới cuồng tín 

tạo ra cuồng quyền, tới tự mê tín, dị đoan, nó không tới 

từ cái lý biết lý luận, nên nó cường điệu trong cuồng 

loạn, nó bạo động trong dã man. (Đây không phải là 

nhân tri chống ngu dân trị, nhân trí chống vô học trị thì 

còn là gì nữa?). 
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QUYỀN LỰC CHÍNH DANH 

Quyền lực chính danh phải có chính nghĩa tới từ sự 

chọn lựa của cái lý, tới từ đại chúng, quyền lực chính 

danh có chính nghĩa là quyền lực xứng đáng trao gởi 

qua dân quyết. (Đây không phải là nhân trí dân chủ 

song hành cùng nhân luận để chống độc quyền trị thì 

còn là gì nữa?). Quyền lực trong chính trị là sự xác 

chứng không ai ra đời mà có quyền hành lên người 

khác, không ai có quyền lực trên cuộc đời của ai cả, tại 

đây quyền có tự do là quyền thiêng liêng như quyền có 

lý để lý luận. (Đây không phải là chính nghĩa của chính 

trị biết song cặp cùng nhân lý dân chủ để chống bạo 

quyền thì còn là gì nữa?). Quyền lực biết phục nhân 

sinh và nhân loại là quyền lực dẹp đi chế độ nô lệ, dẹp 

luôn cuồng quyền trong cuồng tín, khử luôn ngu muội 

trong ngu dân, bứng luôn tà quyền gây tha hóa, để triệt 

luôn mọi nguồn gốc gây ra bất hạnh cho nhân loại. (Đây 

không phải là nhân trí tự do song cặp cùng nhân tri biết 

mưu cầu hạnh phúc thì còn là gì nữa?). 
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VÔ HỌC CÒN DÀI VÌ VÔ HẬU CÒN SÂU 
Vô học còn dài vì vô hậu còn sâu, nếu bao thế hệ học 
sinh trung học phổ thông không được biết gì về các 
cuộc cách mạng khai sáng nhân loại từ khoa học đến kỹ 
thuật, từ công bằng đến công lý, từ dân chủ đến nhân 
quyền, thì chúng ta cùng đồng loạt “vỡ lẽ” vì “chưng 
hửng”để“té ngửa” rồi “té lăn” ra là từ bộ trưởng tới 
thứ trưởng của Bộ Giáo dục hiện nay, họ không hề biết 
gì về các giáo lý, giáo luận, giáo dục đã làm nên giáo 
khoa, giáo trình, giáo án từ các cuộc cách mạng khai 
sáng nhân loại của thế kỷ XVIII. Từ bộ trưởng này tới 
bộ trưởng kia, rồi lên cao hơn thủ tưởng, thì chúng ta 
chắc bẩm là các lãnh đạo trong chính phủ hiện nay 
không có một tri thức gì về các đề nghị từ công bằng tới 
tự do, từ dân chủ tới nhân quyền, không phải họ chỉ bị 
cấm bởi bạo quyền độc đảng toàn trị của họ mà thực sự 
là họ không biết, không hiểu vì không đọc, không học 
về các cuộc cách mạng khai sáng nhân loại của thế kỷ 
XVIII. Từ hành pháp bây giờ qua tới lập pháp, là các 
đại biểu quốc hội phải bảo vệ dân thì dân chúng không 
thấy trong tuyên bố hay trả lời phỏng vấn là các đại biểu 
quốc hội có chút kiến thức về các tác phẩm, có chút tri 
thức gì về các tác giả của các cuộc cách mạng khai sáng 
nhân loại của thế kỷ XVIII. Từ hành pháp, lập pháp giờ 
đây qua tới tư pháp, là các chánh án, các quan tòa của 
bạo quyền độc đảng toàn trị của ĐCSVN, mà đem ra so 
sánh với các luật sư thì kiến thức của họ vừa thấp vừa 
tục, về giáo lý, giáo luận, giáo dục của tam quyền phân 
lập; vừa hèn vừa tồi về các tác phẩm, các tác giả của các 
cuộc cách mạng khai sáng nhân loại của thế kỷ XVIII.  
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CHÌM TRONG VÔ HỌC 

Nếu cả ba: hành pháp, tư pháp, lập pháp đắm chìm trong 

vô học về dân chủ, về nhân quyền, đuối ngộp về công 

bằng, về tự do làm nên tiến bộ và văn minh, thì nếu đây 

không phải là vô hậu từ não trạng tới não bộ thì còn là 

gì nữa? Hãy khoan trách móc các thầy cô, các học giả, 

các dịch giả phải học hành trong họa cảnh trên đe dưới 

búa, phải học tập trong hoạn cảnh cá nằm trên thớt của 

hệ thống giáo dục được điều khiển và điều hành bằng hệ 

độc (độc đảng, độc trị, độc quyền, độc tài, độc tôn). Hệ 

độc này có thâm căn cố đế của chuyên chính vô học, với 

vốn vô học từ lãnh tụ đến lãnh đạo, chính là cha sinh mẹ 

đẻ của toàn bộ hệ thống giáo dục dựa vào vô học trị, 

sống nhờ tuyên truyền trị, có cột trụ của ngu dân trị.  
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TRỐN ĐỐI THOẠI,  

LÁCH ĐỐI LUẬN, TRÁNH ĐỐI LÝ 

Hãy phân tích cụ thể là các bộ trưởng, thứ trưởng tới các 

lãnh đạo vụ, ban, ngành được hỏi là có các tác phẩm hay 

của các tác giả lớn của nhân loại được dịch ra tiếng Việt 

rồi thì tại sao các tác phẩm và các tác giả này không 

được đưa vào giáo khoa và giáo trình của hệ thống giáo 

dục hiện nay, thì chúng ta không có một câu trả lời nào 

thỏa đáng tới từ bộ trưởng, thứ trưởng, các lãnh đạo vụ, 

ban, ngành đang có trách nhiệm với hệ thống giáo dục 

hiện nay. Các bộ trưởng, thứ trưởng tới các lãnh đạo vụ, 

ban, ngành được hỏi là có các tác phẩm hay của các tác 

giả lớn của nhân loại được dịch ra tiếng Việt rồi thì tại 

sao các tác phẩm và các tác giả này không là chủ đề của 

hội nghị, hội thảo, hội luận trong giới học thuật và 

nghiên cứu, thì chúng ta không có một câu trả lời nào 

chỉnh lý tới từ bộ trưởng, thứ trưởng, các lãnh đạo vụ, 

ban, ngành đang có trách nhiệm với hệ thống giáo dục 

hiện nay. Các bộ trưởng, thứ trưởng tới các lãnh đạo vụ, 

ban, ngành được hỏi là có các tác phẩm hay của các tác 

giả lớn của nhân loại được dịch ra tiếng Việt rồi thì tại 

sao các tác phẩm và các tác giả không là đối tượng của 

các cuộc đối thoại, đối luận, đối lý giữa các lãnh đạo từ 

chính quyền tới chính phủ, thì chúng ta không có một 

câu trả lời nào toàn lý tới từ bộ trưởng, thứ trưởng, các 

lãnh đạo vụ, ban, ngành đang có trách nhiệm với hệ 

thống giáo dục hiện nay. 
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VÔ HỌC RẤT THẤM 

 NÊN VÔ HẬU RẤT “CHÀM” 

Vô học rất thấm nên vô hậu rất “chàm”, khi mọi người 

biết là tất cả các lãnh đạo trong chính phủ hiện nay của 

hệ thống vô học trị, thì từ thủ tướng tới các bộ trưởng, 

không có lãnh đạo nào tự viết được các tham luận mà họ 

phải đọc trước quần chúng, trước quốc hội, trước truyền 

hình; nhất là trước các hội thảo, hội luận, hội nghị mà 

hội trường là những nhân sĩ có học, nên ta thường thấy 

các lãnh đạo này phải cầm giấy mà đọc những câu chữ 

mà họ không phải là tác giả. Không là tác giả của bài 

tham luận của mình, lại vừa chưa hề biết tác giả nào, tác 

phẩm nào trong học thuật và trí thức của nhân loại. Đây 

không phải là vô học trống chữ sinh ra vô hậu đọc nhại 

những chuyện mà mình không phải là tác giả thì còn là 

gì nữa? 
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VÔ TRƯƠNG BẤT TÍN 

Từ thủ tướng tới các bộ trưởng khi bị ký giả, phóng 

viên, truyền hình trực tiếp hỏi những lý luận làm ra 

chính sách, những lập luận làm ra quyết sách của chính 

phủ, thì chỉ từ 3 câu tới 5 câu hỏi của báo chí là ngữ 

vựng của lãnh tụ bị lộn âm, ngữ văn của lãnh đạo bị lộn 

ngôn, ngữ pháp của các đầu lãnh bị lộn ngữ. Vô trương 

bất tín, không thấy thì không tin, thấy rồi mới tin, và tai 

nghe mặt thấy để thấu cái thực chất vô học đã làm nên 

các vô nghệ trong lãnh đạo, vô nghề trong quản lý, vô 

nghiệp trong chính nghĩa. Từ thủ tướng tới các bộ 

trưởng, không có lãnh đạo nào dám đối diện với trí thức 

để tranh luận, đối thoại với chuyên gia để trao luận, đối 

thuyết với các lảnh đạo quốc tế của các quốc gia có văn 

minh dân chủ, có văn hóa nhân quyền để cân, đo, đong, 

đếm từ tri thức tới tri lực, để so ra mới biết ngắn dài. Vì 

chuyện lãnh đạo từ quản trị tới quản lý, từ các quyết 

sách công ích xã hội tới các chính sách an sinh xã hội, 

tất cả đều là chuyện trình độ học thức, mà trình độ thì 

học thật sẽ lột đươc mặt nạ của học giả, và học lực sẽ 

vạch mặt chỉ tên học gian, học dối! Và cái vô hậu vắng 

nhân tri, trống nhân trí, rỗng nhân lý sẽ bị lột trần lên bờ 

xuống ruộng trước học thuật. 
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VÔ HỌC RẤT LẬU NÊN VÔ HẬU RẤT NẨU 

Vô học rất lậu nên vô hậu rất nẩu, không có kiến thức 

chuyên môn nhưng lại cứ giành đi hội nghị quốc tế, 

không có tri thức chuyên khoa nhưng lại cứ đòi đi hội 

thảo quốc ngoại, không có trí thức chuyên ngành nhưng 

lại cứ ham đi hội luận toàn cầu, từ đây lòi ra bao nhiêu 

hậu quả của vô học, bao nhiêu hệ lụy của vô hậu. Một 

lãnh đạo đi ra nước ngoài kéo theo một thư ký, một trợ 

lý, một thông dịch viên, thành một phái đoàn có khi là 

3, có khi là 5, có lúc là 7, thậm chí là 10. Từ khách sạn 

tới nhà hàng, từ chi tiêu tập thể tới chi phí hàng không 

cho cả đoàn, đi một, hai, ba tuần, gây tốn kém lên hàng 

bạc tỷ, với số tiền đó có thể chính phủ nuôi ăn hàng 

tháng được hẳn một xóm nghèo, môt làng nghèo. Một 

lãnh đạo kéo theo 3, có khi là 5, có lúc là 7 người, lại 

còn cho vợ con đi theo. Sáng vào hội trường để “giả 

danh hội nghị”, “giả dạng hội thảo”, “giả tướng hội 

luận”, nhưng sau cơm bữa trưa là nhờ vả đường dây 

Việt kiều tại chỗ để đi shopping, đi siêu thị, tha hồ mà 

mua sắm từ mỹ phẩm tới thực phẩm của các xứ Tây. Mà 

hóa đơn không rõ là tiền của cá nhân, của gia đình hay 

moi móc thẳng ra từ chi phí công vụ, tức là từ tiền thuế 

của dân lành, dân đen… 
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VÔ HỌC RẤT THÔ NÊN VÔ HẬU RẤT LỘ 

Một lãnh đạo của ĐCSVN kéo theo cả đàn, cả đám, cả 

nhà tới xứ người, sau khi du lịch bằng công vụ, đi chơi 

cho thỏa, đến khi về lại quê nhà, thì đồng nghiệp hỏi về 

những đóng góp chuyên môn trong hội thảo; đồng bào 

tra về những đóng góp chuyên ngành trong hội nghị. Thì 

“vỡ lẽ” ra là không có báo cáo chuyên đề, không có 

tổng kết chuyên môn, không có một chứng thư, một 

chứng tích nào thuyết phục cho sự thành công của các 

chuyến công vụ. Mà cũng biết thực chất là du lịch, 

phung phí vô học, phung phá vô hậu trên tài sản của đất 

nước, trên mồ hôi của dân chúng. Vô học rất thô nên vô 

hậu rất lộ, từ thực tập sinh tới học một, hai năm tới sinh 

viên du học từ cao học tới tiến sĩ được học nhiều năm 

tại các quốc gia phương Tây có tiến bộ khoa học, có văn 

minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, lại có sáng tạo 

sinh động và sinh hoạt sôi động từ văn hóa tới nghệ 

thuật. Tại đây, các khuyết điểm vô học, các khuyết tật 

vô hậu từ kiến thức tới tri thức lộ ra ngay trong phản xạ 

hằng ngày, ngay trong phản ứng hằng tuần, hằng tháng, 

hằng năm trong xã hội phương Tây. 
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TẦM VÓC VĂN MINH LÀM NÊN  

VAI VÓC VĂN HIẾN 

Các thực tập sinh, các sinh viên du học không biết gì vì 

không muốn học hỏi thêm về văn hóa qua nghệ thuật, 

văn minh qua khoa học, văn hiến qua sử học của các 

quốc gia tiên tiến phương Tây. Mà muốn biết thì phải 

học, muốn học thì phải tới thư viện của đại học, của 

thành phố, của văn khố quốc gia, trung tâm tư liệu 

chuyên ngành… Họ không làm vì không muốn biết 

thêm về gốc, rễ, cội nguồn từ văn minh tới văn hóa các 

quốc gia này. Các thực tập sinh, các sinh viên du học 

không biết gì vì không đọc gì về các tác phẩm của các 

tác giả đã làm nên văn học, thi ca, âm nhạc, hội họa, 

kịch thuật, điện ảnh… và khi được đồng nghiệp, đồng 

bào hỏi về các tác phẩm của các tác giả, thì thường là họ 

“tảng lờ”, chỉ vì họ không biết, chỉ vì họ không chịu 

học. Các thực tập sinh, các sinh viên du học không biết 

gì về các bảo tàng, các cuộc triển lãm, các buổi hòa 

nhạc, các lễ hội văn hóa… của các quốc gia phương Tây 

nơi họ đang học… và khi được đồng nghiệp, đồng bào 

hỏi về các sự kiện văn hóa, các sự cố nghệ thuật làm 

nên tầm vóc văn minh, làm nên vai vóc văn hiến của các 

quốc gia phương Tây, thì thường là họ “đánh trống 

lảng” chỉ vì không biết, mà không biết vì không chịu 

học. 
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THỰC TÀI CHỐNG BẤT TÀI 

Chính trị học tri thức phối hợp cùng xã hội học nhận 

thức đã phân tích để phân loại, đã phân định để phân 

giải là khi hai người bất tài trong một hội đồng phải bầu 

cho một thí sinh thay thế họ trong tương lai thì họ 

không thể bầu được một thí sinh có tài; ở đây bất tài 

không đủ năng lực lẫn thông minh để bầu cho thực tài. 

Khi hai người trong một hội đồng; một người bất tài, 

một người có tài phải bầu cho một thí sinh thay thế họ 

trong tương lai thì họ khó có thể bầu được một thí sinh 

có tài; ở đây người có tài chưa chắc thuyết phục được 

người bất tài, vì kẻ bất tài vừa không đủ năng lực lẫn 

thông minh, lại vừa lo sợ hai kẻ có tài, một là đồng 

nghiệp hai là thí sinh khinh chê cái bất tài của mình. Khi 

hai người trong một hội đồng; cả hai đều có tài, cũng có 

khi họ bầu cho một người thiếu tài nhưng trung thành 

với họ để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi, đặc ân của họ sau 

khi họ ra đi. Mà còn có khi hai kẻ có tài cũng có thể bầu 

cho một kẻ hoàn toàn bất tài để hai kẻ có tài này tiếp 

tục thao túng, o ép, giật dây thí sinh bất tài nhưng “dễ 

bảo trước đàn cha”, “biết tuân lệnh đàn chú”, “biết 

phục tùng đàn anh” … 
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VÔ HỌC ẨN NẤP TRONG TÀ TRI,  

VÔ HẬU LUỒN LÁCH TRONG ĐIẾM TRÍ! 

Đưa thực tài vào định chế, đón chân tài vào cơ chế, 

nhận nhân tài vào cấp lãnh đạo là một quá trình thiên 

sơn vạn thủy trong nhân tri, là một quy trình vượt suối 

trèo đèo trong nhân trí. Tại đây, thì bạo quyền độc đảng, 

tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền chỉ biết dựa 

vào quan hệ-hậu duệ-tiền tệ để diệt trí tuệ; để tổ chức 

mua chức bán quyền qua mua bằng bán cấp của học 

giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Cũng tại đây, độc đảng 

trong độc quyền sử dụng nền của tuyên truyền trị để 

mạo danh hồng hơn chuyên mà chọn cán bộ nguồn; vận 

dụng gốc của ngu dân trị với mạo dạng lãnh đạo nòng 

cốt để dựng lên các thái tử đảng; tận dụng rễ của vô học 

trị để mạo dạng: “con lãnh đạo mà lãnh đạo là hồng 

phúc cho dân tộc”, một tuyên bố vô cùng vô học vì nó 

vô tận trong vô hậu của một bà đã là lãnh đạo trong Uỷ 

ban nhân dân thành Hồ. Từ đây, mới có hiện tượng vô 

học trong tà kiến, vô hậu trong tà luận, thí dụ dễ-thấy-

vì-khó-nghe như hiện tượng tiến sĩ lu (dùng lu chống lụt 

cho thành Hồ), tiến sĩ lon (đọc chữ lon “lộn” ra một chữ 

được xem là tục trong truyền thông), thứ trưởng của Bộ 

(vô) văn hóa (đã trao tặng một người phụ nữ chuyên 

nghề hầu đồng chức hiệu nữ hoàng tâm linh). Vô học ẩn 

nấp trong tà tri, vô hậu luồn lách trong điếm trí! 
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CÁI TÔI BỊ BẮT BUỘC CHỌN TỰ DO 

Với bạo quyền độc tài nhưng bất tài, tà quyền độc trị 

nhưng không biết quản trị, ma quyền chỉ là âm binh 

chui luồn trong bóng tối ngu dân. Bọn cá mè một lứa 

này không bao giờ tự kiểm tra khách quan về chúng 

bằng cân, đo, đong, đếm thực tài của chúng; không bao 

giờ tự kiểm định khoa học của chúng bằng so ra mới 

biết ngắn dài về trí tuệ của chúng. Khi đấu tranh chống 

bạo quyền, tà quyền, ma quyền, dù ở nơi đâu, trong bất 

cứ giới nào, tôi luôn tự nguyện với lòng là cho tới chết 

không bao giờ là người của bè, của đảng, của nhóm, 

của phái, của đám, mà là người của tự do đi tìm tự chủ, 

theo mô thức của: «cái tôi bị bắt buộc chọn tự do» như 

đi nhận nhân cách để lấy lại nhân vị cho chính mình. 

Nói gần nói xa không qua nói thật là cùng với sự bất 

nhẫn đưa tới phẫn nộ mỗi lần tôi phải đụng độ để trực 

diện mà đấu tranh chống bất công, tôi thường sống với 

tâm lý có liên quan trực tiếp tới thể lực của mình. Cụ thể 

là một sự khinh bỉ tới lợm giọng, có thể dẫn tới buồn 

nôn khi phải trực diện với các cá nhân đã biến chính 

quyền thành bạo quyền, tà quyền, ma quyền, mà trong 

mô thức giải luận về quyền lực, tôi phải gọi chúng là: 

âm binh! 
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NHÂN TRI KHẲNG ĐỊNH NHÂN VỊ 

Đối với bọn lừa thầy phản bạn, với đám mua bằng bán 

cấp, với lũ mua chức bán quyền, với phái buôn dân bán 

nước, với đảng phản dân hại nước thì sao? Lại còn dễ 

nữa, bạn nhớ đứng thẳng ngay bữa tiệc, đi ngay ra ngoài 

với mắt thẳng, vai ngay, lưng chắc, chân vững, bước 

mạnh, mà không quên chào chủ nhà, nhất là không quên 

tự nhắc với lòng là phải rời ngay chốn âm binh mại 

quốc cầu vinh để được về lại ngay với cõi người là yêu 

nước thương nòi. Chính nhân tri khẳng định nhân vị của 

mọi người, khi con người biết đấu tranh vì nhân quyền 

để bảo vệ nhân phẩm của họ, thì họ khám phá ra nhân 

bản và nhân văn của họ tới từ nhân tính biết tôn trọng 

đồng loại, từ nhân lý biết bảo vệ tha nhân.  
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NHÂN DIỆN VÀ NHÂN DẠNG 

CỦA NHÂN QUYỀN 

Khi trong nhân phẩm có sẵn hai quyền lực làm nên nội 

chất của nhân quyền: nhân quyền tích cực của có trong 

hoài bão đi tìm công bằng để lập nên công lý, và nhân 

quyền tiêu cực của không trong sự chối từ bất công, chối 

bỏ bất nhân thất đức? Từ đây, chúng ta nhận ra được là 

có của tích cực vì hoài bão, và không của tiêu cực chối 

từ bất công, tương tác lẫn nhau, hỗ trợ và bổ sung cho 

nhau trên nhân lộ đi tìm nhân phẩm bằng đấu tranh vì 

nhân quyền. Hãy đi xa hơn nữa để nhận ra chân dung 

diện mạo của nhân quyền có trong năng lượng đôi làm 

nên năng lực đôi: biết trả lời có trước công lý vì đã biết 

trả lời không trước bất công trong nhân kiếp; sẵn sàng 

trả lời có! để đấu tranh vì công lý, và luôn sẵn sàng trả 

lời không! để tranh đấu chống bất công. Hãy lên cao 

hơn nữa để nhận rõ nhân diện và nhân dạng của nhân 

quyền, luôn vượt lên tư lợi, luôn vượt qua quyền lợi để 

nhập nội vào phạm trù của bác ái, có tương thân, tương 

trợ. Nơi mà hạt muối cắn làm đôi có khả thi với một con 

ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, trong khả tín của bầu ơi thương 

lấy bí cùng, để lộ ra nhân diện của nhân quyền trong 

thương người như thể thương thân, để ta nhận ra nhân 

dạng của nhân quyền qua máu chảy tới đâu ruột đau tới 

đó. Khi ta công nhận là nhân quyền có chỗ đứng cao 

hơn, có ghế ngồi rộng hơn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… 

vì trong thực tế nhân quyền có khả quyết để quyết đoán, 

rồi có chủ đoán để chủ động là nhân quyền cao và rộng 

hơn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu…  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   1980 

 

 

 

 

 

HÙNG LỰC ĐẤU TRANH VÌ NHÂN QUYỀN 

Câu chuyện về nhân quyền là tự truyện về mức độ làm 

nên trình độ: khi ta có bác ái với lòng trắc ẩn chia ngọt 

sẻ bùi với tha nhân, chia sẻ niềm đau nỗi khổ với đồng 

bào, với đồng loại thì chữ nhân của nhân loại hoặc 

nhân loài sẽ có được tầm vóc cao, kích thước rộng, nội 

công mạnh, bản lĩnh lớn hơn hẳn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư 

hữu… Vì kẻ chỉ biết ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu thì có 

thể làm người nhưng chưa chắc đã được làm: nhân, mà 

nhân đây có gốc rễ, cội, nguồn của nhân tâm, nhân từ, 

nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản làm nên sung lực trong 

lý luận rồi hùng lực ngay trong đấu tranh vì nhân 

quyền. Tại đây, nhân quyết là không gian tri thức trong 

đó có chủ quyết để chủ động đấu tranh vì công bằng mà 

chống bất công, nên nhân quyền, vừa là hành động của 

hiện tại, vừa là hoài bão của tương lai; vừa là quy trình 

đấu tranh hằng ngày, vừa là chân trời trước mắt. 
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TOÀN TRỊ TRONG ĐỘC TRỊ ĐỂ PHỤC VỤ CÂU 

CHUYỆN CON NGƯỜI TIÊU DIỆT CON NGƯỜI 

Trong lịch sử nhân loại từ khi con người vào kỷ nguyên 

công nghiệp với sự bóc lột trắng trợn sức lao động của 

công nhân, nông dân… một kỷ nguyên xem con người 

là công cụ, là vật liệu, là hàng hóa để tạo sản xuất, để 

tăng năng suất. Sự xuất hiện của hai thế chiến trong thế 

kỷ XX vừa qua, càng làm sự bóc lột trắng trợn sức lao 

động của con người trở nên nhờm tởm với quá trình 

biến xã hội thành một nhà máy khổng lồ để phục vụ 

chiến tranh, để phục vụ chuyện con người tiêu diệt con 

người, để nhân sinh tự tiêu diệt, đưa nhân loại vào tử lộ. 

Các khẩu hiệu “Tổng động viên” làm nên khẩu lệnh 

“Tất cả vì tiền tuyến” để tiêu diệt đối phương, giờ 

không những đã là kẻ thù mà đã trở thành tử thù, 

“không đội trời chung”, loại luận điệu này thì người 

Việt nghe rất quen tai. Đây cũng chính là thảm họa của 

Việt tộc, chỉ cần một nhúm người Cộng Sản mang một ý 

thức hệ ngoại lai đấu tranh giai cấp bằng chuyên chính 

vô sản dưới lá cờ chống thực dân rồi chống đế quốc vì 

độc lập dân tộc, để đưa Việt tộc từ tà lộ mệnh danh 

“cách mạng”, với biệt danh “giải phóng”, tới tử lộ của 

huynh đệ tương tàn, với nhiều triệu sinh mạng của đồng 

bào bị thí mạng như những công cụ vô tri.  
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ĐỊA NGỤC HIỆN TIỀN 

Ngoài sự mất mát quá lớn về tính mạng của đồng bào 

mà Phật đạo của dân tộc gọi chính danh là: sinh linh, 

mọi sinh vật đều thiêng liêng vì linh thiêng bằng chính 

sự sống của nó. Không chỉ sự mất mát về tính mạng, mà 

còn sự mất trọn tất cả các giáo lý tổ tiên Việt về tương 

thân tương trợ, song hành cùng sự mất trắng tất cả các 

tiềm năng phát triển đất nước, để đưa dân tộc vào quỹ 

đạo của tiến bộ, để đi về hướng một xã hội có văn minh 

của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền. Sau chuỗi mất 

mát-mất trọn-mất trắng hiển hiện trước mắt mọi công 

dân Việt là địa ngục hiện tiền, với hệ độc (độc đảng, 

độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) của ĐCSVN sinh 

đôi với hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham 

nhũng, tham tiền) cũng của chính nó. 
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NHÂN LÝ VÌ NHÂN QUYỀN 

Nhân lý vì nhân quyền không hề là lý lẽ của tính toán 

thương mại, tự xem tha nhân như công cụ để mình làm 

giầu. Nhân lý không hề là con toán của cân, đo, đong, 

đếm giữa hợp tác quốc tế và tư lợi của riêng một đảng 

cầm quyền. Ngược lại, nhân lý có nhân lộ là niềm tin về 

công bằng vì nhân quyền, để vững tin về công lý biết 

bảo vệ nhân phẩm. Không có niềm tin để vững tin thì sẽ 

đánh mất chính giá trị nhân quyền của mình và của 

đồng loại. Nhận thức của nhân lý vì nhân quyền chuyển 

tải các nguyên tắc chủ lực của nguyên tắc của nhân lý 

vì nhân quyền có chính danh khi dùng công lý bảo vệ 

nhân phẩm qua nhân lộ của nhân quyền. Nguyên tắc 

của nhân lý vì nhân quyền vượt thoát thần quyền trên số 

phận con người nhưng vẫn tôn trọng tôn giáo. Nguyên 

tắc của nhân lý vận dụng nhân quyền để bảo vệ tự do cá 

nhân, nơi mà mỗi cá nhân có nhân quyền trọn vẹn, và 

không là nạn nhân của gia đình, thân tộc, tập thể, cộng 

đồng nhất là của các bạo quyền đe dọa, đàn áp, tra tấn, 

hãm hại cá nhân. 
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NHÂN QUYỀN ĐẶT NHÂN PHẨM LÊN CAO 

 Nhân lý vì nhân quyền luôn đi xa, lên cao, nới rộng, 

vào sâu về quyền làm người bằng chính nhân vị, trong 

đó cá nhân, gia đình, thân tộc, tập thể, cộng đồng, yêu 

cầu xã hội phải bảo vệ nhân phẩm của mình. Từ đây 

xuất hiện quan hệ giữa nhân lý vì nhân quyền, cấu trúc 

quyền lực và tổ chức xã hội của một quốc gia, một dân 

tộc. Một chính quyền liêm chính là một chính quyền 

nhận quyền lực phục vụ nhân quyền để bảo đảm nhân 

phẩm cho các công dân của mình. Một tổ chức xã hội 

có nhân lý biết lấy nhân quyền làm gốc, rễ, cội, nguồn 

cho mọi quan hệ xã hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã 

hội. Như vậy, nhân lý vì nhân quyền đặt nhân phẩm lên 

cao, và đặt đúng chỗ thần quyền trong không gian tôn 

giáo, đưa nhân vị của tự do cá nhân vào nhân lộ của 

nhân quyền, cùng lúc nhân lý vì nhân quyền đặt nền 

cho quan niệm chính đáng trong liêm chính của không 

gian quyền lực, nơi mà chính tổ chức xã hội cũng phải 

dựa trên nhân quyền để tồn tại trong chính danh. 
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CÔNG NHẬN CÔNG BẰNG 

Dân chủ bắt đầu bằng sự công nhận công bằng không 

những trên những chuyện đã có mà luôn cho những 

chuyện đang có trong hiện tại của dân tộc, và sẽ có  

trong tương lai của quốc gia, trong đó công bằng xã hội 

được bảo đảm bởi công lý làm nên công luật, tất cả 

được thảo luận bằng hội thoại qua đối thoại bằng luân lý 

với sự trợ lực của pháp luật. Khi hội thoại qua đối thoại, 

dân chủ chấp nhận và cho phát biểu để pháp triển sự 

khác biệt, tính đối kháng, tính nghịch lý để mở cửa rồi 

mở đường cho sự mâu thuẫn hoàn toàn chính danh vì 

chỉnh lý trong dân chủ để thực hiện đa nguyên, qua đa 

quyền lợi, đa giải đáp, đa chọn lựa… bằng quyết định 

bỏ phiếu, nơi mà thiểu số phục tùng đa số. Tại đây, dân 

chủ có những định chế rõ ràng để thực hiện sức thông 

minh của nhân trí bằng sự tôn trọng lẫn nhau của nhân 

tri. Hội trường và nghị trường để hội tụ trong nghị luận 

các vấn đề không những phải làm trong hiện tại và cần 

làm trong tương lai. Hội trường và nghị trường để hội lý 

trên nền tảng của công bằng từ đề nghị tới thảo luận, từ 

quyết định tới hành động. Hội trường và nghị trường để 

hội luận trên sự phân biệt công ích và tư hữu, để phân 

loại quyền lợi và quyền hạn, để phân định lợi ích xã hội 

và tự do cá nhân. 
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DIỄN LUẬN ĐỂ THUYẾT PHỤC 

Khi nghiên cứu về lịch sử của dân chủ có nguồn cội trên 

quê hương Hy Lạp là chiếc nôi của triết học về nhân 

quyền, có triết lý về nhân sinh, có triết luận về chính 

thể, thì hai chuyên gia về cổ sử, cổ triết của Hy Lạp đã 

giúp ta nhận ra tiến trình và tiến hóa của dân chủ với 

kinh nghiệm dân chủ Hy Lạp trên cho ta thấy nội chất 

của dân chủ không phải là quyền mà là lý: lý luận để 

thuyết minh, lập luận để thuyết trình, giải luận để thuyết 

giảng, diễn luận để thuyết phục. Đây là cách xử lý hoàn 

toàn khác và ngược với hệ độc (độc đảng, độc tài, độc 

quyền, độc trị, độc tôn) lấy lực làm quyền, gạt lý để giữ 

quyền, rồi lấy quyền triệt luận, cầm quyền này để diệt 

quyền kia, nên cả vú lấp miệng em không có thảo luận, 

cá lớn nuốt cá bé không có hội luận, mạnh được yếu 

thua không có tụ luận. Nên hệ độc (độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc trị, độc tôn) không có văn hóa của dân 

chủ qua thảo luận, văn minh của đa nguyên qua hội 

luận, văn hiến của nhân quyền qua tụ luận, vì bộ ba này 

của dân chủ biết chấp nhận nghịch lý vì biết tôn trọng 

đa lý. Khi ta nhận định dân chủ, đa nguyên, nhân quyền 

chính là văn hóa, văn minh, văn hiến thì ta sẽ hiểu vai 

trò của của bộ ba này trong giáo dục xã hội, trong giáo 

khoa quần chúng, trong giáo trình học đường để giáo 

dưỡng ngay từ tuổi nhỏ ba liên minh này: dân chủ, đa 

nguyên, nhân quyền chống bạo quyền, văn hóa, văn 

minh, văn hiến chống cuồng quyền, giáo dục, giáo 

khoa, giáo trình chống cực quyền. 
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QUYỀN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI 

Một chế độ đẩy xã hội bị rơi vào nhân biệt: sự phân biệt 

giữa người với người, giữa đồng bào với nhau, vì lãnh 

đạo của chế độ độc đảng đã đi trên tà lộ chống nhân 

quyền! Vì nhân quyền luôn là nền để tạo nên sự công 

bằng giữa các cá nhân. Công bằng này không chấp nhận 

sự khác biệt để làm ra sự tách biệt, để dân tộc phải gánh 

chịu: sự phân biệt, kẻ giàu ở trên người nghèo ở dưới; 

sự phân loại, kẻ gian giàu bóc lột người lành nghèo; sự 

phân hóa, kẻ gian mạnh tha hóa người nghèo yếu; sự 

phân cực, kẻ gian mạnh đàn áp người nghèo yếu. Khi 

chính trị học, xã hội học và triết học cùng nhau phân 

tích về bất công tạo ra bất bình đẳng, thì luật học đã có 

mặt cùng công pháp quốc tế được Liên Hiệp Quốc bảo 

trợ nơi đây nhân quyền là quyền được làm người mà 

không là nạn nhân, cũng không là thủ phạm của bất cứ 

bất công nào, của bất cứ bất nhân thất đức nào. Quyền 

được làm người với nội chất của nhân phẩm, khi công 

lý biết giới hạn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu, vì giá trị của 

nhân quyền là vô giá, nó cao, sâu, xa, rộng hơn phạm 

trù bình thường -nếu không nói là tầm thường- của ích 

kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… Quyền được làm người chính 

là sức mạnh của hoài bão vì nhân lý, nhân tri, nhân trí, 

của hoài vọng vì nhân bản, nhân văn, nhân vị, tạo ra 

được tính thuyết phục làm nên sự đồng cảm, đồng lòng 

để cùng nhau bảo vệ giá trị của nhân phẩm. 
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Ý THỨC LUÂN LÝ VÀ Ý THỨC DUY LÝ 

Có nhiều nhân loại sống cùng chung một nhân loại rộng 

lớn, mà nhiều nhân loại vì nhiều nhân tính khác nhau, 

có ít nhất là có hai nhân tính rất đậm nét trong nhân loại 

chung này: nhân tính thứ nhất có ý thức luân lý, như có 

kim chỉ nam trong nhân tình, thấy tốt thì làm, thấy xấu 

lánh xa, thấy gian thì loại, thấy tà thì xua, thấy ác thì 

khử. Ý thức luân lý có chỗ dựa là đạo lý (hay, đẹp, tốt, 

lành) để chế tác ra luân lý (nhận trách nhiệm để đảm 

bổn phận). Nếu muốn làm lãnh đạo chính trị thì ý thức 

luân lý phải sắc, kim chỉ nam này phải nhọn. Nhân tính 

thứ nhì có ý thức duy lý, như có Bắc đẩu đưa đường, 

dẫn lối giữa đêm, lấy kiến thức của kinh nghiệm (từ lịch 

sử qua cuộc sống) thấy hợp lý trong thuận cảnh, lấy cụ 

thể làm thực tế, biến thực tế thành thực dụng. Nếu muốn 

làm lãnh đạo chính trị thì ý thức duy lý phải rõ, thấy thật 

rành Bắc đẩu trước mắt. Nhận ra hai nhân tính ý thức 

luân lý và ý thức duy lý còn phải đi tìm thêm các nhân 

tính khác, còn nếu không hiểu gì về hai nhân tính tối 

thiểu này thì tốt nhất đừng làm chính trị, đừng nhận 

trách nhiệm lãnh đạo. 
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NHÂN TÍNH CÓ HẢI ĐĂNG LÀ NHÂN ĐẠO 

Chữ nhân không phải là đơn thuần là một thuật ngữ, mà 

là một hệ thống tư tưởng có lý luận, mà kẻ lãnh đạo 

không biết hoặc không thấy thì sẽ lầm đường lạc lối 

trong quyết đoán làm gốc cho mọi quyết định, trong 

quyết sách làm nền cho mọi tổ chức và mọi quản lý. 

Không biết, không thấy, không nghe, tức là không có 

nhận thức về chữ nhân thì chỉ mang họa tới cho dân tộc, 

gây nạn cho giống nòi. Nhân loại sống trong một bối 

cảnh lịch sử nhất định: nhân thế, trong những hoàn 

cảnh xã hội được quyết định từ kinh tế tới giáo dục, từ 

vật chất tới y tế… từ quan hệ xã hội tới đời sống xã hội: 

nhân sinh. Chính bối cảnh và hoàn cảnh tạo ra tâm cảnh 

trong quần chúng đó là: nhân tình. Nhân tính chỉ có khi 

một dân tộc xác định được các định hướng cộng đồng 

về đạo lý một nhân sinh quan hay, đẹp, tốt, lành: nhân 

đạo, từ đó nhận thức ra các bổn phận, các trách nhiệm 

để xây dựng một giống nòi ăn ở với nhau để sống có 

hậu: nhân nghĩa. Nhân tính có hải đăng là nhân đạo, có 

dự phóng cho mai sau là nhân nghĩa, cả ba tạo ra thế 

chân kiềng bền vững cho nhân lý của một dân tộc, làm 

chủ đất nước của mình bằng nhân văn được thể hiện qua 

bốn hệ nhân trên. 
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NHÂN GIÁO 

Năm hệ nhân: nhân tính, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân 

lý, nhân văn được trao truyền và lưu truyền qua nhân 

giáo, trong đó một nền giáo dục đúng đắn tùy thuộc vào 

môt chính quyền liêm chính, một chính phủ liêm sỉ để 

bảo đảm nhân trí cùng nhân trí qua giáo khoa, giáo 

trình, giáo án. Chính nhân trí cùng nhân trí quyết định 

trình độ thăng tiến của một đất nước, thăng hoa của một 

dân tộc, mà ta thấy láng giềng cùng nôi tam giáo đồng 

nguyên như Việt Nam đã làm được: Đài Loan, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Chính ta không làm được 

lại tha hóa vào con đường phản nhân tri cùng nhân trí, 

tạo ra thảm họa học giả-thi giả-bằng giả, tới từ tham 

nhũng-tham ô-tham quan, tức là lãnh đạo chính trị của 

ĐCSVN đang lầm đường lạc lối, đang hoàn toàn sai! 
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VĂN HÓA, VĂN MINH, VĂN HIẾN 
Hàm nghĩa của văn mang ít nhất ba biến nghĩa: văn hóa, 
văn minh, văn hiến. Văn hóa, như sức sống vững bền 
qua nội lực một dân tộc biết biến nội công của tổ tiên 
mình trong quá khứ thành nội chất của tập thể, của cộng 
đồng luôn có nội tâm của một giống nòi biết giáo dưỡng 
con cháu, các thế hệ đời sau biết yêu, quý, thương văn 
hóa đó. Văn minh, đòi hỏi nhân tri, mở cửa mời nhân 
trí, biến kiến thức thành tri thức được bảo vệ có hệ 
thống, có lý luận, có lập luận, có giãi luận của nhận 
thức. Có văn hóa chưa chắc có văn minh, vì văn minh 
tạo chỗ đứng nhân quyền và dân chủ, vì văn minh viết 
thăng hoa: công bằng qua tự do, để xây bác ái. Văn 
minh thấy rất rõ trong một xã hội biết tôn trọng người 
lớn tuổi, biết bảo trọng phụ nữ, biết bảo vệ thiếu nhi, 
biết bảo quản thanh thiếu niên trong một hệ thống giáo 
dục lấy đạo lý hay, đẹp, tốt, lành làm nhân văn.Và văn 
minh mang sung lực hiện đại hóa văn hóa qua cải cách, 
qua canh tân, được hỗ trợ bởi khoa học hay, bởi kỹ thuật 
lành, bởi công nghiệp sạch. Có văn hóa, chưa chắc có 
văn minh, làm lãnh đạo chính trị phải đưa văn hóa về 
hướng văn minh để thăng hoa văn hóa. Văn minh là 
chiều cao của văn hóa, đẩy văn hóa đi lên, thì văn hiến 
là bề dầy, là chiều sâu, là chính sử của văn hóa. Chính 
văn hiến tạo rễ sâu, gốc chắc cho văn minh nâng, đưa, 
đẩy văn hóa hướng tiến hóa.Chuyện đáng buồn và đáng 
lo là các lãnh đạo tối cao của ĐCSVN hiện nay không 
xem, không hiểu, không thấu vì không đủ tầm, không 
đủ vóc để biến ba biến số: văn hóa, văn minh, văn hiến 
thành ba hằng số trong các chính sách của họ. 
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NHÂN RỘNG-LÝ MỞ 
Làm chính trị với chữ nhân rộng qua cái lý mở là một 
“nghề” rất khó, làm lãnh đạo chính trị với chữ nhân 
rộng nhất qua cái lý mở nhất, chắc chắn là một “nghề” 
khó nhất trên đời! Vì phải nhận những trách nhiệm 
nặng, đón những bổn phận rộng, nâng cao đạo đức dân 
tộc, hiểu xa đạo lý nhân loại. Vậy, nên suy nghĩ kỹ, thật 
kỹ trước khi chọn “nghề” khó nhất này. Nhân rộng-lý 
mở vừa là luận thuyết sinh động của chính trị, vừa là 
thực hành thông minh của lãnh đạo. Nhân rộng vì nhân 
vừa gần-vừa xa, nó gần có ngay trước mặt lãnh đạo 
chính trị. Đó là nhân dân, dân chúng, quần chúng: 
nghèo hay giầu, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, 
nếu không trực diện để thấy, để hiểu, để thấu thì đừng 
đòi làm lãnh đạo chính trị. Còn dành làm để tham ô, trục 
lợi thì không phải làm chính trị mà là trộm, cắp, cướp, 
giựt bằng chính trị. Nhân xa vì nó bắt kẻ lãnh đạo phải 
“nhìn xa, trông rộng”, đưa nhân tính vào nhân tình, đưa 
nhân thế vào nhân tâm, đưa nhân nghĩa vào nhân loại, 
qua con đường của nhân tri, bằng phương tiện của nhân 
trí. Nhân là phạm trù của tri thức, bó buộc kẻ lãnh đạo 
muốn trị (trị dân-trị nước) phải có tri, lấy tri để lập trí. 
Lý mở vì mở ra bên ngoài mới tồn tại, mới sống còn, 
mới có khí trời để thở, mới có thực phẩm để ăn, nhất là 
có nhân tri của nhân loại bên ngoài để học, có nhân lý 
của nhân thế bên ngoài để khôn lên, có nhân trí bên 
ngoài để thông minh lên. Lý mở là lý biết đón, biết tiếp, 
biết nhận, biết mời: các kinh nghiệm hay, các kiến thức 
tốt, các bài học đẹp, các nhân thế lành để tạo ra tiềm 
năng, tiềm lực cho chính ta.  
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THÔNG MINH CHÍNH TRỊ, 

MINH TRIẾT LÃNH ĐẠO. 

Tất cả những lý đóng (đóng cửa, đóng biên giới, đóng 

lãnh thổ...) vì độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị, 

độc đảng) đều đáng nghi ngờ, và nhân dân có quyền 

ngờ vực mọi lãnh đạo chính trị có ý đồ đóng vì độc. 

Nhân rộng-lý mở là nơi hội tụ thông minh chính trị và 

minh triết lãnh đạo, vì nó được kết tinh bởi hai hùng lực 

chính trị mà kẻ làm lãnh đạo phải thông hiểu: lý tưởng 

chính trị càng rộng thì nhân dân càng khôn (từ khôn có 

sở hữu là nhân trí, tức là khôn ngoan chớ không phải 

khôn lanh), ở đây sau khi thành công về chuyện “cơm 

no, áo ấm” cho dân, thì phải đi tới hướng “dân giàu 

nước mạnh”, lại còn phải đi thêm bước nữa “nhân loại 

thái hòa”. Vô hạn chính trị không bị khung trong một 

quốc gia, mà ngược lại muốn cho quốc gia đó tồn tại, có 

chỗ đứng xứng đáng trong quan hệ quốc tế, thì phải tìm 

liên minh, tìm đồng minh, tất cả trong quy luật vô hạn 

chính trị luôn “thêm bạn, bớt thù”, luôn vô hạn học 

trong vô biên hiểu để luôn“học người để khôn ta”. 

Phương trình Nhân rộng-lý mở chính là thông minh 

chính trị-minh triết lãnh đạo. 
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Ý THỨC CHÍNH TRỊ  

NHẬN THỨC LÃNH ĐẠO 

Nhân nhập nhân vừa là lương tri của chính trị, vừa là 

lương tâm của lãnh đạo, đây là quá trình nhập nội vào 

thực tế của nhân dân, thực cảnh của dân chúng, thực 

tại của quần chúng để thấy, để hiểu, để thấu các vấn 

đề, các khó khăn, các lầm than của dân tộc, và nếu chỉ 

ngồi trong bàn giấy, chỉ đóng cửa phòng để họp hành, 

thì “có mắt cũng như mù” trước hiện thực (bây giờ và 

ở đây) của xã hội. Nhân nhập nhân trước hết là lấy 

nhân tính để nhập nội vào nhân tình ngay trong xã hội 

mà nhân dân đang sống, đang làm, đang ăn, đang ở, 

để thấy các trầm luân hằng ngày của nhân sinh, thấy 

dân đen nhọc nhằn như thế nào, hiểu dân oan tủi nhục 

ra sao, từ đó mới có ý thức chính trị để có nhận thức 

lãnh đạo qua chính sách. Nhân nhập nhân sau đó là 

lấy nhân nghĩa để nhập sâu vào nhân thế ngay trong 

đau đáu “chén cơm manh áo” của nhân dân, ngay 

trong trằn trọc “cơm áo gạo tiền” của dân chúng, để 

thấy thật rõ các thiếu thốn hằng ngày trước các lo toan 

“ăn bữa sáng lo bữa tối”, rồi từ đó mài dũa ý thức 

chính trị cho thật bén, thật sắc để phục vụ cho nhận 

thức lãnh đạo thật sâu, thật rộng. Chuyện giả vờ dựng 

kịch đi “ăn phở” với dân thường của thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc tại Hội An, vậy mà trước đó lại 

kéo hàng chục xe hộ tống qua phố cổ, nơi mà mọi 

người phải đi bộ, nơi mà Liên Hiệp Quốc qua Unesco 

muốn bảo tồn. Đây chỉ là trò chính trị thấp, của lãnh 

đạo tục! 
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Ý THỨC CHÍNH TRỊ TRONG  

NÃO BỘ LÃNH ĐẠO 

Nhân nhập nhân tiếp theo là lấy nhân tâm để nhập cho 

thấm nhân sinh, qua thành tâm của lãnh đạo phải sống 

với dân để hiểu dân. Đây là chuyện không khó làm, ta 

đã thấy nhiều lần trong Việt sử, và có không biết bao 

nhiêu chuyện trong sử của thế giới là vua, quan, tướng 

“giả dân” để “đi vào dân”, để “chia sẻ cùng dân”. Từ 

đó, đặt ý thức chính trị vào chỗ trung tâm của não bộ 

lãnh đạo, để có chánh ngữ khi tuyên bố: “lấy dân làm 

gốc”! Còn chuyện dành đứng hàng đầu trong các lễ hội, 

chọn ghế ngồi hàng trên trong các hội thảo, bám chỗ ưu 

tiên để vái lạy trong các chùa chiền chỉ là trò bịp trong 

chính trị, cho kịch rởm của lãnh đạo! Nhân nhập nhân 

để nắm vững phương trình ý thức chính trị-nhận thức 

lãnh đạo, để hiểu chính nhân dân đưa đường dẫn lối cho 

chính sách, chính dân chúng soi sáng chính nghĩa của 

lãnh đạo.Sống đủ-đủ sống trong nhận định “cơm no, áo 

ấm” đã là chuyện rất rõ trong lãnh đạo chính trị, vì nó 

được định lượng và định chất bằng các chỉ báo khách 

quan, các tính toán khoa học, các phân tích thống kê: 

một người, một gia đình, một quốc gia với bao nhiêu 

dân, thì cần bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu năng lượng 

để lao động, để sống bình thường...  Chỉ số thu nhập, 

trung bình sản suất, sức mua trong tiêu thụ cũng được 

định toán hóa, mô hình hóa, để phân loại một quốc gia 

là giàu và một số nước là nghèo, và ở giữa là các dân 

tộc được xem là đủ sống đủ-đủ sống. 
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SỐNG CÒN-CÒN SỐNG:  

THẢM KỊCH CỦA VIỆT TỘC 

Sống đủ-đủ sống phải được phân tích đầy đủ qua khác 

biệt vùng miền, nơi mà mọi người biết là trên đất Việt, 

nếu ở vùng sâu-vùng xa thì sống khó-khó sống, chính 

lãnh đạo phải hằng ngày đau đáu về chuyện sống khó-

khó sống này, vì chóng chầy nó sinh ra một bi kịch 

khác: sống còn-còn sống, đây là nghịch cảnh vì nó 

nghịch chiều với sống đủ-đủ sống. Vì, sống còn là phải 

tranh sống hằng ngày để được sống, và còn sống nhưng 

biết phải đau đớn chấp nhận một quy luật vô cùng bất 

công là “sống nay, chết mai”. Nên, sống còn-còn sống 

hiện là thảm kịch của các bé vùng sâu-vùng xa phải ăn 

lá để sống còn; và cha mẹ của các bé còn sống nhưng 

cuộc sống không có lối ra, cuộc đời trước mắt là ngõ 

cụt! Sống còn-còn sống là sống thiếu, sống lây lất, sống 

vật vờ, đó là sống đói, sống khổ. Kể cả sống trong căm 

phẫn khi thấy các lãnh đạo từ trung ương tới địa phương 

dựng chuyện xây đài tưởng niệm hàng ngàn tỷ để chia 

chát, để vơ vét, để biển lận trong cảnh cùng quẩn của 

dân chúng vùng sâu-vùng xa, đó không những là trường 

hợp của Sơn La, mà cả của Cao Bằng, Yên Bái... Bọn 

này không phải lãnh đạo chính trị, chúng chính là bọn 

“hút máu, nạo tủy” của dân, lấy tiền thuế của dân để 

làm giàu qua đục khoét ngân sách nhà nước. 
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SỐNG ĐÚNG LÀ SỐNG  

TRONG NHÂN PHẨM, TẠO RA NHÂN CÁCH 

Làm lãnh đạo mà không thấy ba chuyện sống đủ-đủ 

sống khác nhau với sống khó-khó sống, càng khác hơn 

nữa sống còn-còn sống, vì ba hệ vấn đề khác nhau “một 

trời một vực”, thì các lãnh đạo nầy đừng lãnh đạo nữa. 

Sống đủ-đủ sống mà rơi vào sống khó-khó sống để nay 

mai sa vào sống còn-còn sống hiện đang là số phận ngặt 

nghèo của rất nhiều đồng bào ta, nhưng họ vẫn sáng 

suốt để nhận ra là các thiên tai (bão, lũ, lụt...) đi kèm 

với nhân tai (phá rừng, xã lũ, diệt môi trường...), khi 

người dân gọi đó là nhân tai thì các lãnh đạo chính trị 

phải hiểu là họ đang buộc tội lãnh đạo: “trời đánh dân” 

qua thiên tai thiên tai (bão, lũ, lụt...) trước hết là lỗi, là 

tội của lãnh đạo, trước đó đã để xẩy ra nhân tai vì lãnh 

đạo vô trách nhiệm! Sống đúng là sống trong nhân 

phẩm, tạo ra nhân cách, dựng được phong cách của cá 

nhân trong xã hội, bảo vệ được tư cách biết dụng đạo lý 

hay, đẹp, tốt, lành, để đối nhân xử thế, qua luân lý của 

tổ tiên có trách nhiệm với giống nòi, có bổn phận với tổ 

quốc. Nhận chức trong lãnh đạo chính trị phải dựa trên 

đức của sống đúng trong nhân nghĩa, nhân đạo, nhân 

tâm để dụng trong nhân lý, nhân tri, nhân trí, để trị 

(quản lý, tổ chức) nhân thế, nhân tình, nhân loại. Làm 

lãnh đạo chính trị là hằng ngày học hệ nhân này, nói 

cho sâu là tu với nó, tu theo nghĩa tự rèn luyện-tự huấn 

luyện mình.  
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XÃ HỘI TỐT, ĐỊNH CHẾ TỐT, 

CƠ CHẾ TỐT, ĐỜI SỐNG TỐT 

Trong tôn giáo, ta thấy có kẻ tu được, có kẻ không tu 

được; và kẻ tu trọn tức là kẻ tu đúng, thì ta xem như hộ 

có: chân tu; trong chính trị ta thấy rất rõ chuyện này có 

kẻ làm chính trị được, làm trọn đời, làm cả kiếp, và khi 

rời khỏi cõi đời này, thì dân mang ra để thờ, đó là các 

lãnh đạo đắc đạo nhờ đã lãnh đạo với chữ: nhân! Sống 

đúng còn là sống trong nhân văn, được hiểu theo nghĩa 

rộng là sống với văn hóa cao, xử thế với văn minh rộng, 

đối nhân trong văn hiến cao, trong đó lãnh đạo có trách 

nhiệm làm sáng văn hóa, có bổn phận dụng văn hiến 

4000 năm của Việt tộc để đưa văn minh vào đời sống 

hằng ngày của nhân dân, để người dân sống văn minh 

trong mọi sinh hoạt xã hội. Sống đúng cần có cơ sở của 

một xã hội tốt, qua các định chế tốt tổ chức được các cơ 

chế tốt, bảo đảm một đời sống thường ngày tốt. Các 

lãnh đạo phải lắng nghe các câu hỏi của thanh thiếu 

niên, hằng ngày trên truyền thông mạng xã hội, và phải 

trả lời các câu đó với hệ nhân một cách chính đáng nhất. 

Sống đúng trước hết đối với lãnh đạo chính trị trước hết 

phải là sống thực, với sự thật làm nên chân lý, chế tác ra 

lẽ phải để trị (quản lý, tổ chức). Sống đúng đối với lãnh 

đạo chính là sống sạch, không tham quyền cố vị để trục 

lợi, nhận thanh bạch, không sợ thanh đạm, bất chấp 

thanh bần, như vậy mới gánh vác được đại sự! 
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QUY TRÌNH SỐNG ĐỦ-SỐNG ĐÚNG-SỐNG VUI 

Sống vui hàng ngày để vui sống cả đời, là sự hiển hiện 

của hạnh phúc, khi sống đủ đã có và sống đúng đã 

thành, thì thực tế cả một dân tộc sống vui- vui sống 

chính là niềm vui cao đẹp nhất của lãnh đạo chính trị. 

Đây không phải là chuyện mơ mòng, mà là chuyện có 

thật, có thật và kéo dài hàng trăm năm qua hai đời Lý-

Trần, mà Việt sử kể lại với thái hòa là thực cảnh nơi mà 

nhà cửa cứ để mở mà không lo sợ trộm cắp, với thái 

bình là bối cảnh mà cả nước chuộng thiền, yêu thiền, 

sống thiền. Có nhiều vua, lắm tướng đánh giặc giỏi, 

lãnh đạo tài, quản lý đúng, lại còn biết đi tu, trong hiện 

cảnh của một quốc gia biết “an nhiên, tự tại, với minh 

vương Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông… 

Quy trình sống đủ-sống đúng-sống vui phải có trong 

giáo trình đào tạo lãnh đạo của đất nước, “cầm cương 

nẩy mực” vì đồng bào, nhận đối thoại thường xuyên với 

nhân dân, không chỉ vì mục đích kính tế, vật chất mà 

còn có giáo dục song hành cùng văn hiến, của một dân 

tộc tìm sự sung túc cùng lúc với các giá trị tâm linh. 

Không cần phải là nước giầu nhất, mạnh nhất để đạt 

được chuyện này. Đây chính là chuyện cứu cánh của 

lãnh đạo chính trị, đó là thực tế của ba quốc gia Bắc Âu 

nhỏ nhưng không nghèo, ít dân và rất quý dân: Đan 

Mạch, Thụy Điển, Na Uy. Họ làm đúng trong giáo dục 

mà không cần đầu tư nhiều tiền như Việt Nam hiện vào 

tượng đài liệt sĩ, vào nghĩa trang ưu tiên cho cán bộ cao 

cấp. 
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HẠI DÂN, DÂN HẠI 

Nhân vừa là nguyên nhân, vừa là nhân loại, trong đó 

nguyên của hạt, của giống, khi gieo vào đất sống, cấy 

vào nhân sinh luôn theo quy luật “nhân nào quả nấy”. 

Vì, quả là kết quả, nếu hay, đẹp, tốt, lành thì là hiệu 

quả; còn nếu xấu, tồi, tục, dở thì là hậu quả. Quy luật 

“nhân nào quả nấy”, được Phật giáo phân giải tận 

tường, Khổng giáo và Lão giáo không phân tích ngược 

lại hoặc khác đi; trong khoa học xã hội và nhân văn đã 

dụng nó không những như lý thuyết luận mà còn như 

phương pháp luận để phân tích chính xác hơn quan hệ 

xã hội qua chính trị, giữa kẻ thống trị và người bị trị. 

Nhất là trong chính trị học, luôn lấy quy luật nhân quả 

làm cốt lõi để giải thích các phản xạ của quần chúng, 

các phản ứng của nhân chúng trong ngắn hại, trung hạn 

và dài hạn. Quy luật «ác quả ác báo» tới để củng cố quy 

luật “nhân nào quả nấy”, cùng lúc mài sắc nhọn hơn 

diễn luận của quy trình nhân quả, để báo động cho nhân 

sinh biết cái hậu quả của xấu, tồi, tục, dở đang biến thái 

qua hậu nạn tới từ thâm, độc, ác, hiểm. Nơi đây, hệ bạo 

(bạo quyền, bạo lực, bạo hành, bạo động, bạo chúa…) 

bó buộc các lãnh đạo phải nghiệm thêm cho thật tỉnh táo 

và sáng suốt thêm một vấn nạn khác, có nhân lý vì có 

nhân tri: «hại nhân, nhân hại», không biết các lãnh đạo 

hiện nay có đủ tuệ giác hay không để cụ thể hóa nó hơn 

nữa: «hại dân, dân hại»! 
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LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 

Lý tưởng chính trị vừa chính sách hóa được các phương 

án phục vụ nhân dân và đất nước, vừa mô hình hóa 

được các tổ chức cụ thể trong đầu tư và kiểm tra, vừa cụ 

thể hóa mọi sinh hoạt chính trị, nơi mà lãnh đạo chính 

trị dẫn dắt từ thượng nguồn tới hạ nguồn các quyết tâm 

thực hiện các chỉ tiêu trong thực tế. Tại đây, sinh hoạt 

lãnh đạo chính trị là tổng kết tất cả các sinh hoạt của xã 

hội, từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ kinh tế đến 

thương mại, từ giáo dục tới văn hóa… để tìm ra tổng lực 

làm cho được chuyện dân giầu nước mạnh. Lý tưởng 

chính trị làm nên niềm tin chính trị, nếu quốc thái dân 

an theo hướng đi lên của dân tộc, giới hạn mọi hậu nạn, 

tăng trưởng mọi sản suất, làm giầu thực sự cho mọi tầng 

lớp có mặt trong xã hội, thì lý tưởng chính trị đã làm 

nên sức mạnh chính trị. Quá trình lý tưởng-niềm tin-sức 

mạnh, không chỉ quyết tâm chính trị, mà nó chính là 

thông minh chính trị, quá trình này chính là sung lực 

xuyên qua để nâng lên trình độ chính trị của dân chúng, 

cường độ nhận thức chính trị của nhân dân. Lý tưởng 

chính trị trong năng lực của lãnh đạo chính trị mang 

luôn tiềm lực thay đổi nhân sinh quan của một dân tộc, 

lấy nhân tính để giáo dục nhân tình; làm biến đổi thế 

giới quan của một giống nòi, lấy nhân tri để hiểu nhân 

loại; làm chuyển đổi vũ trụ quan của quần chúng, hiểu 

môi trường chính là môi sinh cho nhân thế.  
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LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ BẮT ĐẦU BẰNG  

LIÊM CHÍNH-LIÊM MINH-LIÊM KHIẾT 

Nếu phương trình nhân sinh quan-thế giới quan-vũ trụ 

quan được thăng hoa, thì đây chính là kết quả của tiến 

bộ, của văn minh, cũng là sự thành công cụ thể của lãnh 

đạo chính trị. Lý tưởng chính trị biến cái tầm thường lập 

đi lập lại không có tiến bộ, đổi cái bình thường vô 

thưởng, vô phạt, thay cái tầm phào của sống lây lất, đưa 

tất cả vào quy trình hiện đại hóa có văn minh, cùng lúc 

giữ được các tuyền thống tốt lành, các di sản hay đẹp, 

đây chính là quá trình khai thị-khai minh-khai trí có 

trong bổn phận và trách nhiệm của lãnh đạo chính trị, 

nếu lãnh đạo liêm chính-liêm minh-liêm khiết. Lý tưởng 

chính trị bắt đầu bằng liêm chính-liêm minh-liêm khiết 

để làm cho bằng được chuyện khai thi-khai minh-khai 

trí thì đây đúng là lãnh đạo lấy chân thật- chân tình-

chân chính để chứng minh được là trong chính trị có 

chân tu: lấy chức để tạo đức, lấy đức để tạo phúc cho 

dân, lấy phúc tạo lợi cho nước. 
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LÝ CỦA LÃNH ĐẠO:  

BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC, BẢO BỌC NHÂN DÂN 

Lý của lãnh đạo, hoàn toàn ngược lại với hiện thực của 

Việt Nam hiện nay, là một ĐCSVN lấy ghế để ngồi trên 

lợi ích của dân tộc, thấy mệnh nước lờ mờ, nhìn nhân dân 

mông lung, lại có những liên minh chằng chéo với ngoại 

bang xâm lược là Tàu tặc, các lãnh đạo chính trị của 

ĐCSVN đang mất đi cái lý của lãnh đạo. Lý của (lãnh) 

đạo bắt đầu bằng hành động luân lý, hành vi đạo lý nhận 

trách nhiệm bảo vệ đất nước, bảo bọc nhân dân, bài học 

nhập môn này trong lãnh đạo chính trị bắt đầu bằng ý lực 

như mãnh lực trở lại thượng nguồn của dân tộc, ngay 

trong lịch sử để thấy-và-lấy được những kinh nghiệm của 

tổ tiên, tài năng của cha ông trong việc dựng nước và giữ 

nước, chính trị không bao giờ rời lịch sử. Lý của (lãnh) 

đạo trong bài học thứ hai nằm ngay trong thực tế, được 

xây dựng lên bởi nhiều thực tại, trong đó lãnh đạo chính 

trị phải làm được hai chuyện cùng một lúc, hai chuyện 

này gần như trái ngược nhau trong thực cảnh, để nắm rõ 

thực trạng của dân tộc. Một là giải quyết các bất công gây 

nên căng thẳng, hiềm khích, xung đột trong xã hội; hai là 

lập ra chính sách cho tương lai có mục đích chính là bảo 

vệ toàn vẹn lãnh thổ, phát triển đất nước, với mục tiêu cao 

thượng là đưa xã hội về phía văn minh để thăng hoa dân 

tộc trên, chính trị không bao giờ rời xã hội. 
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LÝ ĐÚNG CỦA LÃNH ĐẠO: TẬP HỢP ĐƯỢC TẤT 

CẢ TIỀM NĂNG CỦA DÂN TỘC 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ ba là tập hợp được tất 

cả tiềm năng của dân tộc, tài nguyên của đất nước trong 

một sung lực tổng thể để tạo được một ý lực trong chính 

sách bảo vệ và phát huy đất nước, nơi đây lý tưởng chính 

trị đi đôi với hành động lãnh đạo. Chính lãnh đạo sẽ biến 

sung lực thành hùng lực trong phát triển kinh tế và mãnh 

lực trong quyết tâm bảo vệ bờ cõi quê hương, chính trị 

không bao giờ rời nhân dân. Lý của (lãnh) đạo trong bài 

học thứ tư chọn phương hướng để làm định hướng, biết 

định hướng để thấu các ưu tiên ngắn hạn, trung hạn, dài 

hạn, rồi xếp loại và xếp thứ tự các ưu tiên này qua các 

chính sách để quyết đoán đâu là ưu sách phải thực hiện 

cho bằng được để dân tộc được thay đời đổi kiếp theo 

chiều hướng hay, đẹp, tốt, lành, đưa nhân tính vào nhân 

tình, đưa nhân tri vào nhân loại, đưa nhân thế vào nhân 

nghĩa, đưa nhân phẩm vào nhân bản, chính trị không bao 

giờ rời nhân đạo. Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ năm 

là nắm thời giữ thế -tùy thời lập kế, tùy thế lập mưu- để 

chọn ra các chính sách nhiều hiệu quả, ít hậu quả, vắng 

bóng khổ đau, ngày càng đầy phúc lợi cho dân tộc, không 

bị xơ cứng trong ý thức hệ, không bị nhốt tù bởi các khẩu 

lịnh tuyền truyền xa thực tế, xa thời thế, chính trị không 

bao giờ rời thời cuộc. 
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Ý TƯỞNG CHÍNH TRỊ  

PHỤC VỤ CHO LÝ TƯỞNG LÃNH ĐẠO 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ sáu là biến tâm 

niệm quốc thái dân an thành tâm lực dân giầu nước 

mạnh, trong đó kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ của bây giờ và tại 

đây, kẻ lãnh đạo tài là kẻ của hiện thực của thế giới hiện 

nay, kẻ lãnh đạo lớn là kẻ thấu nội cảnh và hiểu ngoại 

cảnh của đất nước mình, để dùng ngoại cảnh mà nâng 

nội cảnh. Nếu ý tưởng chính trị sinh ra từ lý tưởng lãnh 

đạo (quốc thái dân an để tiến tới dân giàu nước mạnh) 

thì ý tưởng chính trị sẽ làm nền cho sáng kiến trong 

quyết định, cho sáng tạo trong chính sách, từ đó thực tế 

hóa lý tưởng lãnh đạo. Từ đây nhân dân có thể đặt ra hai 

yêu cầu cho chính giới lãnh đạo, thứ nhất nếu không có 

ý tưởng chính trị để phục vụ cho lý tưởng lãnh đạo thì 

đừng lãnh đạo! Thứ hai lý tưởng lãnh đạo luôn là ý lực 

lãnh đạo vượt kinh nghiệm của quá khứ, không lập đi 

lập lại cái cũ nếu cái cũ không làm dân tộc thăng hoa, 

đất nước giầu đẹp. Tới đây ta thấy hệ vấn đề lý tưởng 

lãnh đạo sẽ làm đầu tàu cho mọi sinh hoạt lãnh đạo 

chính trị, trong đó bọn tham quyền không có ghế ngồi, 

bọn tham ô không có chỗ đứng, bọn tham nhũng không 

có chỗ dựa. 
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Ý LỰC LÃNH ĐẠO, 

THỰC LỰC CHÍNH TRỊ 

Ý tưởng chính trị thể hiện lý tưởng lãnh đạo trong việc 

đi tìm quốc thái dân an rồi tiến tới dân giàu nước mạnh, 

thì đây là chuyện thực tiễn chớ không phải chuyện lý 

thuyết, chuyện thực tế chớ không phải chuyện trừu 

tượng, và bản lĩnh của lãnh đạo chính trị là đưa ý tưởng 

chính trị vào nhân sinh, đưa lý tưởng lãnh đạo vào nhân 

tình, để ý lực lãnh đạo biến thành thực lực chính trị, làm 

nên thực tế xã hội. Nếu không có lý tưởng lãnh đạo, thì 

sẽ không thấy, không hiểu, không thấu phương trình 

biến hóa của ý lực lãnh đạo-thực lực chính trị-thực tế xã 

hội, theo dân tộc theo hướng thăng hoa. Nếu không 

nhận ra phương trình này thì đừng lãnh đạo, hay để 

những kẻ có lý tưởng hơn mình thực hiện phương trình 

này, biến nó thành chương trình cụ thể trong lãnh đạo 

chính trị thay mình. Chính lý tưởng lãnh đạo dẫn dắt ý 

tưởng chính trị tạo ra đường lối chính thống cho mọi 

sinh hoạt chính trị, chế tác ra các quá trình tuyển chọn 

chương trình chính trị. Và, nếu lãnh đạo liêm chính với 

chính sách liêm minh thì lý tưởng lãnh đạo có mặt ngay 

trong hiến pháp, để điều hành tư pháp, điều chế hành 

pháp, điều động lập pháp.  
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Ý TƯỞNG CHÍNH TRỊ LÀM GỐC CHO 

 TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 

Trong không gian của quyền lực có sân chơi-trò chơi-

luật chơi chính trị được cổ vũ bởi lý tưởng dìu dắt ý 

tưởng, mà ta thấy rất rõ trong các nước dân chủ vì tiên 

tiến, văn minh vì tôn trọng nhân quyền. Hiện diện của lý 

tưởng lãnh đạo đưa đường dẫn lối ý tưởng chính trị 

không hề là chuyện mơ hồ, huyền hoặc trong chính giới, 

vì nó vừa là mục đích, vừa là động cơ để cải tổ chức các 

định chế dựa trên phương án lý tưởng lãnh đạo-ý tưởng 

chính trị. Trong ý tưởng chính trị có sáng kiến và sáng 

tạo của đường lối chính trị, sẽ làm gốc cho tư tưởng 

chính trị, dựa trên lý tưởng lãnh đạo vừa là bàn đạp, vừa 

là dàn phóng cho mọi chính sách. Trong đó có sự chấp 

nhận cạnh tranh giữa các ý tưởng chính trị, có sự chấp 

thuận đấu tranh giữa các lý tưởng lãnh đạo. Đây chính 

là nội công của sinh hoạt chính trị, nội lực của bản lĩnh 

lãnh đạo; nhận cạnh tranh, nhận đấu tranh tới từ đối 

phương, đối thủ như nhận sự «bồi dưỡng chính trị» tới 

từ ngoại giới để thêm sức, thêm tài cho sung lực chính 

trị của mình. 
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LÝ TƯỞNG ĐI XA-QUYẾT TÂM ĐI LÊN 

Chỉnh chu trong hành động chính trị phải dựa vào sự 

chu đáo của lãnh đạo, trong đó liên tục chỉnh đốn hàng 

ngũ lãnh đạo, để có hiệu quả trong sinh hoạt chính trị, 

không ngừng cải tổ theo hướng tốt mà không cần phải 

dùng xương máu để làm cách mạng. Biết có công bằng 

qua công lý, để pháp lý có chỗ dựa là pháp luật, vừa 

nghiêm minh để chống tội ác, vừa biết khoan hồng để 

giáo dục dân chúng theo hướng tự giác, từ ý thức tới 

nhận thức. Lý chỉnh chu nhờ luôn được chỉnh đốn bởi 

đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, bởi luân lý vững chắc của tổ 

tiên biết nhận bổn phận và trách nhiệm với non sông, 

với giống nòi, đây là chuyện có thật và có độ dày (rất 

dày) trong Việt sử qua quyết tâm của Ngô Quyền, qua 

quyết đoán của Lý Thường Kiệt, qua hai đời thịnh trị 

Lý-Trần, qua đạo đức của Nguyễn Trãi, qua mãnh lực 

của Quang Trung. Lý chính trị chỉnh chu (quốc thái dân 

an) luôn được bồi dưỡng bởi lý tưởng chính trị (dân 

giàu-nước mạnh) không hề là chuyện mơ tưởng chính 

trị, mơ hồ lãnh đạo, đó là những mô hình sáng, luôn 

được lau chùi để ngày càng sáng hơn, qua hành động 

chính trị cụ thể của lãnh đạo: làm chính trị thì đừng 

chọn cách đi đường mòn trên cái xấu, cái dở, để lập lại 

cái tồi, cái hèn, mà chọn cái sáng suốt khác để đi lên, 

trong cái tỉnh táo của lãnh đạo có lý tưởng đi xa vì có 

quyết tâm đi lên. 
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NỘI CHẤT CỦA CHÍNH TRỊ CHÍNH LÀ  

NỘI LỰC CỦA LÃNH ĐẠO 

Lý chính trị chỉnh chu (quốc thái dân an) qua lý tưởng 

chính trị (dân giầu-nước mạnh) mang cách xử lý 

phương trình gần dân-xa thói, tức là luôn gần dân để 

hiểu mong cầu và đòi hỏi của dân, nhưng xa thói xấu, 

như xa các lệ tầm phào vì tầm thường trong nhân cách. 

Cụ thể là dân tình quý trọng các lãnh đạo liêm minh-

liêm chính-liêm sỉ, chấp nhận thanh bạch-thanh đạm-

thanh bần, và dân tình rất khinh thói khoe của hiện nay 

của các lãnh đạo xây biệt phủ, biệt dinh, biệt thự của các 

lãnh đạo thối nát. Cụ thể có ông lãnh đạo tối cao thủa 

nọ: cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh xây dựng nội thất 

mạ vàng, người ta khinh vì nó chỉ nói lên cái vô lý của 

vô minh, vô tri, vô giác của một lãnh đạo. Ta khinh bọn 

lãnh đạo sống để mạ vàng trong khi dân đen, dân oan 

ngày càng nhiều, chỉ vì ta thấy chúng ngày càng gần hệ 

bán nước-ngày càng xa hệ cứu Không trọn lý thì đừng 

mong trọn tình trong lãnh đạo chính trị trước nhân dân, 

vì đất nước, vì tiền đồ của tổ tiên; những mơ hồ trong 

thuật ngữ: lãnh đạo vừa là kỹ thuật, vừa là nghệ thuật, 

đã biến thành sáo ngữ, vô thưởng vô phạt, nếu kẻ lãnh 

đạo không nhận ra nội chất của chính trị chính là nội 

lực của lãnh đạo, trong đó kết quả của chính sách được 

đo lường qua hiệu quả của kẻ lãnh đạo.  
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TRỌN: HỌC CHO KỸ ĐỂ HÀNH CHO ĐÚNG 

Học cho kỹ để hành cho đúng là sinh hoạt thường nhất 

của lực lượng lãnh đạo, trong đó quá trình hành động 

chính trị được xếp đặt có thứ tự trong quá tình xây dựng 

chính sách. Trọn cứu cánh trong lý giải các chính sách, 

ở đây mục đích chính sẽ lý giải mọi mục tiêu trong thực 

tế, ở đó chuyện ích nước-lợi dân, là chính, lấy công ích 

dẫn dắt tư lợi. Trọn phương tiện, trong giải thích về các 

giai đoạn đầu tư, từ đây có tự lực để có tự cường, lấy tự 

chủ để vận động liên minh, kể cả viện trợ quốc tế. Trọn 

lợi ích, trong lý giải các thành quả, bằng kết quả hay 

cho giống nòi, tốt cho dân tộc, đẹp cho văn hóa, lành 

cho xã hội. Các lợi ích luôn có tính hữu hiệu đẩy lùi 

được các chuyện xấu, tồi, tục, dở trong xã hội, trong dân 

chúng. Trọn đầu tư, biết thuyết phục các chi phí của cả 

công trình, chống tham nhũng để chống đầu cơ, chống 

tham ô để chống trục lợi; cô lập bọn «sâu dân mọt 

nước», vô hiệu hóa bọn «thừa nước đục thả câu», 

phong tỏa hóa bọn «mượn đầu heo nấu cháo», chúng sẽ 

không có chỗ ngồi trong đầu tư, vì chúng không có chỗ 

đứng trong chính sách. 
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LÝ GẦN LÀ LÝ GẦN VỚI  

THỰC TẾ CỦA NHÂN DÂN 

Trọn thấu hậu quả với những phân tích về các hậu nạn 

có thể xẩy ra, hậu nạn luôn ở số nhiều về nhân lực cũng 

như về nhân phẩm, về tài nguyên cũng như về môi 

trường, về xã hội cũng như về văn hóa, về giáo dục 

cũng như về luân lý… nếu hậu quả lường được, mà lại 

nhiều hơn hiệu quả thì đừng ra chính sách, đừng bỏ sức 

để đầu tư. Trọn tăng trưởng với các tính toán sinh lời 

trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong con tính: có 

rồi thì được quyền có thêm, có ít thì được quyền có 

nhiều hơn để nâng cao cuộc sống hằng ngày cho nhân 

dân, trong đó luân lý, đạo lý giáo dưỡng hệ thống giáo 

dục, lấy kinh tế phục vụ xã hội, lấy lợi nhuận phục vụ 

lao động, lấy sáng suốt để bảo vệ tài nguyên, lấy tỉnh 

táo để bảo tồn môi trường, lấy nhân trí để tăng trưởng 

nhân lý. Mà lý gần là lý gần với thực tế của nhân dân, 

trong đó chuyện chén cơm manh áo của dân chúng lãnh 

đạo phải hiểu, tại đây chuyện cơm áo gạo tiền của quần 

chúng lãnh đạo phải thấu, ở đây chuyện giá áo túi cơm 

của nhân dân lãnh đạo phải có sự đồng cảm, không xem 

thường chuyện thiếu thốn của dân tộc. Ý nguyện thành 

ý lực đủ ăn, đủ mặc chính là thao thức đau đáu hằng 

ngày của lãnh đạo chính trị. 
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LÝ XA: THAY ĐỜI ĐỔI KIẾP  
Lý xa là chuyện xa nhưng làm được vì nó không xa vời, 
vì muốn làm lãnh đạo là muốn đưa dân tộc với tới được 
chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng đi lên, bền và vững 
của dân giầu nước mạnh. Lý xa nhưng thực hiện được vì 
đã có trong vốn liếng văn hóa và giáo dục của tổ tiên: 
con hơn cha là nhà có phúc, không trên mức độ của vài 
cá nhân, của vài từng lớp lãnh đạo, mà trên cường độ 
của cả nước, của toàn dân, trong đó đại đa số được 
hưởng sống vui để vui sống, không sưu cao thuế nặng, 
không cường hào ác bá, cụ thể là không có dân đen, 
không còn dân oan. Lý gần là lý gần kề với thực trạng 
của dân tộc, có đủ cơm ăn áo mặc, không phải đi làm 
lao nô ngay trên đất nước mình cho các doanh nghiệp 
ngoại quốc, không chịu cảnh nô tỳ cho các nước láng 
giềng, tuyệt đối không rơi vào cảnh nô lệ của họa tầu 
tặc. Lý gần vì lãnh đạo có thể làm được tức khắc qua 
quyết tâm chính trị biết dựa vào lý tưởng chính trị, mà 
không cần gọi tên qua xảo ngữ để lừa dân là lý tưởng 
cách mạng! Lý xa là đưa nhân tri sáng, nhân trí cao vào 
nhân tình nghèo, vào nhân thế thấp, làm cho bằng được 
cuộc cách mạng nhân phẩm: quyết chí làm chủ và từ 
chối làm tớ, để thành công như các nước láng giềng 
cùng nôi văn minh trong tam giáo đồng nguyên như ta: 
Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Lấy sáng 
kiến trong giáo dục làm ra sáng tạo trong khoa học kỹ 
thuật; chọn kiếp cao, bỏ kiếp thấp, cụ thể lấy tự chủ để 
có tự lập lập ra tự cường, tức là chọn tự trọng trước tổ 
tiên và con cháu, quyết không chọn điếm nhục với láng 
giềng, với thế giới! 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2016 

 

LÝ KHÔNG CHẤP NHẬN CỚ CỦA THỰC 

Lý không chấp nhận cái cớ của thực (thực tế, thực cảnh, 

thực trạng) là lý đặc thù của sinh hoạt chính trị không 

chấp nhận nghèo đói, là lý đặc trưng của chính giới 

không chấp nhận lạc hậu, làm nên lý đặc điểm của lãnh 

đạo chính trị, nơi mà lãnh đạo là để xóa nghèo nàn lạc 

hậu. Còn bọn lãnh đạo nào mà vỗ ngực là lãnh đạo 

chính trị mà nhắm mắt trước nghèo đói, khoanh tay 

trước lạc hậu, quỳ gối trước ngoại xâm, lại còn lẳng 

lặng vơ vét qua chuyên quyền-tham quyền-lạm quyền, 

gây ra tham nhũng-tham ô. Bọn này không phải làm 

chính trị, mà chúng chỉ mượn việc lãnh đạo tham quan 

vì tham bòn rút, tham ăn vì «quen thói bốc trời», mà thi 

hào Nguyễn Du đã mô hình hóa được bọn tội phạm này. 

Lý không chấp nhận thực tế tới từ bất bình đẳng tạo ra 

bất công, bất công tạo ra bất chấp luân lý, bất tuân đạo 

lý. Không chấp nhận bất bình đẳng tới từ «con sải nhà 

chùa thì quét lá đa», vì không chấp nhận bất công tới tự 

«con vua thì được làm vua», không nhượng bộ chuyện 

«con quan thì được làm quan», không công nhận hiện 

trạng thái tử đảng, mà nhân dân không thấy tài năng, 

cũng không thấy đạo đức của chúng. Lý không chấp 

nhận thực cảnh tới từ bọn «cướp ngày là quan», chúng 

biến đồng bào mình một sớm một chiều thành dân đen, 

dân oan. Không chấp nhận bọn «đục nước béo cò», 

không tha thứ bọn «sâu dân, mọt nước», không lùi bước 

trước bọn «thừa gió bẻ măng», không khoan nhượng 

bọn «mượn đầu heo nấu cháo», từ «mua quyền bán 

chức» qua «buôn thần, bán thánh». 
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«BUÔN NƯỚC BÁN DÂN» LÀ 

 «BÂY CHẾT MẶC BÂY»! 

Lý không chấp nhận thực trạng tới từ bọn «đem voi dày 

mả tổ», không nhắm mắt trước bọn con «cõng rắn cắn 

gà nhà», không quay lưng đối với bọn «buôn nước bán 

dân», không chấp nhận chúng vì chúng chỉ thấy chúng! 

Cái ích kỷ của chúng sẽ đưa tới chuyện «ai chết mặc 

ai», nếu chúng nắm các chức lãnh đạo thì chúng sẽ làm 

chuyện bỏ đồng bào chúng «bây chết mặc bây»! Nếu 

muốn làm lãnh đạo mà không tự rèn luyện hằng ngày 

các lý không chấp nhận thực (thực tế, thực cảnh, thực 

trạng) này, thì đừng lãnh đạo, vì lãnh đạo thì chỉ «khổ 

dân, nhục nước». Nhân dân không bắt các lãnh đạo hiện 

nay của ĐCSVN đi học lại, để xóa các hậu quả về tụt 

hậu kinh tế, tệ nạn xã hội, đồi trụy luân lý, suy kiệt chất 

xám... chúng ta chỉ yêu cầu các lãnh đạo này trở lại 

ngay tức khắc các bài học mà tổ tiên đã để lại cho con 

cháu, các bài học này rất dễ hiểu nên rất dễ học, dễ học 

nên rất dễ trao truyền, dễ trao truyền nên rất dễ đối 

thoại, dễ đối thoại nên rất có đồng thuận, đồng tâm: Có 

thực mới vực được đạo, với thực của sự thực để nuôi 

chân lý và lẽ phải và với thực như thực phẩm để nuôi 

dân, nuôi con cháu, với liên minh chặt chẽ của sự thực 

qua chính ngôn của lãnh đạo, với chân lý phục vụ cho 

công lý, với lẽ phải làm nền cho đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành. 
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VONG QUỐC  LÀ MẤT TRỌN, MẤT TRẮNG 

Có chính sách đúng, với chính trị cao, được chỉ đạo bởi 

lãnh đạo giỏi, theo đúng bài học của tổ tiên: có tích mới 

dịch nên tuồng, dựa trên năng lực lãnh đạo (khôn cậy, 

khéo nhờ, khó chịu), lấy tự chủ để làm chủ (khôn làm 

cột cái, dại làm cột con), có định hướng chủ lực, biết 

thời hiểu thế, nắm kế thấu mưu, làm lớn thắng to, để 

sớm thăng hoa dân tộc (khôn làm lẻ, khéo làm mùa). 

Trước mắt là loại ra cho bằng được bọn “sâu dân, mọt 

nước”, hãy xếp loại chúng: bọn cơ hội trên tài nguyên 

đất nước (thừa gió bẻ măng), bọn đầu cơ trên tiềm năng 

dân tộc (thừa nước đục thả câu), bọn đầu nậu trên tiền 

của nhân dân (mượn đầu heo nấu cháo), bọn trục lợi túi 

tham không đáy (bắt cá hai tay). Trước hiểm họa xâm 

lược của Tàu tặc, làm lãnh đạo phải nghiệm ngày đêm 

về hệ mất mà Việt ngữ đã rất rành mạch trong ngữ 

vựng, ngữ văn, ngữ pháp: mất mát là thiệt thòi về tiềm 

năng, bị hao tổn tiềm lực; mất thân là mất mạng, chết 

trong thất bại; mất đời là mất cuộc sống, mất xã hội, mất 

văn hóa; mất hết là mất tất cả, không còn gì cho hiện tại 

lẫn tương lai; mất trọn là mất tất cả, kể cả gia đình, 

quyến thuộc, thống tộc, dân tộc; mất trắng là mất tất cả, 

kể cả gốc, rễ, cội, nguồn… Mất phải được liên tục suy 

nghĩ-suy tư-suy ngẫm bởi lãnh đạo, từ mức độ tới cường 

độ của quốc nạn sắp tới: vong quốc! 
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CỞI ĐỂ BỎ 

Cởi bỏ ý thức hệ cộng sản cùng lúc giải thể ĐCSVN! 

trước hết là khẳng định khả năng cởi bỏ cái độc hại của 

cái độc đảng, để cởi bỏ cái độc đoán tới từ cái độc 

quyền, để cởi bỏ cái độc tôn tới từ cái độc trị. Độc đảng 

luôn độc hại, vì nó làm mù quáng hóa kẻ lãnh đạo, tạo 

ra vô minh để đưa lãnh đạo tới vô tri, cuối cùng là vô 

giác trước nỗi khổ của dân tộc, niềm đau của giống nòi, 

với cái độc chỉ thấy nó mà không thấy nhân tình chung 

quanh để có nhân tính trong kiếp làm người! Cởi bỏ, là 

sung lực, nó không hề thụ động vì ươn hèn, quay lưng 

tránh bổn phận, tháo chạy bỏ trách nhiệm, ngược lại nó 

mang sự thông minh của giác ngộ, giúp kẻ đã mù, câm, 

điếc vì tham, sân, si đã mang ma đạo vào nhân trí để 

gây đổ vỡ cho nhân tri phải cải tà quy chính. Kéo dài 

độc đảng là kéo dài sự mê chấp trong tư duy để tiếp tục 

cái mê cung trong hành động chính trị quên đất nước, 

xua dân tộc để chạy theo phương hướng chuyên chính 

để chuyên quyền, một lộ trình vô định của vô tri. Cởi bỏ 

hệ mê (mê muội, mê si, mê chấp, mê cung) chính là sự 

sáng suốt trong lãnh đạo chính trị. Cởi bỏ cái mê để tìm 

cái giác để có cái ngộ là thử thách -chính thức và chính 

thống- của tập thể lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay nếu 

họ còn thiết tha với tiền đồ của Việt tộc! 
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CỞI ĐỂ MỞ 

Cởi mở trong lãnh đạo chính trị, không dựa trên một cá 

tính của một cá nhân lãnh đạo với phong thái thoải mái, 

không dựa trên tâm lý của một cá thể lãnh đạo với hành 

vi vui vẻ, mà nó chính là giáo dục chính trị sẽ biến 

thành phản xạ tích cực khi lãnh đạo. Cởi mở trong lãnh 

đạo chính trị là khả năng đón tiếp kiến thức mới, kinh 

nghiệm lành, phương án tốt, tư vấn hay, trong tư thế 

luôn luôn mong muốn học hỏi, biết nghe để biết đón, 

biết tiếp để biết nhận, biết nhận vì biết trao! Cởi mở 

trong lãnh đạo chính trị vừa là nền trong đạo lý chính 

trị, luôn gần dân, không xa rời quần chúng, vừa là cầu 

nối để dân chúng được trao đổi về chính sách với lãnh 

đạo, được đối thoại với chính quyền, được thảo luận với 

chính phủ. Không mỵ dân, cũng không đạo đức giả, mà 

dựa vào khả năng lãnh đạo với lý luận về chính sách, 

với lập luận về đường lối luôn có giáo khoa chính trị, 

khi gặp nhân dân. Mở lý trí lãnh đạo để nhân dân có thể 

nói, tiếp, nghe, nhận chính kiến của mình mà không có 

chuyện “ăn trên, ngồi trốc” để áp đặt chuyện “cả vú 

lấp miệng em”. Cởi mở để tạo quan hệ với quần chúng, 

với nhân dân, và làm cho quan hệ này vững, bền một 

cách thường trực, một quan hệ không hề “vô thưởng, vô 

phạt”, mà là một quan hệ ngày càng cao, sâu, xa, rộng, 

và luôn dựa trên chính giáo của hai bên, có nền là đạo lý 

hay, đẹp, tốt, lành của một dân tộc, với lộ trình hai 

chiều “trên nói dưới nghe” và “dưới nói trên nghe”. 
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BẤT CÔNG TẠO OAN KHIÊN 
Lãnh đạo cũng là người (là phàm nhân trước khi thành 

vĩ nhân nếu có thành quả lỗi lạc vì dân tộc), cũng luôn 

cần hai nhu cầu: cởi mở để có quan hệ giữa người và 

người, cởi mở để có sự thỏa mãn trong quan hệ xã hội. 

Nếu là lãnh đạo mà không có quan hệ với quần chúng 

bên ngoài thì rất đáng sợ! Đây có thể là loại tâm thần lạc 

vào chính giới! Chính có lãnh đạo chính trị hiện nay 

đang xa rời nhân dân, mặc cho dân đen lầm lũi, mặc cho 

dân oan lang thang, mà nên làm ngược lại để có tâm 

niệm chính trị: làm lãnh đạo không phải chỉ tạo ra của 

cải cho dân, mà còn phải tạo ra quan hệ bền, chắc, 

vững, lâu với dân! Bất bình đẳng có mặt trong xã hội, 

nó tới từ nhiều nguyên do, nhưng không phải bất bình 

đẳng nào cũng mang tới bất công. Bất bình đẳng là hệ 

vấn đề của xã hội, bất công là phạm trù có trong xã hội, 

nhưng được phân giải qua hệ của công pháp, nền móng 

của pháp luật. Một trong những thất bại lớn của lãnh 

đạo chính trị là không giải quyết được bất công, mà lại 

còn gây ra oan khiên, ở đây bất công trở nên oan ức 

không chấp nhận được, biến nạn nhân của oan án thành 

kiếp oan khiên, đến chết cũng không yên, thành oan hồn 

giữa cõi dương của người sống. 
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OAN VÌ CHÍNH SÁCH 

THÌ XỬ LÃNH DẠO THẬT CÔNG MINH 

Nếu bị oan vì chính sách, thì chính kẻ lãnh đạo phải 

được mang ra xử thật công minh, đưa ra phân xử thật 

công bằng, không có chuyện đặc quyền dành cho lãnh 

đạo, không có chuyện làm lãnh đạo thì thoát được tòa 

án. Pháp luật sinh ra để xử mọi vụ án, và không chừa 

bất cứ lãnh đạo ở cấp nào trong chính quyền, cấp cao 

nào trong đảng! Thử thách hàng đầu của lãnh đạo chính 

trị là dùng cái thực để làm nên cái tốt, ngày ngày xóa cái 

nghèo để tránh cái khổ cho dân. Để nhìn thấy được cái 

khổ trong cõi người thì không khó! Tại đây, cái khổ 

được nhận diện qua sự sống còn, ngược lại sống thường 

là sống bình thường, bình an trong thoải mái, sống mà 

không phải đấu tranh từng ngày, từng giờ. Trong khi đó 

sống còn là phải đấu tranh để sống, muốn sống phải 

tranh sống, sống mà như “dở chết, dở sống”, sống lây 

lất, cụ thể trước mắt chúng ta là trường hợp của dân 

đen, dân oan, nơi mà oan khiên xuất hiện rõ ràng trong 

cuộc sống, trong xã hội, nếu làm lãnh đạo mà nhắm mắt, 

không xử lý, không giải quyết thì không những đã có lỗi 

mà còn mang tội nữa! 
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TÙY THỜI TẠO THẾ 

Tùy thời tạo thế, được con cháu thấy rõ trong các chiến 

tích trong quân sự của cha ông (Ngô Quyền, Lý Thường 

Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyển Trãi, Quang Trung..), 

qua các thành tích quản lý của tổ tiên (Lý, Trần, Lê…), 

trong đó lấy quy luật của thời gian (thời điểm, thời 

khắc, thời kỳ…) để lập nên thế (thế trận, thế tiến công, 

thế phản công…), hệ vấn đề này không những đúng 

trong quân sự mà cả trong tổ chức và quản lý.  Linh 

động thích ứng để linh động tìm lối đi, «thời bắt thế, 

theo thời phải thế» mang tính linh hoạt của hành động 

trước thời thế, thuận lợi hay bất lợi của nhân cảnh. Lý 

lịch của các lãnh tụ tài giỏi làm xuất hiện một ẩn số 

khác có lúc đi ngược với thời thế, đó là ý chí; tại đây 

tiềm ẩn một ẩn số khác là năng lực của lãnh đạo là quá 

trình giải bày ý chí qua đề nghị-đàm phán-quyết định, 

khi thuyết phục các lãnh đạo khác. Tại đây, sự chuẩn bị 

kỹ lưỡng các phương án vừa đối phó, vừa đối trọng 

ngay trên thượng nguồn để dàn xếp chu đáo nội bộ 

trong đó có chuyện phải cân đối phương trình thời thế-ý 

chí, để duy tâm không «trùm phủ» lên duy lý. Muốn 

thành công thì lý trí lãnh tụ phải nhận được sự đồng tình 

của tất cả hoặc của đa số không những của các thành 

viên lãnh đạo, mà luôn cả các liên minh trong nội bộ; từ 

đó ý chí cá nhân sẽ hình thành ra lý trí của tập thể. 
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BẢN LĨNH CỦA LÝ LUẬN, NỘI CÔNG CỦA LẬP 

LUẬN, TẤM VÓC CỦA GIẢI LUẬN 

Câu chuyện thượng nguồn để chuyển hóa thời thế-ý chí 

qua thực lực của ý chí-lý trí là quá trình vừa giải thích, 

vừa phạm trù hoá ý chí dựa trên tính hiệu quả, có cơ sở 

của điều tra sơ khởi, thực địa, làm sáng mối tương quan 

giữa sáng kiến của ý chí và tình huống tới từ thời thế. 

Trên thực tế lãnh đạo, phải nên phân biệt: ý chí thường 

thì dựa trên mô hình, còn hiệu quả thường dựa vào sự 

biến đổi của tình hình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện 

nay, các lãnh đạo vừa có quá nhiều tin tức, dữ kiện, 

chứng từ luôn đa diện, đa chiều, để lấy những quyết 

định đúng (của chính trị tỉnh-lãnh đạo thức), cùng lúc 

có các chuyên ngành, với cái chuyên gia để có được 

những chỉ báo để dự đoán được những chỉ tiêu. Kẻ lãnh 

đạo tài giỏi phải biết ít nhất các tiêu chuẩn chọn lựa tư 

vấn, càng rộng thì càng sâu, càng xa thì càng cao, không 

«yếu vía» sợ chuyện «lắm thầy nhiều ma», nếu kẻ lãnh 

đạo đó có bản lĩnh của lý luận, nội công của lập luận, 

tấm vóc của giải luận để nhận ra năng lực của các cố 

vấn, qua ít nhất ba khả năng phân tích và phân loại tình 

hình của họ: tính đa phương của bối cảnh, tính đa dạng 

của tình huống, tính biến động của thời thế. 
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TÙY KẾ LẬP MƯU 

Tùy kế lập mưu, khai thác thuận thời mẫn kế, nhưng 

cùng lúc tìm ra kế phải lập được mưu, trong chính trị 

cũng như trong ngoại giao, và kinh tế, thương mại cũng 

không nằm ngoài sự vận hành của mưu lược, khác chiến 

lược nhận định trên toàn bộ mang tính dài hạn, và chiến 

thuật có tìm hiệu quả trước mắt mang tính cụ thể của 

một tình huống. Mưu lược thì ngược lại được sử dụng 

song song với tính dài hạn của chiến lược, với tính ngắn 

hạn của chiến thuật, như đòn bẫy-cạm bẫy của tác giả 

tìm ra mưu lược đó, đòn bẫy cho chính mình được 

nhanh hơn, rộng hơn, cao hơn, dài hơn, ngược lại là cạm 

bẫy cho đối phương. Tùy kế lập mưu nhận định mưu 

lược như là dàn phóng, dàn nhún cho ta; có lúc là giăng 

bẫy để đối thủ rơi vào vì thiếu cẩn trọng, vì chủ quan, vì 

vô minh trước địa dư, vì vô tri trước sự thông minh của 

ta… Và nếu làm được cả hai việc: đòn bẫy và cạm bẫy 

trên một trận địa thì càng hay. Thí dụ không hề thiếu 

trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt tộc, mà chỉ 

trong khung kinh nghiệm quân sự trên sông Bạch Đằng, 

cũng có thể giải thích trọn lý-đủ luận qua các chiến tích 

của Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. 
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TRÍ TUỆ DŨNG LƯỢC, TUỆ GIÁC SÁNG SUỐT 

Tùy kế lập mưu quan trọng ngay trên thượng nguồn của 

kẻ sáng chế ra nó, và theo tri thức luận của khoa học 

chính trị, thì kẻ lãnh đạo chịu và nhận sự chi phối ít nhất 

ba yếu tố: mô hình hóa ý muốn-ý định-ý đồ của tác giả 

để đưa tính toán lý thuyết và thực hành cụ thể; đồ án 

hóa các phương trình để biến mọi ẩn số thành hằng số 

để đưa vào chương trình hành động; hợp lý hóa ý chí 

của mình rồi biến chúng thành chỉ tiêu để thành công 

khi thực hiện mô hình và đồ án của mình. Tùy kế lập 

mưu luôn theo quy luật nhân-thời-địa-thế, nhưng đây 

chỉ là nhận định ban đầu để phân tích tổng quát, kẻ lãnh 

đạo lập phương án hành động cụ thể phải suy nghiệm 

chính xác sự khác biệt (mà cũng là khoảng cách) giữa ý 

chí ở dạng mô hình lý thuyết và thực hành linh động 

trên một thực tế nhất định, trong đó có sự tôn trọng sức 

thông minh của đối phương, đối thủ, chỉ để tránh «thảm 

bại vì khinh địch». Tùy kế lập mưu là sáng tạo của trí 

tuệ dũng lược, dựa trên sáng kiến của tuệ giác sáng suốt 

có gốc rễ của tài năng «biết nhìn xa trông rộng», đây 

chính là tiêu chí để chọn lãnh đạo tối cao, nếu không có 

«cốt cách» này thì đừng giành làm lãnh tụ! 
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NỘI LÝ DIỄN BIẾN THỰC TẾ 

Nội lý diễn biến thực tế nhận định thực tế không theo 

mô hình mà theo quy luật biến đổi thường trực của nhân 

thế; luôn được nhận ra từ tình huống, khi tình huống 

làm xoay chuyển môi trường hiện tại tạo ra thực trạng 

của xã hội, bất lợi hoặc thuận lợi cho dân tộc, cho đất 

nước; làm lãnh đạo chính trị là nhận định, phân tích để 

điều tiết hoặc khai phá các thực trạng này. Nội lý diễn 

biến thực tế được nhận diện qua biến đổi của thời thế, 

mở lối cho chính sách hoặc đóng cửa mọi sáng kiến; 

làm lãnh đạo chính trị là thấy được, nhận ra nội lý diễn 

biến của tình hình, sẽ quyết định đúng hiệu quả của một 

chính sách, và nếu quyết định sai sẽ gây ra hậu quả cho 

xã hội, cho dân tộc. Nội lý diễn biến thực tế, khi được 

lãnh đạo chính trị đánh giá qua nội lý diễn biến của tình 

hình, thì kẻ lãnh đạo giỏi biết khai thác tiềm năng xấu 

hoặc tốt của thực trạng; còn kẻ lãnh đạo tài thì biết khai 

triển vốn có sẵn để kiếm lời trong thời thế mới; riêng kẻ 

lãnh đạo lớn thì biết tìm cho ra các nội lực mới, các 

đồng minh mới, các liên minh mới, để củng cố thời-thế-

vị của đất nước vì dân tộc.  
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NỘI LÝ BIẾN THIÊN NHÂN TÂM 

Nội lý diễn biến thực tế trong tư duy của lãnh đạo chính 

trị chấp nhận chuyện «nắng sớm chiều mưa» trong so 

sánh lực lượng, bất lợi hay thuận lợi cho mình; công 

nhận luôn chuyện «sớm nở, tối tàn» trong các liên minh 

giữa các đồng minh, bên này hay bên kia; sẵn sàng đón 

nhận luôn chuyện «vật đổi, sao dời» không những giữa 

bạn và thù, mà cả về chuyện bất biến giữa chung thủy 

và phản bội ngay trong nội bộ, làm được tất cả các 

chuyện này thì xem như «đắc đạo» trong quản lý 

phương trình lãnh đạo: nội lý diễn biến thực tế-nội lý 

biến thiên nhân tâm. Nội lý diễn biến thực tế, khi đã làm 

sáng tỏ nội lý biến thiên nhân tâm, thì kẻ lãnh đạo giỏi 

biết khai thác tính hiệu năng cho nội lực của chính 

mình; còn kẻ lãnh đạo tài thì biết khai triển tính hiệu 

quả cho nội công của chính mình trong thời thế mới; và 

kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm tổng hợp của cả tính hiệu 

năng lẫn tính hiệu quả để hiệu lực hóa chế tác ra một 

tổng lực mới với kết quả hay, đẹp, tốt, lành nhất cho đất 

nước, cho dân tộc. Nội lý diễn biến thực tế tạo ra nội lý 

biến đổi liên tục, hướng dẫn các kẻ lãnh đạo, giỏi, tài, 

lớn không bị:nhốt tù trong mô hình chính trị của chính 

mình, thí dụ đau thương của cải cách ruộng đất (1954-

1960), của tết Mậu Thân (1968); còng tay trong phương 

án chính trị của chính mình, thí dụ bi thảm của cuộc nội 

chiến huynh đệ tương tàn (1954-1975). Các kinh 

nghiệm đau đớn này bắt Việt tộc phải trả những giá quá 

đắt! 
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NHẬP LÝ VÀO THỂ LỰC MÔI TRƯỜNG 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước đầu tiên trong 

nhập lý vào nội lực của bối cảnh, trong đó bối cảnh của 

thực tế làm chuyển đối hệ ý (ý muốn-ý định-ý đồ), lãnh 

đạo chính trị tài ba sẽ chuyển hóa linh động hệ luận (lý 

luận, lập luận, giải luận, diễn luận) của mình theo bối 

cảnh để biến bối cảnh thành thực lực của mình. Nhập lý 

vào thể lực môi trường, có bước thứ hai là mô hình đôi, 

trong đó mô hình cứng mang ý chí của chính sách, mô 

hình mềm đưa thực tế của môi trường, của bối cảnh để 

làm tăng hiệu lực cho vốn đầu tư, trong đó sự phối hợp 

nhuần nhuyễn mô hình đôi (cứng và mềm) là khả năng 

và ý chí của lãnh đạo vừa biết cõng chính sách qua trở 

ngại, trở lực, vừa biết buông lỏng khi mô hình bóp ngộp 

thực lực trong thực tế. Nhập lý vào thể lực môi trường, 

có bước thứ ba là chiến lược đôi khi gặp nước chảy xiết, 

thì biết chọn nơi để làm đập nước để giữ nước, biết 

chọn chỗ thông nước để cho thoát nước; và trên cùng 

một dòng nước: hai chiến lược này không hề mâu thuẫn 

nhau, được xử theo lý luận đôi trong thông minh linh 

động để giải quyết. Nhập lý vào thể lực môi trường, có 

bước thứ tư là nắm hai tay, tay phải là chính sách của hệ 

lý (lý trí, lý lẽ, lý luận), tay trái là chuyển biến khôn 

lường của hệ thực (thực tế-thực cảnh-thực tại). Nắm hai 

tay để giữ cả hai, sự liên kết phải-trái, vừa tạo ra tính 

nội kết, bảo đảm sự tương tác linh hoạt của cả hai, 

không tách biệt nên không sợ mâu thuẫn, không có xung 

đột nên không có bùng nổ, đe dọa tính thực tiễn của 

chính sách. 
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LÝ MỤC ĐÍCH CỦA LUẬN PHƯƠNG TIỆN 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ năm là tính 

hiệu quả đôi, lấy chính sách để kích thích tình hình phát 

triển theo hệ sáng (sáng tỏ-sáng kiến-sáng tạo) với hiệu 

quả có trong sự đồng tình và ủng hộ của tập thể, cộng 

đồng làm nên khối đại đoàn kết cho dân tộc. Song hành 

cùng với hệ khai (khai thị-khai minh-khai trí) để phục 

vụ cho khai thác mọi tiềm năng, tiềm lực, của môi 

trường qua hành động chính trị cụ thể. Nhập lý vào thể 

lực môi trường có bước thứ sáu là biến tình hình thực tế 

thành lực đẩy làm xoay chuyển môi trường ban đầu theo 

quỹ đạo của chính sách lãnh đạo trong đó hệ thực (thực 

tế-thực cảnh-thực tại) giờ đã nhận sự chi phối của hệ 

khai (khai thị-khai minh-khai trí), tạo ra thực tế mới: 

nhập lý vào sung lực khai phá qua hệ sáng (sáng tỏ-

sáng kiến-sáng tạo), từ đây lãnh đạo mới thực sự có 

chiến-lược-thật-trong-tình-hình-thật. Lý mục đích của 

luận phương tiện, không liên quan gì tới loại khẩu lệnh 

«lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện», sống sượng 

trong diễn luận, mù quáng trong giải luận, loại khẩu 

lệnh này sẽ không có một cứu cánh nào có nhân lý, 

nhân tri, nhân văn, nếu phương tiện của nó không tôn 

trọng nhân bản, nhân bản, nhân tính. Ngược lại, lý mục 

đích của luận phương tiện luôn được diễn biến trên quá 

trình nhận thức của hệ lương (lương thiện-lương tâm-

lương tri), không ép ý đồ chính trị của lãnh đạo qua một 

ý thức hệ vô tri, vô cảm, vô nhân. 
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LÝ MỤC ĐÍCH LÀ LÝ CỦA NHÂN TRÍ, VÀ LUẬN 

PHƯƠNG TIỆN LÀ LUẬN CỦA NHÂN BẢN 

Lý mục đích của luận phương tiện, có thượng nguồn của 

nhân bản, nhân bản, nhân tính, sẽ hướng để tránh được 

các khuyết tật sinh ra trong tư duy trong lãnh đạo chính 

trị là: mô hình hoá một cách cứng ngắt các đồ án; kế 

hoạch hoá một cách thô thiển khi triển khai các phương 

án; duy tâm hóa một cách thiển cận các quá trình sử 

dụng phương tiện… Lý mục đích của luận phương tiện, 

cũng có công cụ, kỹ thuật, đầu tư của phương tiện trong 

hạ nguồn để giữ cái lý trí của lý mục đích và cái hợp lý 

của luận phương tiện để đạt được: tính hợp lý của 3 đề 

(đề nghị-đối thoại-đàm phán), tính thực tế của 3 sáng 

(sáng lý-sáng kiến-sáng tạo), tính khả thi của 3 khai 

(khai minh-khai trí-khai phá). Lý mục đích của luận 

phương tiện luôn có sự phối hợp chặt chẽ của phương 

trình lý trí mục đích-hợp lý phương tiện, dựng lên tư duy 

hành luận của lãnh đạo trong hành động lãnh đạo qua 3 

bảo (bảo đảm khối đoàn kết dân tộc, bảo trì vốn liếng xã 

hội, bảo quản tiền đồ tổ tiên). Lý mục đích của luận 

phương tiện luôn thường xuyên đánh giá để tìm 

hiểu thực chất để có thực lực trên 3 tiềm (tiềm năng 

thuận lợi của bối cảnh thực tại, tiềm lực của các liên 

minh mới xuất hiện trong thực cảnh, khả năng khai thác 

các đồng minh mới trong thực tế). Lý mục đích là lý của 

nhân trí, và luận phương tiện là luận của nhân bản, 

không biết, không thấu, không hiểu thì tốt nhất là: đừng 

nên lãnh đạo! 
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LUẬN TẠO LỰC TRONG THUẬN LÝ 

Luận tạo lực trong thuận lý, là luận mang lý của lý trí ra 

chống lại chuyện triển khai những phương án trước khi 

nắm tình hình, trước khi điều tra cơ bản, trước khi nghiên 

cứu thực địa để nắm 3 thực thứ nhất (thực trạng-thực 

cảnh-thực tế), lý của lý trí dụng để thấy rõ các trở ngại, các 

chướng ngại của 3 thực này. Luận tạo lực trong thuận lý 

bắt đầu bằng chuẩn đoán theo các chỉ báo khách quan để 

đánh giá một 3T thứ hai (thực tại-thực lực-thực tiễn), nơi 

mà lý thuyết xơ cứng sẽ lùi lại để các hành động cụ thể 

mang nội chất tích cực là hiểu vấn đề để vượt khó khăn, 

lấy sáng kiến để thoát các ngõ cụt, lấy sáng tạo để biến 

vượt thoát thành vượt thắng. Luận tạo lực trong thuận lý 

sẽ cho xuất hiện một 3 thích thứ ba (thích ứng-thích nghi-

thích hợp), trong đó nhập nội với 3 thực (thực trạng-thực 

cảnh-thực tế) để không bị bỏ rơi bởi hiện tại của bây giờ 

và ở đây. Kế tiếp là thích nghi theo lời dạy của tổ tiên: 

«tùy cơ ứng biến» nhưng cùng lúc phải sáng tạo ra các 

thuận lý mới để xoay chuyển tình thế, cụ thể là chuyển hóa 

các so sánh lực lượng, biến bất lợi thành thuận lợi. Chính 

khả năng lãnh đạo biết sáng tạo ra các thuận lý mới, để 

đưa thích ứng và thích nghi vào quy trình của thích hợp, 

hỗ trợ bởi các thuận lý mới, để không bi quan chịu đựng 

cảnh «thời bắt thế theo thời phải thế»; từ đây biết biến 

vượt thoát thành vượt thắng để không mang theo tính thất 

thế tạo ra chủ bại của «qua sông thì phải lụy đò». 
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TỰ TIN-TỰ CHỦ-TỰ CƯỜNG 

Luận tạo lực trong thuận lý, là tạo ra khả năng hội nhập của 

lãnh đạo trong phương trình 3N (nội chất-nội lực-nội công), 

trong đó nội chất chính là lý trí bảo vệ chuyện hay, đẹp, tốt, 

lành trong một chính sách sáng suốt, vì lãnh đạo có nội lực 

của 3 luận (lý luận-lập luận-giải luận), để biến nó thành nội 

công của lãnh đạo. Nội công này sẽ làm nên bản lĩnh chính 

trị, tầm vóc của chính sách, nơi đây cũng là nơi để suy 

nghiệm bài học lãnh đạo của tổ tiên «so ra mới biết ngắn 

dài» để phân định hai loại lãnh đạo: hữu tài hay bất tài. 

Luận tạo lực trong thuận lý, không hề là chuyện lý thuyết 

mơ hồ, tạo ra mờ ảo trong hành động chính trị, mà là khả 

năng quản lý và tổ chức 3 lực (sung lực-hùng lực-mãnh 

lực). Tại đây, sung lực tới từ tiềm năng của đất nước, tiềm 

lực của dân tộc để tạo ra hùng lực trong xã hội với nhân dân 

đã hiểu rõ 3 tự (tự tin-tự chủ-tự cường) chế tác ra mãnh lực 

chống ngoại xâm để bảo vệ bờ cõi, tạo nên sức bật trong 

việc xây dựng cho bằng được chuyện «dân giàu, nước 

mạnh». Luận tạo lực trong thuận lý, chế tác ra tổng lực của 

«thuận lý luận», có thượng nguồn của lý trí, có trung nguồn 

của chỉ đạo linh động, có hạ nguồn trong tổng hợp 3 thích 

+3 luận +3 lực, để làm nên thành công của lãnh đạo. Và, 

kẻ lãnh đạo giỏi, người lãnh đạo tài phải biết vận hành 

trong mọi hành tác chính trị. 
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CHÍNH QUYỀN (KHÔNG) ĐỘC 

Chính quyền là quyền lực cao nhất và trùm phủ toàn 

sinh hoạt xã hội, có vai trò trị an song hành cùng quốc 

phòng, dụng giáo dục để bảo vệ đạo đức và lấy đạo đức 

để thi hành công lý qua pháp luật. Nhưng một chính 

quyền thông minh và sáng suốt không nằm ngoài hệ 

nhân: lấy nhân tính để dìu nhân tình, lấy nhân tri để dắt 

nhân thế, lấy nhân trí để dẫn nhân loại, đưa tất cả vào 

nhân đạo, để sống có nhân bản, đối xử có nhân văn, 

quan hệ có nhân nghĩa. Ước mơ mà Platon đặt tên là 

cộng đồng lý tưởng. Chính quyền bảo đảm các định chế 

xã hội, được ghi trong hiến pháp, bảo hành luôn tất cả 

cơ chế trong xã hội, tự hành chính tới giáo dục, bảo trì 

từ ngân sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... 

Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo hành dường như tất 

cả mọi sinh hoạt xã hội, và xã hội học chính trị đặt 

ngược lại vấn đề: vậy ai sẽ bảo đảm, bảo trì, bảo hành 

chính quyền? Trong các quốc gia có dân chủ, chính đầu 

phiếu qua bầu cử sẽ quyết định câu trả lời qua các 

chương trình, chính sách cả các đảng phái trên nguyên 

tắc của đa nguyên quyền chọn lựa lãnh đạo là tự do của 

người dân, chính đây là câu trả lời thông minh mà hiện 

nay không có câu trả lời nào thông minh hơn. 
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KHAI THỊ-KHAI SÁNG-KHAI TRÍ 

Một quốc gia không chấp nhận dân chủ, chối gạt đầu 

phiếu liêm chính, xua mất bầu cử trong sạch, tìm cách 

tiêu diệt mọi mầm mống của hệ đa (đa nguyên, đa tài, 

đa năng, đa hiệu, đa diện...) thì cùng lúc chính quyền 

độc này (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) 

tìm mọi cách để kiểm duyệt mọi sinh hoạt thông minh 

của tự do. Trong đó, tự do của khoa học xã hội và nhân 

văn, từ học thuật tới nghiên cứu, từ điều tra tới điền dả, 

để công bố các kết quả, từ đó giúp nhân dân nhận ra 

được thực chất của một chính quyền, trong đó chính trị 

học, kinh tế học, triết học, xã hội học... chính là những 

chỉ báo sắc nhọn để nhận ra một chính quyền, một thể 

chế có thông minh hay không? Tại các quốc gia văn 

minh và tiến bộ, khoa học xã hội và nhân văn đóng vai 

trò khai thị-khai sáng-khai trí cho dân chúng, cho xã 

hội. Thảm kịch hiện nay của Việt Nam, là chính quyền 

độc đã làm bao chuyện độc hại ngoài chuyện diệt dân 

chủ, tự do, đa nguyên, nó đã diệt tiềm năng, tiềm lực 

của khoa học xã hội và nhân văn, ngay trong trứng 

nước! Nó đã bóp chết học thuật như bóp ngộp sức thông 

minh sắc nhọn của tri thức! 
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LỰC CỦA QUYỀN VÌ LỢI ÍCH CỦA DÂN TỘC. 

Nếu chính quyền bảo đảm các định chế xã hội, được ghi 

trong hiến pháp, bảo hành luôn tất cả cơ chế trong xã 

hội, tự hành chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân sách tới 

xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... Chính quyền bảo 

đảm, bảo trì, bảo hành dường như tất cả mọi sinh hoạt 

xã hội: thì cũng chính là chính quyền làm sản sinh ra 

các vấn đề xã hội mới. Và, nếu không giải quyết các vấn 

đề xã hội mới, thì chính chúng sẽ sinh đẻ ra các khó 

khăn xã hội mới, nếu khó khăn xã hội mới này không 

được giải quyết nhanh chóng, chính chúng sẽ tạo ra các 

tệ nạn xã hội mới, và nếu các tệ nạn xã hội này không 

được xử lý toàn bộ, chính chúng sẽ sinh bừa không 

những các bất công xã hội mới, kể cả các bạo động xã 

hội mới. Một chính quyền chính thống luôn dụng lực 

của quyền vì lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng, cho dân 

tộc. 
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ĐỐI NHÂN XỬ THẾ LÀ BIẾT ƠN VÀ MANG ƠN 

Chính quyền (không) bỏ gốc trong một dân tộc biết thờ 

tổ tiên là một chính quyền biết quý trọng người tuổi 

trọng, vì họ là cầu nối giữa đạo lý tổ tiên và các thế hệ 

sinh sau đẻ muộn, họ nối tầm nhìn của kẻ xưa để nối 

tầm tay của thế giới khuất mặt và thể giới có mặt. Vậy 

mà, các người lớn tuổi không được bảo vệ, không được 

chăm sóc, không được tôn trọng như bao đời nay trong 

lịch sử của Việt tộc. Một số không nhỏ bị gia đình bỏ 

rơi, bị xã hội xem rẻ, bị chính quyền quên trong chính 

nhiệm vụ của chính quyền là phải bảo vệ những kẻ già 

yếu. Hãy tạm gạt qua câu “kính lão đắc thọ”, biến 

chuyện nâng người lớn tuổi để tìm đường sống lâu trong 

lúc nhiều tuổi, mà hãy chỉ đối xử bình thường của kẻ 

biết ơn-mang ơn, không cần phải trả ơn, chỉ cần thành 

kính với họ trong gia đoạn lão-bịnh-tử. Có không ít các 

người tuổi trọng mà không được quý trọng, chịu cảnh 

“tứ cố vô thân”, ngày ngày “đầu đường, xó chợ”, lang 

thang “cù bất, cù bơ”, thấp bé như “bụi đời”, lẻ loi như 

“oan hồn”, thậm chí phải “ăn mày, ăn xin” để “sống 

vất vưởng qua ngày”. Nếu một chính quyền mà để 

người dân tuổi trọng trong tình trạng như vậy thì chính 

quyền này có tội với họ, phải lảnh tội trước tổ tiên, phải 

chịu tội trước luân lý “thờ cha, kính mẹ” theo nghĩa 

rộng nhất và thật nhất!  

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2040 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2041 

 

PHỤ NỮ: NẠN NHÂN CỦA CHÍNH CÁC 

CHỦ NHÂN CHÍNH QUYỀN! 

Chính quyền như một tập thể nhân tri sống động có 

quyền lực trên một lãnh thổ, nhưng phải thực thi quyền 

lực đó qua các giá trị của nhân tính; mà nhân tính Việt 

chính là nhân nghĩa Việt (bầu ơi thương lấy bí cùng), 

chính là nhân bản Việt (một con ngựa đau cả tàu không 

ăn cỏ), chính là nhân đạo Việt (máu chảy, ruột mềm), 

chính là nhân văn Việt (máu chảy tới đâu, ruột đau tới 

đó). Tại đây, một chính quyền có nhân tri Việt phải 

hướng dẫn xã hội, phải dẫn dắt người trưởng thành, phải 

giáo dục thanh thiếu niên, phải giáo dưỡng thiếu nhi 

(chỉ trong hai từ): có hậu! Vì “ăn ở có hậu” mới có lối 

ra để thoát vô cảm!  Có nẻo đi vượt vô nhân! Có đường 

để tránh vô hậu! Chính quyền (không) phân nửa là một 

chính quyền không quên một nửa bộ phận của dân tộc 

là: phụ nữ! Thói quen “trọng nam khinh nữ” đã thô bỉ 

trong đấu tranh hiện nay của thế giới cho nam nữ bình 

quyền, tại Việt Nam nó lại càng bỉ ổi hơn trong thực tế 

xã hội nơi mà phụ nữ Việt còn bị hà hiếp (nạn nhân của 

hiếp đáp), có lúc bị cưỡng hiếp (nạn nhân của hiếp 

dâm), lúc thì ngoài xã hội, thậm chí có lúc là nạn nhân 

của chính các chủ nhân chính quyền! Chuyện chính ở 

đây là vai trò bươn chải, gánh vác gia đình phụ nữ Việt, 

biết vùng dậy để thành công trong doanh trường, thành 

doanh nhân cáng đáng gia đình, doanh nghiệp, mà vẫn 

bị chèn ép ngay trên chính trường, vắng mặt trong lãnh 

đạo chính trị, với một thiểu số quá ít để làm theo đổi 

tình hình hiện nay để bảo vệ phụ nữ.  
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TỘI CỦA CHÍNH QUYỀN HIỆN NAY 

Một tình hình với một số không nhỏ nam giới hưởng thụ 

trong nhàn rỗi, từ nhậu nhẹt qua chơi bời, từ trác táng 

qua tha hóa, tiêu rỗi thời gian qua tiêu thụ bừa bãi trong 

một quá trình hèn nhục hóa nhân cách nam giới, một 

chính quyền mà nhắm mắt, quay lưng với các tệ nạn 

nam giới là một chính quyền có tội với dân tộc. Tội của 

chính quyền hiện nay càng nhiều, càng sâu, khi họ để 

phụ nữ Việt phải đi làm nô tỳ, nô bộc, thậm chí “làm 

gái” trong nhiều nước láng giềng, mà số phận thua kẻ 

“đi ở đợ”. Trong khi mọi người Việt đều biết không ai 

thấy những phụ nữ các nước láng giềng trên đất nước 

Việt, một chế độ mà để bao nhiêu trăm ngàn phụ nữ đi 

“làm vợ lẽ”, “làm điếm”, kể cả trẻ con. Vậy mà, trên 

mạng xã hội, cư dân mạng đều thấy bức ảnh một phụ 

nữ, ăn mặc hở hang, nhưng cầm trên tay biểu ngữ “bán 

thân không bán nước”! Đây không những là sự thật về 

chính quyền hiện nay trong đó có một số không nhỏ 

lãnh đạo đang trong quy trình bán nước, mà biểu ngữ 

này còn nói lên một sự thật luân lý sâu xa hơn là phụ nữ 

phải bán thân thì: nhân cách-tư cách-phong cách của họ 

còn liêm chính-liêm khiết-liêm sỉ hơn bọn bán nước. 
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CHÍNH QUYỀN (KHÔNG) CHÉM NGỌN 
Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền biết 

bảo vệ: lộc, chồi, hoa, ngọn của cuộc sống, đó chính là 

trẻ thơ! Chính là tương lai đang hiển hiện trước mặt 

chính quyền đang cầm quyền, phải giáo dục-giáo dưỡng 

chúng bằng giáo lý của nhân loại, của tổ tiên, trao 

truyền được nhân tri, nhân trí cho một nhân loại chưa 

trưởng thành đang chờ đón nhân nghĩa, nhân bản, nhân 

văn. Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền 

không chấp nhận cảnh trẻ con phải ăn “cơm thiu, cháo 

hẩm”, “ăn lá để no bụng” như một bầy trẻ có động thái 

thú tính trong giờ cơm tại các trường học vùng sâu-vùng 

xa, ngày ngày bẩn thỉu, rách rưới, cảm cúm, thất thểu, 

vượt suối, vượt đèo để đi học trong hiểm nạn. Chính 

quyền (không) chém ngọn không thể để một số thầy 

giáo, cô giáo bạo động ngay trong lớp học, đánh đập các 

học sinh trước mắt bạn bè của chúng; không trả bài 

được thì bị nhục mạ bằng những lời lẽ thô tục. Làm sao 

có thể dạy được học sinh yêu người, yêu đời bằng bạo 

lực. Chúng còn bị bạo hành bởi cha mẹ ngay trong gia 

đình, vùi dập chính các con mình bằng những cực hình 

mà chính họ thấy xảy ra ngoài đường, trong các đồn 

công an, trong phim ảnh, trong truyền hình... 
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CHÍNH QUYỀN (KHÔNG) XÓA NÃO 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết trọng 

chất xám, nâng niu tri thức, quý trọng trí thức, vì quý yêu 

kiến thức, biết dụng không những khoa học kỹ thuật, mà 

khai thác sáng suốt các nghiên cứu, điều tra, điền dã của 

khoa học xã hội và nhân văn, nắm chắc các kết quả của học 

thuật để hiểu sâu nhân tình, hiểu rộng nhân loại, hiểu cao 

nhân thế, luôn đưa nhân tri vào nhân trí để nâng nhân bản. 

Chính quyền (không) xóa não, là chính quyền biết khai thác 

sử học, để tra đúng sử liệu, tìm trúng sử luận, để hiểu sử 

tính của một dân tộc, sử địa của một đất nước, và không lập 

lại sai lầm của quá khứ, biết ưu điểm, trọng điểm của tổ tiên 

nhưng cũng thấu luôn yếu điểm, nhược điểm, khuyết điểm, 

kể cả khuyết tật của họ. Hiểu thấu lịch sử để làm khá hơn, 

tốt hơn, hay hơn, cùng lúc đặt Việt sử, vào sử quốc tế để so 

sánh từ đồng sử đến dị sử giữa người và ta, trong đó so 

sánh sắt se với láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên 

với ta. Đó là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, 

cùng văn hóa với ta tại sao họ thành công làm chủ, còn ta 

thất bại (trong thảm hại) làm công, làm thợ cho họ thậm chí 

lao động trong vai nô tỳ, nô bộc cho họ? 
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THƯỢNG NGUỒN CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết đưa kiến 

thức của khoa học xã hội và nhân văn làm tri thức cho xã 

hội hiện tại, có kiến thức xã hội học rồi thì biết sáng lập ra 

nhân khẩu học để có các chỉ số, chỉ báo, chỉ tiêu trong định 

chất và định lượng từ sinh suất tới tử suất, từ tuổi thành hôn 

tới tuổi thọ của các cá nhân, của một dân tộc. Khi đã vững 

về kinh tế học thì biết sáng tạo ra kinh tế học xã hội để 

chuẩn đoán rồi để giới hạn ngay trên thượng nguồn của câu 

chuyện bất bình đẳng (con vua thì được làm vua, con quan 

thì được làm quan) qua cải tổ giáo dục, chuyện bất công (cá 

lớn nuốt cá bé) để bảo quản được đạo đức của cha ông. 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết đưa các 

khám phá của khoa học xã hội và nhân văn vào ngay trong 

công tác xã hội, từ thấu hiểu các nhu cầu xã hội tới xử lý 

các đòi hỏi xã hội, chính tri thức của các nghành này tạo 

điều kiện cho chính sách đúng hơn, lãnh đạo khôn ra, đây là 

chỉ báo để định nghĩa sự thông minh trong chính trị. Chính 

quyền (không) xóa não là chính quyền biết khiêm tốn trước 

tri thức, luôn muốn học hỏi; khiêm nhường với trí thức, 

luôn nhận các tư vấn đúng, các cố vấn giỏi; luôn khiêm 

cung trước “điều hay, lẽ phải” của tổ tiên, xem chuyện cứu 

nước-giữ nước hơn chính sinh mạng của mình, nếu không 

nghĩ và không làm như vậy thì đừng lãnh đạo chính trị! 
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CHÍNH QUYỀN (KHÔNG) XÉ LẺ 
Chính quyền (không) xé lẻ là chính quyền dùng quyền 
lực của trí tuệ dân tộc, tài nguyên đất nước để chế tác ra 
hợp lực trong đó giáo dục phục vụ nhân tri và nhân trí, 
kinh tế phục vụ cho nhân sinh, văn hóa phục vụ cho 
nhân văn, đạo lý phục vụ cho nhân cách, lấy nhân nghĩa 
làm nhân bản. Ý nghĩa của hợp lực có trong kinh 
nghiệm dựng nước và giữ nước của tổ tiên qua thuật 
ngữ: cả nước-toàn dân. Biến hợp lực thành tổng lực, 
chính quyền (không) xé lẻ là chính quyền dùng quyền 
lực của định chế và cơ chế để làm ra tổng lực, không xé 
lẻ để hưởng riêng, không xé lẻ để cộng sức. Không lòn 
lách qua lách luật, tránh luật, thậm chí xé luật để tham 
nhũng-tham ô vì tham quyền và lộng quyền. Bọn xé lẻ 
để đi đêm với đối phương, để xé lẻ để đi lén với kẻ thù 
không thể dung thân trong một chính quyền sạch! Chính 
quyền (không) xé lẻ vì tư lợi của lãnh đạo, vì tranh 
quyền giữa các nhóm lợi ích, thanh trừng nhau trong 
bạo lực như các mafia, chỉ biết trộm, cắp, cướp, giựt với 
hành vi “ăn tươi, nuốt trọn”, vừa vơ vét, vừa tính 
chuyện “cao bay, xa chạy” khi đất nước lâm nguy. 
Chính quyền (không) xé lẻ không quên cập nhật hóa các 
giá trị tâm linh của tổ tiên; biết duy trì và trao truyền 
mọi giá trị luân lý và đạo lý qua giáo dục; biết bảo quản 
rồi bảo hành mọi di sản vật thể và phi vật thể vì nhân 
dân, và vì nhân loại. Biết phổ biến hóa các khả năng, 
các tài năng của từng thành phần xã hội, các tiềm năng 
và tiềm lực của từng vùng miền, để “vốn liếng 
hóa”phương trình hợp lực-tổng lực trong các hành động 
cụ thể của lãnh đạo: lấy vốn cũ để tạo vốn mới! 
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CHÍNH QUYỀN (KHÔNG) VÙI TRI 
Tri thức để lãnh đạo chính trị không chỉ tới tự kiến thức 
khoa học, nó hằng ngày khai trí cho lãnh đạo nếu các 
lãnh đạo muốn khai minh qua khai thị khi trực diện với 
dân chúng với xã hội, chuyện chính của tri luôn là có 
chịu học, chịu hiểu, chịu thấu để chịu đổi, chịu thay, 
chịu chuyển hóa hay không thôi! Tri thức về dân chúng 
với cuộc sống ngày càng nheo nhóc của họ, không biết 
các lãnh đạo của ĐCSVN có ý thức, có nhận thực để 
chuyển thành tâm thức hay không, khi xuất hiện một 
tâm lý mới của số đông dân ngày càng bị cái nghèo khó, 
bị cuộc sống hằng ngày truy bức quá đổi sinh ra tâm lý: 
“sợ tết!”. Tại sao lại sợ tết một thời điểm vừa thiêng 
liêng, vừa thảnh thơi, phải vui vì là dịp rất vui của cả 
nước? Lý do chính vẩn là tài chính, kính tế, vật chất: 
“không có tiền ăn tết”, “không đủ tiền nghĩ tết”, “tết 
đến còn làm buồn hơn”, “chỉ mong cho tết qua mau”... 
Tâm trạng này phải đánh thức tâm thức của lãnh đạo, họ 
phải thực sự phản tỉnh để thấy hiện trạng quần chúng: 
Tết làm gì cho khổ! Việt tộc luôn biết “vui tết”, thế mà 
các lãnh đạo của ĐCSVN có thấy là trong lúc họ nhận 
quà cáp “ngập mặt”, thì có các gia đình chỉ đủ sống 
nhưng mấy đêm “ba ngày tết” lẳng lặng tặng: “quà 
tết”, “ẩm thực tết”, “bánh trái tết”... đi cùng đường 
cuối phố, để phân phát cho các người dân không nhà, 
nằm la liệt thảm buồn giữa tết, đó là tình đồng bào trong 
một xã hội mà đạo đức dân tộc đang bị xuống dốc thảm 
hại, một xã hội bị một chính quyền bỏ rơi, bỏ đi, bỏ 
mặc!  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2048 

 

 

 

CHÍNH QUYỀN (KHÔNG) XIẾT TUỆ 

Chính quyền (không) xiết tuệ, nơi mà tuệ giác của dân 

tộc chính là trí tuệ của lãnh đạo! Tuệ giác hiện nay của 

nhân dân nằm ngay trong nỗi khổ niềm đau của họ, vì 

hơn hết họ hiểu sự cùng quẩn của dân đen, sự oan ức 

của dân đen: tại sao trong dịp tết này, 2018, có hàng 

trăm dân oan vẫn ra Hà Nội, dù biết các cơ quan lãnh 

đạo đã đóng cửa nghĩ tết! Lãnh đạo đừng lẻo lưỡi “phục 

vụ dân”, hãy thật sự phục vụ nhân dân, bằng cách chống 

bất công, chống bạo quyền, hãy bảo vệ dân bằng tuệ 

giác của công bằng. Trí tuệ của lãnh đạo bắt đầu bằng 

trực diện để trực quan: các cơ quan có những toà nhà 

đắt tiền, rộng lớn, cũng từ tiền thuế của dân mà ra; chính 

các cơ quan đó, từ địa điểm của các hội tới các địa danh 

của của chính quyền, thì tất cả cửa nẻo đóng im ỉm ngay 

cả ngày hành chính bình thường, nơi mà chung quanh 

dân oan đứng, ngồi, nằm la liệt, họ đang: đi ăn xin công 

lý đấy! Họ trực tuyến để trực diện với một chính quyền 

vô tuệ trước công pháp đấy! Vì họ có kinh nghiệm với 

một chính quyền đi bắt cóc các nhà vận động dân chủ, 

tuyên bố xử họ công khai nhưng chặn dân đi dự ngay 

trước cổng toà, bỏ tù các nhà vận động dân chủ nhưng 

khi thả họ ra thì không có chứng thư giam giữ và phóng 

thích, cùng lúc chối leo lẻo trước quốc tế là Việt Nam 

không có tù nhân lương tâm. Một chính quyền bắt cóc 

dân-xử đóng cửa tòa-nhốt bừa bãi-thả thô tục đó là một 

chính quyền trí tuệ nhúng chàm. 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2049 

 

 

 

 

TRÍ TUỆ LÃNH ĐẠO TRONG ĐẠO LÝ LÃNH 

ĐẠO: “ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ” VỚI DÂN 

Trí tuệ của lãnh đạo nằm ngay trong đạo lý của lãnh 

đạo: “đồng cam cộng khổ”với dân, nằm giữa đạo đức 

của lãnh đạo: “chia cơm xẻ áo” với dân! Ngược lại cứ 

để nhân dân tự cứu đói nhau; mặc thanh niên đi bảo vệ 

môi trường, môi sinh giữa khu Sơn Trà có động vật 

trong sổ đỏ, hàng ngày bị đe dọa bởi bọn tướng tá tham 

quan phá rừng để xây: biệt thự, dinh thự, biệt phủ, nhân 

cách bọn này không phải lãnh đạo, vì tư cách của chúng 

thua xa súc vật. Tuệ giác của lãnh đạo rất dễ thấy (nếu 

lãnh đạo muốn thấy, muốn thấu) qua chính bạo quyền, 

cho phép công an bạo động với thanh thiếu niên, khi cô 

bé Cát Linh bị công an bắt, đánh đập, tra hỏi và khi mở 

cặp của cô học sinh này ra thì thấy toàn: hiến pháp! 

Chính bọn công an vô tri, vô giác không sao hiểu nổi có 

một cô học sinh để dành tiền đi mua hiến pháp để tặng 

cho bạn bè, cho dân chúng, giúp họ hiểu công pháp, 

công lý hơn để họ tự bảo vệ họ, vì chính quyền không 

bảo vệ họ, mà ngược lại hằng ngày hiếp đáp họ. 
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THỰC QUYỀN: NHÂN DÂN CÓ QUYỀN 

Thực quyền, không có công thức cũng không có mô 

hình, nên không có định nghĩa để áp dụng vào thực tế, 

nếu áp dụng quyền lực một cách máy móc thô bạo vào 

thực trạng của xã hội thì nó sẽ tạo ra phản quyền, như 

phản lực để chống lại áp chế, khống chế, để chống lại 

áp đặt dưới nhiều mức độ, dưới nhiều trình độ, qua trực 

diện hay phản diện với quyền lực. Thực quyền luôn 

được quyết định qua 3T (trí năng-tài năng-khả năng) 

của lãnh đạo, trong đó trí năng mang thực lực của 3L 

(lý luận-lập luận-giãi luận) được vận dụng trong thực 

tế qua các chính sách. Tại đây, tài năng của lãnh đạo 

làm rõ một 3T trọng tâm khác (tri thức-ý thức-nhận 

thực) của quần chúng, tạo ra khả năng của lãnh đạo 

trong 3K (khai trí-khai lý-khai minh) cho nhân dân, để 

nhân dân ủng hộ cụ thể các chính sách của lãnh đạo. 

Thực quyền luôn được hỗ trợ bởi 3N gốc rễ (nhân bản-

nhân văn-nhân tính) trong giá trị 3V (văn hóa-văn 

minh-văn hiến) của một dân tộc, trong đó lãnh đạo phải 

biết vận dụng lý trí của một 3N của lý trí (nhân lý-nhân 

tri-nhân trí) luôn có mặt chỗ trung tâm trong các chính 

sách của lãnh đạo. Từ đó nhân dân sẽ thấy rõ 3N cốt lõi 

(nhân nghĩa-nhân đạo-nhân phẩm) có mặt từ lý thuyết 

luận tới phương pháp luận của lảnh đạo, mà nhân dân 

có quyền kiểm định qua kết quả và hậu quả của các 

chính sách này. 
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THỰC QUYỀN: THỰC CHỦ TRONG DÂN CHỦ 

Thực quyền luôn nằm trong khung của 3 cảnh (bối 

cảnh-hoàn cảnh-thực cảnh) của một đất nước, của một 

dân tộc, có nền là 3 tình (tình hình-tình trạng-tình 

huống) của thời đại và thời cuộc. Trong đó, tình hình 

toàn cầu hóa hiện nay đang tạo các quyền lực mới tới 

từ khoa học kỹ thuật sinh ra một 3 tin mới (tin tức-

thông tin-truyền thông) qua internet, qua mạng xã hội, 

đây vừa là thực quyền và vừa là thực chủ để khai mào 

dân chủ. Từ đây, tạo được tình trạng đa thông tin trong 

đa quyền lực, sinh ra những tình huống sinh động cho 

đa nguyên, linh động cho nhân quyền. Chính ba hùng 

lực của dân chủ-nhân quyền-đa nguyên tạo ra 3 lực 

(sung lực-nội lực-trí lực) cho nhân dân qua mạng xã 

hội. Thực quyền sẽ biến độc quyền của 3 độc (độc tài-

độc đoán-độc đảng) thành lỗi thời vì nó chỉ là “ma 

bùn” trong tà quyền, chỉ là “ma xó” trong bạo quyền, 

chỉ vì độc tôn đã vào “ma đạo” của độc hại, ngược lại 

nhân loại đang theo đa, để có đa (thực) quyền, để tạo ra 

đa lý, đa trí, đa tri, đa tài, đa năng, đa hiệu... Thực 

quyền theo các tiêu chí trên làm nên được chính trị 

tỉnh-lãnh đạo thức, nếu các lãnh đạo hiện nay không 

hiểu các tiêu chí này thì nên: buông quyền! rời quyền! 

bỏ quyền!  
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QUYỀN ĐỂ QUYẾT 

Có quyền để quyết: quyết đoán để quyết định. Quyết 

đoán bằng năng lực biết chủ động để khách quan hóa 

các kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức trong tỉnh táo 

để sáng suốt khi xây dựng quyết tâm, hoàn toàn ngược 

lại với độc đoán không nhận kiến thức để loại bỏ tư vấn, 

không nhận tri thức để trừ khử đối thoại. Quyết đoán 

mở mọi cửa trước khi quyết, ngược lại với độc đoán 

đóng mọi cửa trước và sau khi quyết. Quyết đoán để đi 

về phía chân trời có mặt trời, trái hẳn với độc đoán, đã 

quyết trong cực đoan, với hành vi quá khích, nên «cắm 

đầu, cắm cổ» đi mà không tỉnh táo tìm phương hướng, 

đi mà không sáng suốt cùng với các kẻ đồng hành khác. 

Quyết đoán trong quyết định là kết quả tích cực của hạ 

nguồn sau khi điều tra cơ bản đã kết luận tính khả thi 

của chính sách dựa trên tính thực thi của chương trình. 

Quá trình này trái ngược hẳn với phản xa tùy tiện và dễ 

dãi của «đồng tâm nhất trí», với «toàn thể giơ tay biểu 

hiện sự đồng tình», trong sự vô tri của lệ thuộc, tới từ vô 

minh vắng kiến thức sinh ra vô thức, luôn tìm cách khử 

ý thức. Quyết đoán bằng quyết định để làm chính trị là 

nhận trọn vẹn vai trò chủ thể, làm lãnh đạo là nhận toàn 

diện vai trò chủ thể, vì định nghĩa của chủ thể là: tác 

nhân nhận trách nhiệm trước cộng đồng, nhận bổn phận 

trước tập thể qua tự do để xây dựng tự chủ cho chính 

mình, từ đó lấy sáng kiến để sáng tạo, dùng kết quả tích 

cực của sáng tạo của cá nhân mình để phục vụ cộng 

đồng, để thăng hoa tập thể. 
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QUYỀN ĐỂ HÀNH 

Quyết đoán để quyết định tôn trọng quy trình thông 

minh của dân chủ: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành 

động trong đó lý luận qua dữ kiện thắng các hành vi cực 

đoan, lập luận bằng chứng từ vượt các thái độ quá 

khích, giải luận với minh chứng lấp các phản xạ bảo 

thụ, diễn luận dựa tri thức xóa các thói quen thủ cựu. 

Những kẻ lãnh đạo «sống lâu lên lão làng» nhờ «cúi 

đầu, khoanh tay, quỳ gối» thì nên xem lại và nên rút lui 

sớm. Những kẻ «ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau» dùng 

manh xảo «gà què ăn tựa cối xay» lại càng nên rời các 

ghế lãnh đạo càng sớm càng đỡ khổ dân. Nhất là bọn 

«cố đấm ăn xôi» trong manh trá «thượng đội hạ đạp», 

thì đừng cho chúng một chỗ đứng, chỗ ngồi nào cả 

trong lãnh đạo. Quyền để hành để hành động qua chính 

sách, để hành xử theo đạo lý thương nước- yêu dân, 

theo luân lý vì dân-vì nước, trong đạo đức giữ nước-

dựng nước, chớ không phải để lập ra độc đảng để độc 

tôn, độc tài, độc quyền, để sinh ra chuyên quyền để bám 

quyền, tham quyền, lạm quyền. Quyền để hành có lý trí 

của biết thời để giữ thế, đưa quyền lực vào thực tiễn, 

chống lại tính sơ cứng của mọi ý thức hệ, với mục tiêu 

là làm thay đổi các quy luật cứng, các tiêu chí cằn, các 

chỉ tiêu bất di bất dịch không tạo được phát triển, không 

giải quyết được chuyện “cơm no, áo ấm”, trong hoài 

bão “trong ấm, ngoài êm”, với ý nguyện “dân giàu 

nước mạnh”. 
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CHÍNH TRỊ TỈNH - LÃNH ĐẠO THỨC 

Quyền để hành để thay đổi nhân sinh quan hạn hẹp của 

nhân tình mù quáng theo nhân thế, để thế vào đó là 

nhân tình phải có nhân tính, dựa vào nhân tri để nâng 

nhân trí, từ đó có nhân văn, nhân bản qua nhân đạo và 

nhân nghĩa. Nhân vừa là thượng nguồn của quyền, vừa 

là hạ nguồn của hành, cũng vừa là cầu nối để liên kết 

giữa quyền và hành. Hệ nhân phải có mặt trong mọi tư 

duy, sinh hoạt, đời sống chính trị của lãnh đạo. Quyền 

để hành để chuyển đổi thế giới quan của nhân dân, giúp 

dân chúng thấy được nhân dân trong nhân loại, trong 

tương quan sống còn giữa dân tộc và thế giới, trong đó 

chính trị tỉnh-lãnh đạo thức làm được chuyện giải luận 

thương đồng bào thì phải thương đồng loại cùng trong 

hệ nhân với mình, biết đồng hội-đồng thuyền trong 

nhân chủng, thấu đồng cam-đồng khổ để bảo vệ nhân 

loài. Quyền để hành để chuyển hóa vũ trụ quan của xã 

hội, trong đó môi trường là môi sinh, làm được chuyện 

môi giới để nhân dân dụng nhân lý-nhân tri-nhân trí bảo 

vệ 3S (chất sống-sự sống-quyền sống) của mọi sinh vật, 

trong đó con người biết chăm sóc, cứu vớt động vật, 

thực vật như chăm lo, cứu rỗi chính nhân loại trong vũ 

trụ quan nhân bản mà nhân dân nhận diện được trong 

mọi chính sách của chính quyền. 
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QUYỀN LỰC ĐỂ NÂNG DÂN 

Quyền nâng dân là một thực tế trong các nước văn minh 

tức là các quốc gia hiện nay có nhân quyền nhờ dân 

chủ, thực tế này có được là nhờ chính thể của họ có 

chính quyền dùng quyền lực để nâng nhân dân của họ 

lên về mọi mặt, nhất là về nhân tri và nhân trí. Đây là 

mối lo, “mất ăn mất ngủ”, của các chế độ độc tài hay 

độc đảng đang chứng kiến rất rõ mối quan hệ gắn bó 

giữa nhân quyền qua dân chủ và nhân tri qua nhân trí. 

Quyền nâng dân không những nâng mực sống của nhân 

dân, mà hùng lực của nó tại quốc gia hiện nay có nhân 

quyền, dân chủ tức là có văn minh là chuyển hóa các cá 

nhân, trước hết thành các cá thể phải được chính quyền 

tôn trọng, để thực sự có vị, có thế, có lực của chủ thể. 

Định nghĩa của chủ thể là quyền giành tự do cho mình 

để lấy sáng kiến trong sinh hoạt xã hội. Trong đó sinh 

hoạt chính trị qua tuyển cử, đầu phiếu luôn làm tăng sức 

sáng tạo của chủ thể để càng ngày càng có nhiều tự do 

hơn, chính đây là sự khác biệt sâu xa giữa hai hệ: hệ độc 

(độc tài, độc đảng, độc quyền, độc tôn) và hệ đa (đa 

nguyên, đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu). Chính sự khác 

biệt sâu xa giữa hai hệ này đã biến thành sự mâu thuẫn, 

rồi trở thành xung đột, để xung kích lẫn nhau trong quan 

niệm cũng như trong chuyện thực thi quyền lực. Hệ độc 

thì tìm cách loại, tiêu, hủy, diệt sáng kiến và sáng tạo; 

còn hệ đa nâng, cõng, đở, đấy sáng kiến và sáng tạo của 

cá nhân, không còn là những cá thể lẻ loi, mà thực sự là 

chủ thể có vị, có thế, có lực trong sinh hoạt xã hội cũng 

như trong sinh hoạt chính trị. 
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QUYỀN NÂNG DÂN LÀ QUYỀN 

ĐẢM BẢO SÁNG KIẾN CỦA CHỦ THỂ 

Quyền nâng dân là quyền nâng sáng kiến của cá nhân 

để cá nhân có cơ hội mà nâng tập thể, cộng đồng, dân 

tộc, là quyền nâng sáng tạo của chủ thể qua phát minh 

dùng thông minh của mình để đóng góp trực tiếp vào 

nguyện vọng “cơm no, áo ấm” cho dân tộc. Sức mạnh 

của chủ thể hiện diện luôn trong ý nguyện “nước giàu, 

dân mạnh”, vì chính các chủ thể được chính quyền tạo 

điều kiện thuận lợi từ giáo dục tới xã hội để dễ dàng vào 

quy trình của khám phá, tạo ra các phát minh để đẩy 

mạnh phát triển, thực sự đóng góp vào chuyện “thay 

đời, đổi kiếp” của dân tộc theo hướng thăng hoa. Quyền 

nâng dân cụ thể là để đảm bảo sáng kiến của chủ thể 

biết dụng tự do của mình để sáng tạo, từ đó nhận trách 

nhiệm trực tiếp với đất nước, từ đó nhận bổn phận tức 

khắc với dân tộc. Đây là nhiệm vụ của chính quyền, là 

“thiên vụ” của kẻ lãnh đạo, và nếu muốn lãnh đạo mà 

không có một ý niệm gì về chuyện dùng quyền lực của 

mình để nâng dân tộc mình lên thì đừng lãnh đạo! Thì 

đừng chiếm chỗ người khác, nhất là khi họ là những chủ 

thể chính thống!   
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QUYỀN ĐẨY LÒNG TIN DÂN CHỦ 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ khi mà lãnh đạo chính trị có 

quyền lực trong tay, chính là lòng tin vào nhân phẩm, 

nhân đạo, nhân nghĩa, làm nên nhân bản, nhân văn để 

bảo vệ nhân tình, nhân sinh bằng nhân tri và nhân trí. 

Chính lòng tin này bảo đảm tuổi thọ cho một chính 

quyền, tuổi trọng cho một chế độ, tuổi dày cho chính trị 

tỉnh-lãnh đạo thức. Thức vì thông minh để hiểu thấu 

được cái cao, sâu, xa, rộng của lòng tin, cái hay, đẹp, 

tốt, lành, của dân chủ. Quyền đẩy lòng tin dân chủ là 

một chỉ báo để nhận định chế độ độc (độc đảng, độc 

quyền, độc trị, độc tài, độc trị) hiện nay của ĐCSVN 

đang áp đặt lên số phận của Việt tộc là quái thai đối với 

hệ luận chính trị tỉnh-lãnh đạo thức. Cụ thể là hành vi 

“đảng cử, dân bầu”, để dân chỉ có thể bầu cho đảng 

viên, với đại đa số dân biểu quốc hội đều là đảng viên, 

cùng lúc tổ chức mọi định chế và cơ chế từ hàng dọc tới 

hàng ngang đều là đảng viên, chia quyền lẫn nhau để 

chia chác với nhau qua độc quyền-lạm quyền-tham 

quyền, rồi đi thi thẳng vào hệ ma đạo tham quyền-tham 

nhũng-tham ô. Nội chất quái thai sinh ra các ung thư 

liên đới, trước nhất là ung thư này ăn mòn chất xám 

trong hệ của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức,nhận thức), sau đó là ăn nạo hệ sáng (sáng kiến, 

sáng tạo), để cuối cùng là nạo rỗng hệ phát (phát minh, 

phát tiển). Quái thai loạn trí song hành cùng nhiều ung 

thư loạn tuệ: số phận của Việt tộc thật bi đát! Nhưng số 

kiếp Việt tộc có thật đáng bi quan hay không? 
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QUYỀN ĐỂ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ để lập lại lòng tin dân tộc 

với chính trị, chính giới, qua chính tri, chính lý mà phải 

bắt đầu bằng sự xuất hiện của một người, một nhóm 

ngay trong nội bộ của ĐCSVN đại diện cho luân lý 

chính trị của tổ tiên, mà Việt tộc xếp vào hệ minh (minh 

đạo, minh vương, minh quân, minh chúa, minh chủ, 

minh sư...) để sáng tạo ra hoặc sáng tạo lại hệ đa (đa tri, 

đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu...) qua đa nguyên. Và, 

nhờ nó rút ra các nọc độc quá độc hại của hệ độc (độc 

đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn). Không có 

dân chủ nếu không có đa nguyên, trước hết là để bảo vệ 

nhân quyền qua hệ nhân (nhân phẩm, nhân đạo, nhân 

nghĩa, nhân bản, nhân văn, nhân tri, nhân trí). Không 

có dân chủ thi cũng đừng mong có công bằng để chống 

bất công, lại cũng đừng chờ có công pháp để bảo đảm 

tự do và bác ái! Quyền đẩy lòng tin dân chủ được thể 

hiện qua thành tâm của chính trị tỉnh-lãnh đạo thức, 

xem mỗi cá nhân Việt là một chủ thể Việt được tham gia 

trực tiếp vào vấn đề Việt, trước mắt là chủ quyền Việt 

trong đó có toàn vẹn lãnh thổ Việt với ít nhất ba đòi hỏi 

Việt: “cơm no, áo ấm”, “trong ấm ngoài yên”, “dân 

giàu nước mạnh”, ba đòi hỏi rất tối thiểu trong thông 

minh Việt, vì Việt tộc không vô minh! 
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QUYỀN TẠO CHỦ THỂ 

Quyền tạo chủ thể, là thử thách mà cũng là quyết tâm 

của các lãnh đạo các quốc gia văn minh hiện nay nhờ có 

dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đây chính là liêm sỉ của 

kẻ lãnh đạo có lương tâm trong chính trị, thấy rõ qua 

lương tri các chính sách liêm chính, trong đó cá nhân, 

không những là cá thể phải được tôn trọng, mà chịnh trị 

tỉnh-lãnh đạo thức phải giúp họ chuyển hóa thành chủ 

thể. Và, cá tính của chủ thể là yêu dân chủ vì quý nhân 

quyền, trọng công bằng vì yêu bác ái, nâng niu tự do để 

sáng tạo trong tất cả sinh hoạt của xã hội, lấy phương 

hướng “nước giàu, dân mạnh” của dân tộc để định 

hướng “nhân loại thái hòa” cho thế giới. Chính quyền 

do ĐCSVN dẫn dắt chưa hề có hành động chính trị này, 

vì ngày ngày họ luôn tìm cách tiêu diệt tất cả các sáng 

kiến về phương trình chuyển tiếp cá nhân-cá thể-chủ 

thể. Chính quyền của ĐCSVN là chính quyền bị xếp 

vào “hạng tồi” trong bảng xếp hạng các chính quyền 

bảo vệ các chủ thể dân chủ. Quyền tạo chủ thể là thông 

minh lãnh đạo chính trị, nếu muốn có tuổi thọ cao trong 

chính trường, có tuổi trọng trong chính giới, có tuổi dày 

trong chính kiến, chính thông minh lãnh đạo chính trị 

này là năng lực chuyển một xã hội quần chúng bị tuyên 

truyền “đưa đường dẫn lối” trở thành xã hội chủ thể với 

các cá nhân có cá tính tham gia vào việc “ích nước, lợi 

dân”. 
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QUYỀN YÊU LUẬT 
Quyết tâm chuyển hóa một xã hội quần chúng qua một 
xã hội chủ thể mà mọi người dân đều có bổn phận và 
quyền lợi trực tiếp, có trách nhiệm và tư quyền tức khắc, 
dựa vào hiến pháp, phát luật, định chế, cơ chế... để chủ 
thể hóa cá nhân. Chính quyền do ĐCSVN dắt díu chưa 
hề có lập luận chính trị này, vì giờ họ luôn tìm mọi cách 
truy diệt tất cả các sáng tạo về quy trình chuyển tiếp chủ 
thể hóa cá nhân, với thực tâm cá nhân hóa các hành 
động dân chủ. Chính quyền của ĐCSVN là chính quyền 
bị xếp vào “hạng bét” trong bảng xếp hạng các chính 
quyền bảo vệ các hành động dân chủ. Quyền yêu luật là 
nền của nhân quyền, gốc của dân chủ, rễ của công bằng, 
cội của công lý, và các chính quyền liêm khiết phải 
dùng quyền lực của mình để thực hiện được lòng tin vào 
luật của nhân dân, từ đó tạo ra hiến pháp, công pháp, có 
liêm chính trong sinh hoạt xã hội, có liêm minh trong 
hành động chính trị, để có liêm sỉ trong mọi chính sách 
của lãnh đạo. Hãy bắt đầu bằng cách tôn trọng luật từ 
chính các lãnh đạo để có giáo lý trong mọi hành tác lãnh 
đạo, vì mỗi sinh hoạt xã hội đều có nguồn máy tổ chức 
đặc trưng, có quy luật vận động và vận hành đặc thù. 
Tại đây, tất cả mọi sinh hoạt xã hội đều phải được pháp 
luật định vị qua “sân chơi, trò chơi, luật chơi” mà mọi 
thành viên của cộng đồng sinh hoạt đó công nhận và 
thừa nhận. Không có chuyện độc đảng để độc quyền, 
độc quyền để chuyên quyền, chuyên quyền để bám 
quyền, bám quyền để lạm quyền, từ đó lách luật, không 
lách luật được thì tráo luật, không tráo luật được thì xé 
luật.  
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QUYỀN YÊU LUẬT LÀ QUYỀN 

CHỦ THỂ HÓA CÁ THỂ 

Đó là quá trình phạm luật, thường xuyên và thường trực 

của ĐCSVN từ khi thành lập đảng này, ngày càng khinh 

luật từ các năm qua, trắng trợn nhập nội vào tham 

nhũng, tham ô để vơ vét trong không gian bất chấp luật!  

Quyền yêu luật trong phương trình nhân quyền-dân chủ-

công bằng-công pháp, từ lãnh đạo chính trị cầm đầu 

chính quyền cho tới thường dân chính là cột xương sống 

của đạo lý dân tộc, luân lý xã hội, đạo đức chính trị, vì 

sao? Vì tất cả các khúc mắc, các khó khăn, các ngõ cụt 

của một đất nước, nếu không giải quyết thỏa đáng bằng 

đạo lý dân tộc, luân lý xã hội, đạo đức chính trị, thì sẽ 

được xử lý qua pháp luật. Chính pháp luật là tác nhân 

chính để minh bạch hóa, liêm khiết hóa, trong sạch hóa 

mọi chính sách, chính thể trong sinh hoạt và hành động 

chính trị. Đó là cách lý giải trực luận để giải quyết dứt 

khoát nhiều khổ nạn của Việt tộc hiện nay, nơi mà bất 

công ngày ngày đào sâu, đạo rộng các hệ lụy bất bình 

đẳng trong xã hội Việt bây giờ. Quyền yêu luật là quyền 

chủ thể hóa cá thể song hành cùng tự do hóa chủ thể 

trong khung chung của luật pháp hóa xã hội, từ chính 

quyền tới dân chúng, từ lãnh đạo tới mọi cá nhân trong 

xã hội; trong đó luật pháp hóa xã hội phải song đôi với 

luật pháp hóa chính quyền, nơi đây mọi lãnh đạo phải 

nhận, phải chịu, phải tuân luật pháp trong quy luật công 

bằng được bảo trì bởi công pháp là được bảo vệ mà 

cũng được xét xử qua luật pháp. 
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QUYỀN NHẬN THỨC SỬ TÍNH 
Quyền nhận thức sử tính của chính trị tỉnh-lãnh đạo thức 

là nhận thức lịch sử qua sử học, có nghiên cứu, có điều 

tra, có kiểm định, có sát quyết để sử liệu phải có đủ dữ 

kiện kiểm chứng thực được, để được thừa nhận là chứng 

từ để thành sử kiện, trong đó lãnh đạo sáng suốt nhờ tỉnh 

táo tìm ra được sử luận để hiểu được sử Việt, nhờ nắm 

được sử tính một cách khách quan. Trong sử này, có 

công trạng của các vì khai quốc công thần, nhưng cũng 

có bọn “sâu dân, mọc nước”, chúng bán nước vì tư lợi, 

Việt tộc đã xếp chúng vào loại: “cõng rắn cắn gà nhà”, 

“mang voi dày mả tổ”, cha ông ta có công “dựng nước, 

giữ nước”, riêng bọn này “bán nước như chơi”, để dân 

tộc bị lâm vào nạn vong quốc “một sớm một chiều” cũng 

“như chơi”! Quyền nhận thức sử tính là minh quyền của 

lãnh đạo, vì biết số kẻ “bán nước, buôn dân” không phải 

là hằng số mà là biến số tùy thuộc không những vào lòng 

yêu nước của mỗi con dân, nhất là của mỗi lãnh đạo, mà 

còn tùy thuộc vào 3C (bối cảnh-hoàn cảnh-thực cảnh) 

tạo ra tâm cảnh giữa tư quyền và tư lợi trong đó hệ lý của 

đạo đức (luân lý, đạo lý) trong giáo dục, hệ này phải 

được giáo dưỡng qua một hệ lý khác của lý trí (lý luận, 

lập luận, diễn luận, giải luận) để làm tròn bổn phận của 

kẻ lãnh đạo, vì “quốc thái, dân an” trong việc giữ toàn 

vẹn lãnh thổ, giữ trọn vẹn cơ đồ của tổ tiên.  
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QUYỀN NHẬN THỨC SỬ KIỆN 
Nếu chúng ta yêu quý, tôn vinh Ngô Quyền, Lý Thường 

Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung... đã 

xử lý trọn vẹn hai hệ lý trên; lý của đạo đức và lý của lý 

trí, thì chúng ta cũng phải hiểu thật rõ, thật đúng, thật sâu 

về “bọn bán nước” qua 3T (tâm địa-tâm tà-tâm lý) của 

chúng, như Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu 

Thống, mà không quên Hoàng Văn Hoan, ủy viên Bộ 

Chính trị của ĐCSVN... nơi mà tướng Trương Quang 

Long thố lộ là “bọn bán nước” hiện nay trong bộ máy 

lãnh đạo là “từ trăm này sinh ra trăm kia!”, chúng ngày 

càng nhiều hay ngày càng ít thì là hoàn toàn tùy thuộc 

vào khả năng của lãnh đạo hiện nay. Quyền nhận thức sử 

tính là trí quyền của lãnh đạo, luôn dựa trên kinh nghiệm 

của cha ông để “lột mặt nạ bọn bán nước buôn dân”, 

dụng sử tính để hiểu sử xưa trong thông minh lãnh đạo 

để nắm sử nay, biết chuyển hóa thành chính quyền hiện 

đại để sử nay phải hay, đẹp, tốt, lành hơn sử xưa. Đó 

chính là sử luận để thấu hiểu sâu, xa, cao, rộng được sử 

Việt. Chính quyền hiện đại có kiến thức sử tính, có ý thức 

sử nay, có tri thức sử luận là chính quyền biết phối hợp 

tất cả ngành khoa học, từ khoa học kỹ thuật, thông tin, 

truyền thông cho tới khoa học xã hội và nhân văn, không 

những để hình sự hóa bọn bán nước mà còn tỉnh táo và 

sáng suốt để giúp các con dân không rơi vào vực thẳm 

bán nước, làm bụi đời rỗng nhân phẩm, làm oan hồn 

trống nhân nghĩa! 
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QUYỀN CHỦ HÓA NHÂN QUYỀN 

Quyền chủ hóa nhân quyền là lằn ranh phân chia làm ra 

mức phân định giữa một chính quyền vì văn minh của 

xã hội, vì phát triển của đất nước, vì đạo lý của dân tộc, 

luôn ngược lại với loại chính quyền lấy độc quyền để 

lạm quyền, lấy độc tài để diệt đa tài của nhân dân. 

Chính nhân quyền khi được tôn trọng sẽ có các cá nhân 

trở thành chủ thể lấy tự do của mình để sáng tạo ra các 

phát minh “ích nước, lợi dân”, sẽ có các tập thể lấy tự 

chủ của mình để chế tác ra các sáng kiến mới vì “dân 

giàu, nước mạnh”, sẽ có các cộng đồng lấy tự giác của 

mình để bảo trì các giá trị, các di sản, các đạo lý của tổ 

tiên qua “cha truyền, con nối” theo nghĩa đẹp. Quyền 

chủ hóa nhân quyền, khi nhân tình được nhân tính nâng 

lên, khi nhân thế được nhân tri đẩy lên, khi nhân loại 

được nhân lý đề cao, thì chính nhân quyền này sẽ có 

nhân bản, nhân văn, tạo ra ý thức tập thể, sinh ra nhận 

thức cộng đồng, giúp chế tác ra tâm thức cá nhân, biết 

tôn trọng công lợi để bảo vệ tư lợi. Từ đây, lãnh đạo 

chính trị sẽ làm cầu nối để nhân quyền gặp được chủ 

quyền (cho dân, vì dân), trong đó nhân dân có quyền 

kiểm tra, giám sát, phê chuẩn các kết quả qua hiệu quả 

và hậu quả của các chính sách, trực tiếp sử dụng chủ 

quyền của mình trong pháp luật để đầu phiếu, để tuyển 

cử, tạo ra tranh cử, để có được lãnh đạo thực tài và liêm 

chính trong sạch. 
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QUYỀN CỦA LÝ TRÍ CHỦ HÓA NHÂN QUYỀN 

Quyền chủ hóa nhân quyền để văn minh hóa xã hội, văn 

hiến hóa dân tộc, mà cụ thể là có chính sách minh bạch 

để kẻ xấu không lấy được danh nghĩa của tôn giáo để 

“buôn thần, bán thánh”, biến chuyện “xây chùa, lập 

miếu” thành chuyện làm thương mại, trong đó bọn 

“buôn chùa, bán Phật”, được thu tiền trắng trợn qua 

xảo thuật: mua lộc, mua sớ... Chúng lại còn tổ chức với 

bọn tham những trong chính quyền địa phương để lập 

các trạm thu phí gần chùa ngay trên núi, trên đồi, đối 

với các con tin mê tín, dị đoan của chúng, thí thân đến 

các nơi này để thiêu tiền sẵn sàng thiêu thân để thiêu 

đạo, trực tiếp cho bọn ma giáo nhưng lại mặc áo cà sa 

bỏ túi bạc tỷ hàng tuần, hàng tháng. Quyền chủ hóa 

nhân quyền có lý trí, biết tách nếp sống văn minh ra 

khỏi thói quen mê tín, tách lý tính ra khỏi cuồng tín, 

chuyện tách ra để trực diện đấu tranh với cái xấu, tồi, 

tục, dở của ngu dân, lý trí này bắt buộc phải có trong tư 

duy của người lãnh đạo. Họ phải biết bảo vệ vốn liếng 

của tổ tiên mình, qua sự thật của lịch sử, qua chân lý 

của niềm tin, qua các giá trị đạo lý làm nên lẽ phải, để 

dân tộc được khai sáng và thực sự làm chủ lòng tin của 

mình, như làm chủ số phận của họ. Từ đó, biết khai thác 

sức mạnh của mình không để cái ma đạo của mê tín, dị 

đoan quyết định số kiếp họ.  
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QUYỀN DÂN CHỦ HÓA NHÂN TÍNH 

Quyền chủ hóa nhân quyền là vinh dự của các kẻ lãnh 

đạo biết trao, biết tặng, biết dâng lên cho tổ quốc mình, 

cho dân tộc mình quyền làm chủ chữ nhân qua chữ lý! 

Quyền dân chủ hóa nhân tính trong nhân tình để nhân 

thế sống có nhân bản, đối xử với nhau có nhân văn, xử 

thế với nhau có nhân nghĩa, khi đó nhân tính này chắc 

chắn sẽ được bảo đảm không những bởi nhân đạo và 

nhân từ, mà còn được bảo hành bởi nhân lý, nhân tri, 

nhân trí. Cả hệ nhân này nằm gọn trong luật nhân quả 

chính trị, khi nhân của lãnh đạo sẽ sinh ra quả của chính 

sách, tạo ra hệ quả để nhân dân thấu rõ được các lãnh 

đạo có biết “ăn ở có hậu” hay không, vì “ăn ở không có 

hậu” sẽ bị “triệt hậu”, sẽ thành “vô hậu”, sẽ bị “người 

đời rủa trong truyền kiếp”! Quyền dân chủ hóa nhân 

tính không phải chỉ là một tên gọi, một quyết tâm, một 

chính sách nhất thời, nó chính là nhân học nằm giữa 

trung tâm của chính trị học; nơi mà lý thuyết luận nhân 

tâm của nó chính là phương pháp luận nhân trí của nó; 

nơi mà khoa học luận nhân lý của nó chính là tri thức 

luận nhân nghĩa của nó. Nó không lý thuyết, nó chẳng 

mơ hồ, nó thoát mông lung, nó thắng xảo thuật trong 

hành động chính trị: vì nó là nó! Vì nhân tính biết mình 

là ai? Vì nhân tính là nhân tính.  
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THÔNG MINH NHỜ NHÂN LÝ CỦA NHÂN TÍNH 

Nên nó không bao giờ sợ nhân thế, nó còn có sung lực 

làm nên nhân bản, có tiềm lực làm ra nhân văn, có 

mãnh lực tạo ra nhân từ. Vì nhân tính hiển hiện khuyên, 

dìu, dẫn, dắt, để nhân tình biết sống chung trong nhân 

loại. Quyền dân chủ hóa nhân tính chống nghèo đói vì 

hạnh phúc “đủ ăn, đủ mặc”; chống chiến tranh vì “quốc 

thái, dân an”; chống thế chiến vì “nhân loại thái hòa” 

có trong lý, trong ngôn, trong từ của lãnh đạo các quốc 

gia văn minh vì dân chủ, khôn ngoan vì nhân quyền, 

thông minh nhờ nhân lý của nhân tính, mà chúng ta 

được nghe hàng ngày, hàng tháng, hàng năm trên diễn 

đàn của Liên Hiệp Quốc. Trong những lúc đó các lãnh 

đạo của các chế độ độc tài, độc đảng, độc quyền, độc 

tôn lấy tham quyền để đẻ ra quái thai tham quan, sinh ra 

bao ung thư tham nhũng, bao hoạn bịnh tham ô, thì 

chúng ta thấy chúng cúi đầu, lặng thinh... để nghe và... 

để nhục!  Các loại lãnh đạo này đừng tiếp tục “nhục 

nước, nhục dân” của họ trên chính trường quốc tế nữa. 
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VIỆT GỐC 

Muốn biết mình có phải là lãnh đạo chính trị Việt gốc 

hay không? (theo nội dung yêu nước thương nòi, với ý 

nghĩa thiêng liêng nhất của định nghĩa «đồng bào», chớ 

không phải chỉ cần có quốc tịch Việt hay tổ tiên Việt là 

đủ), thì phải tự khẳng định rằng ít nhất ba việc mình 

chính là con dân của một dân tộc. Không bao giờ khuất 

phục bất cứ ngoại xâm nào, tới từ bất cứ phương trời 

nào, dù chúng có to nhất, có giầu nhất. Không bao giờ 

chịu phận mất nước, làm thân nô lệ, dù phải trả những 

giá rất đắt để giữ độc lập. Nhận quyết tâm độc lập dân 

tộc như tiếp cùng lúc hai hệ vấn đề: một là bản sắc Việt 

tính bất di bất dịch, hai là về nhân phẩm Việt lực của 

mình. Ba khẳng định chính kiến chính là ba xác nhận 

chính trị để kẻ lãnh đạo trước hết biết mình là ai? Sau 

đó để biết mình sẽ lãnh đạo một dân tộc nào? Một dân 

tộc kiên cường, chớ không phải một dân tộc cúi đầu, 

khoanh tay, quỳ gối. Như vậy, những kẻ không có, hoặc 

không muốn có ba chính kiến này thì đừng lãnh đạo 

chính trị, vì họ sẽ nhận thất bại và chóng chầy sẽ bị kết 

án là phản dân, hại nước! 

 

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2071 

 

 

VIỆT CHÍNH 

Việt chính, ngược hẳn với Việt gian, có chính đạo nhờ 

có chính nghĩa, có chính tâm song hành cùng chính lý, 

có chính khí nên có chính ngôn, trước sau như một, 

tuyệt đối trung thành với tổ quốc, muốn làm lãnh đạo thì 

sẵn sàng hy sinh vì dân tộc, chết vì nước. Chắc chắn 

không phải là loại lãnh đạo, vừa vơ vét, vừa có thẻ 

xanh, có quốc tịch ngoại quốc, để khi Tàu tặc tới, vật 

đổi sao dời trong thời cuộc lại bỏ chạy qua phương Tây, 

rồi lẩn lút như đám ma bùn, ma xó. Vật đổi sao dời 

trong đời người là có thật, vật đổi sao dời lại càng đúng 

trong chính giới với «nắng sớm, mưa chiều», «sớm nở, 

tối tàn»; trong đó nếu có bọn xấu thì chuyện «lừa thày, 

phản bạn» đối với chúng là chuyện «cơm bữa»! Chúng 

đang là đám tham quan hiện nay đang làm giàu nhờ 

tham nhũng. Chúng sẵn sàng lúc chúng mượn giọng 

lưỡi cách mạng, để mạt sát các người yêu nước, các kẻ 

thương dân, không là bè đảng với chúng, chúng thóa mạ 

họ là: Việt gian. Hãy dùng định nghĩa Việt chính để lật 

trần ngược ngữ Việt gian, cùng lúc lột mặt nạ bọn Việt 

gian hiện đại đang nghênh ngang trong vai trò lãnh đạo 

chính trị, đó là bọn luồn từ phương trình xoay quyền lực 

qua quyền lợi qua phương trình chuyển công lợi qua tư 

lợi, bằng cách khai thác tận tủy phương trình tham 

quan-tham quyền-tham ô-tham nhũng, biến không ít 

một bộ phận dân tộc thành dân đen, dân oan! 
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VIỆT RỄ 

Rễ làm cội chắc, gốc vững, khi Trần Hưng Đạo bên 

giường bịnh vào giờ trăn trối mà Trần Anh Tông vẫn 

luôn lo lắng bọn quân Nguyên dù thua thảm bại ba lần 

trên đất nước Việt dưới triều Trần, nhưng vẫn không bỏ 

mộng xâm lược của chúng; Hưng Đạo vương chỉ 

khuyên: nếu có dân là có“rễ sâu, gốc chắc” thì không 

có gì phải lo! Bài học “rễ sâu, gốc chắc” này, Trần 

tướng quân dặn dò cho nhiều đời sau phải hiểu là dân 

tộc và lãnh đạo: một lòng trong quyết tâm, quyết chí, để 

quyết đoán và quyết định trước mọi thử thách, mọi 

thăng trầm đang đe dọa Việt tộc. Dân chúng và chính trị 

một lòng thì làm được chuyện “dời non, lấp bể”, cụ thể 

là “châu chấu đá xe” được lập đi lập lại nhiều lần trong 

Việt sử: nhỏ nhưng thắng được lớn, không sợ cường 

quốc và không sợ cường bạo, chỉ sợ là không có chính 

nghĩa. Sử liệu giờ đã thành sử luận, không hiểu được sử 

luận này thì đừng lãnh đạo chính trị! “Rễ sâu, gốc 

chắc” từ chuyện cả nước một lòng có thượng nguồn là 

niềm tin, như đất nuôi rễ, như nền giữ gốc, tin vào 

chính, có chính nghĩa sẽ có chính tâm, có chính tâm sẽ 

có chính lý, có chính lý sẽ có chính ngôn, có chính ngôn 

sẽ có chính khí, tạo nên sung lực để vận động khí thế 

của dân tộc, trong chiến tranh cũng như trong phát triển. 

Niềm tin hiện nay rõ ràng là không có, bề trên lãnh đạo 

độc quyền nên độc đoán, độc đảng nên độc tài, từ lộng 

quyền tới tham quyền, thì làm gì có chuyện một lòng, 

trong thực cảnh dân chúng một bộ phận lớn đang thành 

dân đen.  
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VIỆT HIỀN 

Lãnh đạo biến quyền lực thành quyền lợi, cướp đất, đoạt 

nhà, biến một bộ phận không nhỏ dân tộc thành dân 

oan. Chuyện một lòng hiện nay là chuyện hão, chuyện 

mất lòng mới là chuyện thật. Mất lòng tin vì mất niềm 

tin, và mất luôn cả thông tin chân thật bởi một chế độ 

chỉ biết tuyên truyền một chiều, sợ đa tin như sợ đa 

luận! Sợ chính luận như sợ chính nghĩa! Không tạo 

được “rễ sâu, gốc chắc”, vì không có ý thức chính trị 

về chuyện một lòng, vì không có tri thức lãnh đạo về 

chuyện niềm tin, thì đừng lãnh đạo chính trị, lãnh đạo 

thì chỉ làm khổ dân, chỉ làm tăng lượng dân đen và dân 

oan trong dân tộc như hiện nay. Hiền minh, chọn hiền 

triết để lãnh đạo, chọn minh triết để quản lý, tạo ra 

chính sách không qua định kiến và chỉ đạo không bằng 

tà kiến. Có chính kiến (chính thống trong liêm chính), 

nhưng cũng có luôn trung dung để tránh cực đoan, có 

trung đạo để không sa vào quá khích. Hiền minh có 

chính lý trong trung dung, có chính tâm trong trung đạo, 

loại được cực đoan, xóa được quá khích, nên tiếp nhận 

thực tế trong tỉnh táo, chọn ra đường lối đúng trong sáng 

suốt, luôn linh hoạt trong các biến đổi của tình hình. 

Biết chọn trung dung đa của đa chiều (ngã tư, ngã sáu, 

ngã bẩy...) chứ không ngu dại mà chọn độc của độc đạo, 

vì quá khích của độc đảng sinh ra cực đoan của độc 

quyền, dẫn tới thui chột của độc tài, và chóng chầy sẽ 

rơi vào: ngõ cụt! 
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QUYỀN LỰC HIỀN MINH: 

 VỪA HIỀN NGOAN VỪA THÔNG MINH 

Hiền minh, có hiền ngoan nhưng luôn có thông minh, 

luôn hiểu sự thật qua nhiều nguồn, thấu chân lý qua 

nhiều gốc, nhận lẽ phải qua nhiều rễ, tiếp đón cuộc sống 

qua đa tri của đa trí, nên không tự sát trên độc lộ của 

độc đảng vì độc thân. Hiểu thực tại sâu xa của cuộc đời 

nhờ nắm được thực cảnh tức khắc bây giờ và ở đây, 

không bị ý thức hệ viển vông làm lầm đường lạc lối, 

luôn lấy thực tại-thực cảnh để hiểu thực tế, không bị ý 

thức hệ tung hỏa mù, không bị độc thị đầu độc độc não. 

Hiền minh trong chính trị không phải là thái độ sinh 

hoạt hiền lành, phong cách làm việc ngoan ngoãn, mà 

cụ thể là sự tinh khôi trong khi dụng phương trình 3T 

(thực tại-thực cảnh-thực tế) để chống lại vô tri, vô 

minh, vô tri của 3Đ (độc tài vì độc thị đầu độc độc não). 

Lãnh đạo hiền minh thì nắm chắc 3 thực (thực tại-thực 

cảnh-thực tế) nhờ có 3 thức (tri thức-ý thức-nhận thức). 

Hiền minh, không giả vờ thong dong, không đóng kịch 

ung dung, mà sáng suốt trong thư thái, tỉnh táo trong thư 

thả, nên khoan thai trong lãnh đạo vì nắm mỗi tay một 

phương trình: 3 thực (thực tại-thực cảnh-thực tế) song 

đôi cùng 3 thức (tri thức-ý thức-nhận thức). 
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VIỆT TRI 
Tri, nơi mà tri thức làm ra chính tri, nơi mà hiểu thấu có 

được nhờ hiểu đúng dữ kiện và hiểu trúng kiến thức, 

không có thái độ “ba phải”, không có hành vi “chung 

chung”, chắc chắn sẽ không có chuyện hiểu giả-giảng 

giả-dạy giả trong giáo dục chính trị cũng như trong 

truyền đạt khi lãnh đạo. Cái giả giết cái thực, truy diệt 

cả lẽ phải, thủ tiêu luôn niềm tin; câu chuyện một bộ 

trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ, đạo văn là 

chuyện giết chết kiến thức, truy diệt cả giáo lý, thủ tiêu 

luôn đạo đức; một chuyện chỉ có thể xẩy ra trong một 

đất nước bị áp chế và bưng bít bởi độc đảng sinh ra quái 

thai độc quyền-chuyên quyền-tham quyền, đẻ ra loại ung 

thư thâm tối mua quyền bán chức, giữa các lực lượng 

tham quyền để tham nhũng. Tri, có vai vóc của phân 

tích tổng quát, có tầm vóc của giải thích toàn bộ, chống 

cục bộ, nó chống lại chuyện lấy cây che rừng, lấy tay 

che mặt trời, lấy vải thưa che mắt thánh, trong lãnh đạo 

chính trị phải hiểu thánh đây chính là dân! Phân tích 

tổng quát để có nhận định tổng quan, nơi mà quyết định 

chính trị để làm ra chính sách luôn là một lý luận tổng 

thể, nơi mà tổng cộng tri thức tới từ tổng công (tổng 

cộng của công mọi vốn liếng, tiềm lực, tài nguyên...) 

của dân tộc. Hiểu và thực phương trình 4T (tổng quát-

tổng quan-tổng thể-tổng cộng) chính là tài trí của kẻ 

lãnh đạo. 
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VIỆT ĐẸP 

Tri, có phân chia để phân tích, có phân tách ra để phân 

loại, nhưng không rơi vào cục bộ để bị rơi vào chia rẽ, 

chia năm sẻ bẩy sẽ diệt đoàn kết, chia bè sẻ phái thì sẽ 

giết tương trợ. Minh tri để minh trí, lấy cái công để điều 

chế cái riêng, luôn chống lại cái phiến diện, nhất là 

chống lại chuyện lấy riêng rẻ của tư lợi để điều hành cái 

tổng thể của đất nước, đây chính là lỗi lầm lịch sử của 

ĐCSVN. Khi họ đã chọn tư quyền chỉ cứu đảng mà 

không cứu nước, họ đã rơi vào cái bẫy của Hội nghị 

Thành Đô, 1991, nơi mà ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung 

Quốc chính là: kẻ cầm cần câu, kẻ móc lưỡi câu, kẻ đưa 

mồi câu, để ĐCSVN là cá đã cắn câu, để rồi một ngày 

nào đó Việt tộc sẽ như: cá nằm trên thớt! Việt đẹp là 

một đất nước đẹp từ địa lý tới cảnh quan, là một dân tộc 

đẹp từ tâm hồn đau khổ vì chiến tranh tới đạo lý yêu hòa 

bình, nhưng không chấp nhận xâm lăng, không cúi đầu 

trước ngoại bang dù là cường quốc. Cái đẹp này người 

ta thấy trong lịch sử rồi nhận ra được trong văn hóa, để 

nhận rõ hơn văn minh Việt chính là nhân phẩm Việt, tạo 

nên bản sắc Việt: luôn bất khuất để giữ độc lập, không 

khuất phục trước mọi bạo quyền. Đây là chuyện phải rõ 

trong mọi tư duy bình thường cho mọi lãnh đạo chính 

trị. 
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NHỮNG LOẠI LÃNH ĐẠO VÔ LUẬN VÌ VÔ TRI 

Nhân dân Việt “rùng mình” khi nghe thủ tướng chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc ví đất nước Việt như một cô gái 

đẹp, với các từ ngữ của hình thể, không có lý luận nên 

chẳng có lập luận, tới từ một thủ tướng vô tri trong lập 

ngữ và vô minh lập ngôn. Chưa xong, dân Việt lại “rởn 

óc” khi nghe có một phó chủ tịch quốc hội, tiếp tục ví 

đất nước Việt như một cô gái đẹp, với các động từ (rờ, 

sờ, mó...) loại thô ngữ tục ngôn, tà lý với lời tồi, vô giác 

với hồn thiêng sông núi vì vô tri với tiền đồ tổ tiên của 

Việt tộc: thật là từ sỉ nhục qua điếm nhục! Những loại 

lãnh đạo này, vô luận vì vô tri đã lăng nhục đất nước 

Việt! Những loại lãnh đạo này vô minh, vô tri, vô giác, 

họ đã quên là tổ tiên dạy con cháu mỗi lần miệng ra lời, 

trước đó phải uốn lưỡi nhiều lần; chúng không hề biết 

uốn lưỡi với mỹ ngữ, mà chỉ biết cong lưỡi để thô ngữ, 

tục ngôn. Nếu không được giáo dục về đạo lý hay, đẹp, 

tốt, lành, vì không được giáo dưỡng đàng hoàng từ gia 

đình tới học đường, vì không được giáo huấn tử tế từ 

học đường tới xã hội; thì phải biết tự giáo dục, không 

khó, rất dễ, họ chỉ cần nghe thật kỹ ca từ các ca khúc tự 

tình dân tộc của Phạm Duy (Tôi yêu tiếng nước tôi từ 

khi mới ra đời). Nghe thật rõ các ca từ về của đất nước 

Việt của Trịnh Công Sơn: Rừng núi dang tay nối lại 

biển xa/ Tay đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà... Bàn tay 

ta nắm nối trọn một vòng Việt Nam... Biển xanh sống 

gấm nối liền một vòng tử sinh... (Nối vòng tay lớn). Nếu 

không hiểu hồn thiêng sông núi do tổ tiên để lại thì 

đừng lãnh đạo! 
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HÓA GIẢI ĐỂ HÒA GIẢI 

Hóa giải để hòa giải đã có nhiều lần trong Việt sử, từ 

minh quân tới minh chúa, từ Trần Nhân Tông qua nhiều 

nguồn xung đột nội chính, trước đại họa xâm lăng của 

Nguyên Mông, cho tới Quang Trung khi đã tống quân 

Thanh ra khỏi bờ cõi, lấy lại Thăng Long với những 

năm tháng dài chia rẽ thâm sâu của nội chiến Trịnh-

Nguyễn. Đây là sự thông minh của kẻ lãnh đạo luôn lấy 

khối đại đoàn kết dân tộc làm nên sức mạnh cho chính 

lãnh đạo.  Hóa giải để hòa giải có bài học đầu tiên trong 

lãnh đạo qua đúc kết của thi hào Nguyễn Du: “phải 

dung kẻ dưới mới là lượng trên”, mà trong tình hình của 

hơn 40 năm qua, từ khi hòa bình được lập lại, có thống 

nhất đất nước, 1975, vậy mà các lãnh đạo của ĐCSVN 

không biết chuyển câu trên thành phương châm mới: 

phải hòa giải với kẻ bại để hóa giải mọi hậu quả của 

chiến tranh, để tạo được hòa hợp dân tộc. Hóa giải để 

hòa giải luôn là cử chỉ đầu tiên đưa tay-dang tay-nối tay 

của kẻ thắng trước kẻ bại, không cần bắt đầu bằng xin 

lỗi, tha tội, mà qua thực tế của đất nước, bằng những 

hành động cụ thể của mọi người, mọi phía, cùng nhau 

xây dựng lại quê hương, cùng nhau đưa dân tộc đi lên, 

đẩy giống nòi thăng hoa với thế giới văn minh. 
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VIỆT CHUNG 

Hóa giải để hòa giải trong phương châm đa chiều để có 

đa trí, cùng lúc đa tri để tạo ra đa hiệu, dựa trên đa tài 

để có đa năng, lấy cái đa để xa cái độc hại của độc 

quyền qua độc đảng, đây chính là hành động thông 

minh của lãnh đạo chính trị, biết biến tiềm lực của mọi 

nơi thành hiệu lực tổng hợp từ mọi phía, tạo ra hiệu quả 

thống hợp từ mọi tiềm năng của mọi người, mọi tập thể, 

mọi cộng đồng. Hóa giải để hòa giải có rễ trong hóa, 

trong hòa, trong hợp, trong đó hóa giải không những 

mọi hiềm khích mà luôn cả mọi oan khiên, hòa lấy hòa 

bình trước mắt chế tác ra thái bình bền vững; hợp biến 

tổng hợp mọi tiềm năng để tạo ra thống hợp mọi hiệu 

năng, làm nên thành công của phương trình mà tất cả 

lãnh đạo đều phải biết: phương trình 3H (hóa-hòa-hợp). 

Ngày ngày sống cạnh nhau thì chưa chắc là sống chung, 

vì đã chung thì không có riêng, vì chung là chia sẻ, 

chính ngữ pháp cộng sản, cũng từ đó mà ra, nhưng 

trong thực tế nó chỉ là một khẩu lịnh để tuyên truyền, để 

đưa đẩy quần chúng, dùng loại ý thức hệ để vận động 

cộng đồng, rồi dìu dắt quần chúng vào độc đạo của độc 

đảng, trong đó chuyện lãnh đạo “đánh lận con đen” sẽ 

bộc lộ rất rõ dưới ánh sáng của sự thật-chân lý-lẽ phải. 
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VIỆT TRI 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ, nơi mà dân tộc là một 

cộng đồng khắng khít qua đoàn kết chặt chẽ để chế tác 

ra tương trợ sống trong một xã hội hữu cơ, không máy 

móc một cách thẳng thừng, trắng trợn kiểu “tiền trao 

cháo múc”, lại còn được thô lỗ hóa qua đám từ của một 

xã hội loạn lạc luân lý như hiện nay: “ăn bánh trả tiền”. 

Ngược lại hoàn toàn, cộng đồng tương trợ hữu cơ mang 

nội lực “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”, có nội 

công “máu chảy, ruột mềm”, có nội hành liên đới “bầu 

ơi thương lấy bí cùng”. Đây là một đạo lý hữu cơ, 

không coi nhân dân là công cụ, không xem quần chúng 

là dụng cụ, mà là các chủ thể sống vì nhau, vì biết liên 

đới nhau, biết bảo vệ nhau, nơi mà trái tim đau, thì não 

cũng đau theo, nơi mà phổi khó thở thì tim cũng không 

dễ sống. Cộng đồng tương trợ hữu cơ luôn là bài học 

đôi cho tất cả các lãnh đạo của các nước văn minh, tiên 

tiến, nơi mà luân lý cộng đồng, đạo lý tương trợ, đạo 

đức hữu cơ luôn mang theo hiệu quả sản xuất, hiệu năng 

quản lý, hiệu suất cho chính sách. Tương trợ để tăng 

hiệu quả chính là thông minh của chính giới. Cộng đồng 

tương trợ hữu cơ đưa nhân thế vào nhân tính, đưa nhân 

tình vào nhân tính, nơi đây các phản xạ ích kỷ, tư lợi, cá 

nhân chủ nghĩa không bao giờ có được tầm vóc quốc 

gia, có vai vóc cộng đồng, có gân cốt của lãnh đạo cao 

minh vì biết lấy nhân nghĩa làm nhân tri. 
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CỘNG ĐỒNG TƯƠNG TRỢ HỮU CƠ 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ đang “dở sống, dở chết” 

trong xã hội Việt tộc do ĐCSVN lãnh đạo đang bị trật 

hướng, ngược chiều, với các nội tạng không có thực 

chất tương trợ hữu cơ, nơi đây mà não bộ lãnh đạo đang 

bị ung thư óc vì chuyên quyền-bạo quyền-tham quyền, 

sinh ra cùng với ung thư máu lây lan toàn cơ thể tham 

quyền-tham ô-tham nhũng, ngày ngày hủy diệt các 

kháng tố “thương người như thể thương thân” đưa tính 

mạng của Việt tộc tới nan bịnh, trọng bịnh, bạo bịnh... 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ sẽ có, nếu các lãnh đạo của 

ĐCSVN biết chế tác, biết gầy dựng (như mọi lãnh đạo 

chính trị thông minh của các quốc gia văn minh đã thực 

hiện được) được ba định đề biến nó thành một chính 

sách hoàn chỉnh với ý chí chính trị kiên cường: dụng tự 

do để chế tác công bằng, dùng công bằng để gầy dựng 

bác ái. Nếu bác ái là tình thương đồng loại, nhất là tình 

thương dành cho đồng bào, thì chắc chắc bác ái là tiềm 

năng, động cơ, sung lực cho tương trợ. 
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VIỆT TÂM 
Hiện hữu tâm linh-tri thức, là sự có mặt qua các giá trị 

tâm linh dựa trên một hệ thống tri thức vừa hợp lý vừa 

trọn vẹn, nơi mà nhân đạo và nhân tri là một tổng thể 

để đưa nhân tình vào quỹ đạo nhân nghĩa, đây là thử 

thách tinh thần lớn nhất của sinh hoạt chính trị, và nếu 

làm được thì sẽ là thành công đạo lý lớn nhất của kẻ 

lãnh đạo. Hiện nay, các diễn biến trong quyền lực chính 

trị thì ai cũng thấy là đang diễn biến hoàn toàn ngược 

lại, với các lãnh đạo đang thanh toán nhau qua ân oán 

giang hồ, đang thanh trừng nhau bằng luật rừng, theo 

phản xạ vô tri thắng làm vua, thua làm giặc, không có 

đạo đức sẽ không có hậu đây là chân lý khách quan và 

lịch sử của đạo đức học làm nền cho mọi hành động 

chính trị. Chính cái bề trên không những bất tín-bội thề 

với dân tộc trong phương trình tự do-ấm no-hạnh phúc, 

mà lại lấy bạo quyền để chuyên quyền đã làm cho các 

giá trị tinh thần của dân tộc đã bị sa vào bùn bẩn, từ đó 

các thước đo luân lý cộng đồng, các khuôn mẫu đạo lý 

tập thể bị suy kiệt tới cùng tận, để trong xã hội hiện nay 

cái bạo động của cường quyền công an đánh giết quần 

chúng, làm chất xúc tác xấu cho chuyện phát triển bạo 

hành trong học đường, trong gia đình, bạo giới của nam 

đối với nữ.  
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CÔNG BẰNG VÀ CÔNG LÝ ĐỂ  

CÔNG NHẬN CÁI ĐÚNG CỦA BÌNH ĐẲNG 

Công lý không tự nhiên mà có, không phải trên trời rơi 

xuống, công lý tới tự thâm tâm của con người yêu quý và 

mến trọng công lý: tâm lý vì công lý có trước hiện thực 

của công lý. Một tâm lý muốn tôn vinh công lý qua công 

bằng. Công bằng từ lao động tới quyền lợi, từ bổn phận 

tới trách nhiệm, từ phân phối tới phân chia của cải và 

công sức trong sinh hoạt xã hội. Trong xã hội công lý dựa 

trên công bằng này sinh ra lý thuyết luận công lý có mặt 

trong luật học và triết học, trong đó công pháp học không 

tách rời đạo đức học, để khẳng định thái độ chống lại các 

cá nhân lợi dụng cộng đồng, bóc lột tập thể, qua ăn bám, 

ăn lừa, ăn hại. Nếu chúng ta không dứt khoát trên quan 

điểm này thì chính các lực lượng ký sinh trùng sẽ tạo ra 

các bất công mới, làm trì trệ mọi thăng tiến của kinh tế, 

làm ngưng trệ mọi tiến hóa của xã hội. Nhưng nếu quý 

yêu công lý, mến trọng công bằng thì phải nhận ý tưởng 

giờ đã thành lý luận trong xã hội học chính trị: công 

bằng-và-công lý-để-công nhận cái đúng của bình đẳng. 

Cái đúng này công nhận “làm nhiều, ăn nhiều”, “làm 

nhiều, lương nhiều”, “làm nhiều, lợi nhiều”. Tức là 

chính thức công nhận việc “thức khuya dậy sớm”, “một 

nắng hai sương”, “dãi nắng dầm mưa” là phần thưởng 

xứng đáng trong thành công trong nghề nghiệp, trong 

thành đạt trong kinh tế, thành tựu trong xã hội.  
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CÔNG CỤ CHỐNG THAM QUAN,  

CÔNG DỤNG CHỐNG THAM QUYỀN 

Tất cả các thành công-thành đạt-thành tựu này chính là 

thành quả của một cá nhân, của một gia đình, của một tập 

thể, của một cộng đồng, của một dân tộc, của một sắc tộc, 

của một văn hóa phải được hợp lý hóa để được chính 

thức hóa, phải được công lý hóa để được cơ chế hóa qua 

pháp luật. Vì đây là công bằng của công bằng. Trong 

tình hình hiện nay của Việt tộc, cái đúng của thành công-

thành đạt-thành tựu-thành quả sẽ là công cụ chống tham 

quan, có công dụng chống tham quyền, phải thành công 

luật để chống tham nhũng, phải là công pháp để chống 

tham ô. Vì bọn tham quan-tham quyền-tham nhũng-tham 

ô trong xã hội Việt Nam hiện nay chúng vừa “ăn không 

ngồi rồi”, vừa “ăn trên ngồi trốc”, bản chất của chúng 

là: “cướp ngày là quan”, chúng không hề thiết tha tới 

“lao động sớm chiều”, không hề biết hệ vấn đề thành 

công-thành đạt-thành tựu-thành quả là chuyện “mồ hôi 

nước mắt” của kẻ lao động. Chúng chỉ biết trộm-cắp-

cướp-giật, vơ vét để nuốt chửng tiền của nhân dân, tài 

nguyên của đất nước, sinh lực của đồng bào. Khi chúng 

ta tâm niệm câu của tổ tiên trong cái đúng của thành 

công-thành đạt-thành tựu-thành quả: “có làm thì mới có 

ăn”, thì bọn tham quan-tham quyền- tham nhũng-tham ô 

hiện nay -như ma bùn, ma xó- chúng làm ngược lại 

“không làm nhưng vẫn có ăn”, đây không phải là lỗi, mà 

là tội trước công lý, trước công pháp! 
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CÁI ĐÚNG PHẢI TỪ Ý THỨC ĐÚNG  

ĐỂ CÓ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG 

Có nguyên tắc chung để phân chia, trong đó chia đều, 

chia ngang hàng chưa chắc là công bằng, mà phải có 

pháp của luật, có đạo của lý, cái tốt trước hết phải là cái 

đúng, từ công tâm tới công trạng, từ công bằng tới công 

lý. Cái đúng phải từ ý thức đúng để có hành động đúng, 

từ đạo lý đúng tới luân lý đúng, mô phạm đúng để có mô 

hình đúng, để tạo ra cơ chế đúng trong một xã hội đúng. 

Một xã hội đúng là một xã hội tạo được sự hợp tác giữa 

các cá nhân, cùng lúc giới hạn được sự xung đột, tới từ vị 

kỷ, có từ tư lợi của các cá nhân đó. Cơ sở của cái đúng 

tạo ra được công bằng, được công lý công nhận là hợp 

pháp, vì vừa hợp lý, vì vừa đúng luật. Cái đúng không 

phải chính trị hóa cái tốt, nó càng không phải thần học 

hóa cái lành của các tôn giáo, nó cũng không phải là cái 

trúng của toán học.  Mà nó tới từ thỏa hiệp qua thỏa 

thuận của một cộng đồng có ý thức từ ý niệm tới thực 

hiện hệ vấn đề công bằng trong những lãnh vực rộng 

nhất, sâu nhất trong các sinh hoạt xã hội. Cái đúng của 

công bằng phải được thể nghiệm, thực nghiệm, thực hiện 

trong đối thoại của đa nguyên để luôn tạo ra đa năng, đa 

hiệu, đa tài để bảo đảm. Như vậy, sẽ không có cái đúng 

trong một xã hội độc tài, độc quyền, độc trị tức là độc 

đảng, vì không có cái đúng nào chịu nằm yên thụ động 

trong một mô hình ý thức hệ, như nằm ngủ ngu dại trong 

một nhà tù tuyên truyền chính trị một chiều.  
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CÔNG PHÁP DỰA TRÊN CÔNG LÝ 

Vì cá nhân ngày càng nhiều nhu cầu, tập thể ngày càng 

nhiều đòi hỏi, xã hội ngày càng nhiều dự phóng. Cầu tạo 

ra cung, mà nhu cầu con người thì có rồi lại muốn có 

thêm, có thêm rồi lại muốn có nhiều hơn. Cho nên, cái 

đúng đa dạng cần cái đa lực, đa chiều, đa dạng của đa 

nguyên. Cái đúng của chia đều, chia đồng theo phản xạ 

dễ dãi và vô trách nhiệm “cá mè một lứa” không hề là 

cái đúng được định vị bởi quyền lợi cá nhân, bởi tư lợi. 

Nhưng cái đúng của tư lợi phải được dựa vào một cái lý 

đúng, hoặc nhiều cái lý đúng, để làm tiền đề cho công 

bằng phải luôn dựa vào một cái lý công bằng đúng, hoặc 

nhiều cái lý công bằng đúng, trong đó nhu cầu mới sẽ 

sinh ra cái lý mới để tạo ra một loại công bằng mới. Công 

pháp phải có nền dựa trên công lý, công lý phải có gốc 

trong công bằng. Công bằng có công hành trong chia đều 

để tránh bất công, nhưng cũng phải giữ thế thăng bằng, 

trong đó công và quả phải được phân định rõ ràng, công 

nào của nấy phải được tôn trọng để tránh bất công. Cụ 

thể tránh ăn bám, tránh ăn nhờ, tránh ăn xin, để tránh 

chính thức hóa, tránh công pháp hóa chuyện biếng nhát, 

làm cho kẻ biếng lười được hưởng công lao của kẻ lao 

công. Chống lại chuyện sống thản nhiên trong kiếp ký 

sinh trùng, bắt xã hội phục dịch mình, bó nhân quần phục 

vụ nhu cầu riêng tư của mình. 
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MUỐN ĐÚNG TRONG NHÂN LOẠI 

THÌ PHẢI TRÚNG TRONG NHÂN SINH 

Từ công lao qua công lý luôn là nỗi thao thức của nhân 

tri, luôn là nỗi đau đáu của nhân trí, để có được một xã 

hội mà không ai bỏ rơi ai, nhưng phải là một xã hội có 

công pháp, không ai được bóc lột ai! Như vậy công bằng 

phải đi tìm chỗ dựa là công tâm. Mặc dù công bằng đã từ 

phạm trù của luân lý đã vào sâu trong phạm trù của công 

pháp, mà triết học chính trị đã biến nó thành hải đăng của 

công pháp để tìm đường đi đúng cho nhân loại. Nhưng 

muốn trúng và đúng thì không được quên lý và tính trong 

công tâm! Nhưng muốn đúng trong nhân loại thì phải 

trúng trong nhân sinh. Trong lý thuyết luận về công lý, 

Rawls đề nghị lấy cái trúng (về lượng lẫn phẩm) để làm 

chỗ dựa cho cái đúng, khi đã có cái trúng đẩy cái đúng, 

thì lúc đó mới có thể nói tới cái lành (đúng về quyền lợi, 

trúng về trách nhiệm). Chính cái lành làm sáng cái tốt 

qua đạo lý lấy đoàn kết để tạo ra tương trợ, lấy cả hai 

đoàn kết để và tương trợ để loại đi cái ích kỷ; bỏ vị kỷ để 

nhận vị tha, từ giáo dục tới tổ chức cơ chế, từ phân phối 

của cải trong xã hội tới tổ chức từ thiện trong sinh hoạt 

xã hội. Cụ thể là đưa công bằng vào công lý, đẩy công lý 

vào công pháp, trao công pháp để nhận công tâm trong 

tất cả quan hệ xã hội. 
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CÔNG QUYỀN QUA TAM QUYỀN PHÂN LẬP 

Công bằng qua công lý để đến công quyền, chúng ta phải 

trở lại định nghĩa của đạo lý giữ cho bằng được những 

cái hay, đẹp, tốt, lành để tạo ra luân lý biến mô phạm 

thành mô hình của trách nhiệm và bổn phận giữa cá 

nhân, gia đình, tập thể, cộng đồng, dân tộc, xã hội, nhân 

loại. Công bằng qua công lý trong đó mọi quyền lợi của 

cá nhân, cũng như trách nhiệm và bổn phận của cá nhân 

đó đối với gia đình, tập thể, cộng đồng, dân tộc, xã hội, 

nhân loại phải được cụ thể hóa qua luật pháp, hợp thức 

hóa qua hành chính, công khai hóa qua cơ chế, trong đó 

pháp quyền bảo vệ luật pháp, bảo trì hành chính, bảo 

hành cơ chế, để định vị công quyền. Công quyền qua tam 

quyền phân lập, trong đó tư pháp đại diện cho công bằng 

qua công lý, không bị hành pháp khống chế, không bị lập 

pháp thao túng. Trong khi đó với chế độ độc đảng, tạo ra 

độc tài đã nô lệ hóa tư pháp, sinh ra độc trị, đã vô hiệu 

hóa phương trình công bằng- công lý, luôn là gốc, rễ, cội, 

nguồn cho một cơ chế pháp quyền, được xây dựng trên 

công quyền. Công quyền qua cơ chế pháp quyền luôn là 

chỗ dựa và cũng là sức bật của công bằng qua công lý; 

chính nhờ các cơ chế pháp quyền mà công bằng qua công 

lý đã trở thành công bằng bằng công lý, trong đó cơ chế 

được luật pháp bảo trợ biến công bằng bằng công lý 

thành giá trị cốt lõi trong quan hệ giữa người và người 

luôn cần bảo vệ.  
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GIÁ TRỊ CỦA CÔNG LÝ, GIÁ TRỊ CỦA LUÂN LÝ 

Giá trị này luôn là giá trị đôi: giá trị của công lý (có nền 

là luật pháp), và là giá trị của luân lý (có cội là đạo lý), 

chính giá trị này biến mong muốn của nhân sinh thành ý 

nguyện của nhân tính, tạo ra ước nguyền của các thế hệ, 

và làm cầu nối giữa hiện tại và tương lai, vì cuộc sống 

thật sự đáng sống khi nó có công bằng, nhân tình thật sự 

đáng tin khi nó có công lý. Nhưng đạo lý của hay, đẹp, 

tốt, lành phải hợp lý để trở thành hợp pháp không những 

phải qua công lý mà còn phải qua các cơ chế pháp quyền 

của công quyền. Bi kịch của Việt tộc hiện nay, dưới 

quyền chỉ đạo của của ĐCSVN qua độc đảng-độc tài-độc 

quyền-độc trị là vở hài kịch của tư pháp -như một loại 

công quyền giả, mạo danh- đang làm lao nô cho ĐCSVN, 

trong một xã hội mà lãnh đạo của ĐCSVN vừa được ra 

luật cùng lúc được lách luật, vừa được đổi luật cùng lúc 

vừa được xé luật! Công bằng luôn được tính toán qua 

công lợi, mà công lợi không thể thuyết phục được, nếu 

không định vị đúng thế nào là tư lợi (như quyền lợi của 

cá nhân trong xã hội). Ở đây, nguyên tắc phân chia quyền 

lợi qua công bằng được bảo trợ bởi công lý, phân phối tư 

lợi qua luật pháp được công nhận bởi công quyền. 
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HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG LÝ  

LÀ BẢO VỆ KẺ YẾU, KẺ KÉM 

Cái đúng của ý thức muốn được xã hội hóa của cá nhân 

biết đạo lý lẫn luật pháp để tự điều chế hành động của 

mình, để các hành động đúng (luật) có từ ý thức đúng 

(lý). Khi cá nhân mong muốn sống chung với xã hội thì 

cá nhân đó biết sử dụng quyền tự do của mình để giới 

hạn chính quyền tự do đó, để nhận bổn phận và trách 

nhiệm trước cộng đồng. Nguyên tắc công bằng trong xã 

hội phải là nguyên tắc công bằng trước các dịp may, cơ 

may có được do cơ chế xã hội tạo ra cho các thành phần 

xã hội rất khác nhau ngay trên thượng nguồn: trong giáo 

dục, trong đào tạo, trong huấn luyện. Từ đây, chúng ta 

không quên việc tôn trọng các nguyên tắc xã hội về sự 

khác biệt (giới tính, sắc tộc, văn minh, kinh tế...) giữa các 

thành phần rất khác nhau trong xã hội ngày càng lớn, 

ngày càng rộng, ngày càng nhiều về lượng lẫn chất, trong 

đó nguyên tắc của công bằng phải là hành động của công 

lý là bảo vệ kẻ yếu, kẻ kém, không để họ là nạn nhân của 

thảm kịch “cá lớn nuốt cá bé”, của cái vô cảm trong xã 

hội Việt Nam hiện nay là “khôn nhờ, dại chịu”, để sinh 

ra cái vô tình “ai chết, mặc ai”. Như vậy, nếu có lời 

trong ngân sách thì nên nghĩ đến kẻ yếu, nếu muốn có lợi 

trong chính sách thì nên nghĩ đến kẻ kém, công lợi ngược 

lại với thâm ý “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”, mà nó là 

tâm cảnh của chuyện “bầu ơi thương lấy bí cùng”, là 

nhân cảnh của “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. 
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CÔNG GIÁO: CÔNG SỨC GIÁO DỤC 
Công giáo là công sức giáo dục, dù là thủ công hay trí 
thức, trong quy luật “trường nào trò nấy”, phải thấy 
được là công giáo luôn dựa vào sự hiểu biết về cái đúng, 
và từ cái đúng đó khai phá qua phát minh cái hay, đẹp, 
tốt, lành cho cộng đồng, qua những bậc thang giá trị về 
công giáo, từ sáng kiến tới sáng tạo, được tập thể định vị 
trong đó vai trò của giáo dục cốt lõi. Mỗi xã hội có nhận 
định, có đáng giá riêng các bậc thang giá trị về công giáo 
luôn mang tính đặc thù riêng của mình; có xã hội chăm lo 
công giáo để tạo tiền đề cho công trạng trong khoa học, 
kỹ thuật; cũng có xã hội chăm lo công giáo nhưng lại 
hướng công trạng về sáng tạo nghệ thuật. Nhưng các xã 
hội thật sự chăm lo công giáo, luôn chăm lo chu đáo từ y 
tế tới nhân sinh, từ sáng kiến để tích cực hóa cơ chế xã 
hội tới sáng tạo để thăng hoa các phát minh. Giáo dục 
luôn là thượng nguồn để định vị những bậc thang giá trị 
về công lao, bi kịch trầm kha của Việt tộc hiện nay (như 
một ung thư tập thể) mang tính bạo bịnh liên thế hệ từ 
khi ĐCSVN quản lý giáo dục sau 1975, đó là hậu quả 
(giờ đã thành hậu nạn cho kiếp sau) học giả-thi giả-bằng 
giả. Từ đó kéo theo một hệ thống giáo dục tư nằm ngoài, 
nằm nghiêng, nằm ngược mọi bậc thang giá trị về công 
giáo. Không biết giá trị về giáo dục thì sẽ không có giá 
trị về đạo lý, luân lý, đạo đức. Hiện nay, hệ vấn đề hàng 
hóa hóa giáo dục đã dẫn tới tiền bạc hóa bằng cấp, khi 
đã tín dụng hóa kiến thức giáo dục thì sẽ buôn lậu hóa 
các cơ sở giáo dục, trong khi liêm sỉ giáo dục là phải giữ 
trách nhiệm giáo dưỡng tri thức, có bổn phận giáo hành 
trí thức.  
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CHÍNH TRỊ CÔNG MINH,  

CHÍNH SÁCH CÔNG BẰNG,  

CHÍNH GIỚI CÔNG TÂM 

Bất bình đẳng có thể tới từ các nguyên nhân thuộc về cá 

nhân, một kẻ nghèo có thể vì do biếng lười, nếu đúng như 

vậy thì là lỗi của kẻ đó. Nhưng nếu một người nghèo, đến 

khổ cực, vì các cơ chế từ kinh tế tới giáo dục, từ hành 

chính tới chính trị không tạo điều kiện thuận lợi, mà 

ngược lại còn gây bao trở ngại để người này không được 

tiến thân, không được thoát khỏi kiếp nghèo, không ra 

khỏi cùng quẩn thì đây không phải lỗi của người đó. Mà 

đây là lỗi –và tội- của chính quyền, của chính phủ tạo ra 

rào cản để người này không thoát và không thắng kiếp cơ 

cực của mình. Tôn giáo lẫn tướng số, dị đoan lẫn định 

kiến không đóng được một vai trò gì tích cực trong 

chuyện “chống đói, giảm nghèo” này, mà chỉ có chính trị 

công minh, dựa trên chính sách công bằng, với chính giới 

công tâm mới xử lý được hệ vấn để bất bình đẳng, để tạo 

lại công bằng trong xã hội. Trong đó vai trò chính quyền 

là tiên quyết, từ giáo dục tới tổ chức kinh tế, từ đào tạo 

tới quản lý, từ giáo dưỡng đạo lý dân tộc tới giáo hành 

luân lý quần chúng. Vài trò đầu tiên của một chính 

quyền, chức năng ưu tiên của một chính phủ là sử dụng 

lại nguyên tắc phân phối đầu tiên do thị trường quyết 

định để lập ra các chính sách phân phối lại cho đại 

chúng, trong đó tái tạo lại thế quân bình giữa giầu nghèo, 

tái lập lại thế thăng bằng giữa ít của và nhiều của, trong 

đó “kẻ có của, người có công” luôn được công lý bảo 

trợ, luôn được pháp luật bảo vệ.  
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NĂNG ĐỘNG TÍNH CỦA CÔNG BẰNG 

Sự sáng suốt trong phân tích, sự tỉnh táo trong diễn luận, 

hướng chúng ta về một định đề chung là luôn luôn có bất 

bình đẳng trong mọi xã hội, nhưng trên hệ bất bình đẳng 

vai trò của chính quyền, chức năng của chính phủ là phải 

tạo điều kiện để quân bình lại, để có thăng bằng trong xã 

hội, từ thăng bằng tiến tới công bằng cho đại đa số quần 

chúng: đại chúng. Tạo điều kiện để quân bình lại cho đại 

đa số chưa phải là công bằng. Vì, công bằng là phạm trù 

có thể định lượng được, tức là cân, đo, đong, đếm được 

qua các đơn vị của toán học, được dùng để đo đạt lương 

bổng, tài chính, kinh tế... Ngược lại, tạo điều kiện để 

quân bình lại là phạm trù của luân lý, dùng luân lý để tạo 

công bằng, thì đây lại không thuộc vấn đề định lượng, tức 

là không cân, đo, đong, đếm được. Thí dụ tạo điều kiện 

thuận hơn cho kẻ tàn tật được dễ dàng hơn trong các cuộc 

thi tuyển; tạo điều kiện thuận hơn cho người lớn tuổi 

được dễ dàng hơn trong di chuyển với vé giá thấp; tạo 

điều kiện thuận hơn cho phụ nữ được dễ dàng hơn trong 

ngành nghề trước đây thuộc về nam giới với các ưu tiên 

khi tuyển dụng... Tạo điều kiện để quân bình lại tạo ra 

tiền lệ rồi tiền đề phục vụ cho năng động tính của công 

bằng; và đây là thực chất của các xã hội văn minh, thật sự 

lo cho dân chúng, cho quần chúng, cho đại chúng; vì 

không thể có một xã hội văn minh, nếu xã hội đó không 

tạo tiền lệ và tiền đề giúp kẻ yếu, đỡ người kém.  
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BẤT CÔNG SẼ TẠO RA BẤT BÌNH ĐẲNG 

 NGÀY CÀNG SÂU, NGÀY CÀNG RỘNG 

Tạo điều kiện để quân bình lại là tìm mọi cách để kẻ có ít 

được có nhiều hơn so với kẻ đã có nhiều rồi, để khoảng 

cách giữa ít và nhiều không phải là khoảng cách của bất 

công không vượt qua được. Có thể vượt qua bất công 

bằng cách tranh đấu chống bất bình đẳng bằng liên minh 

giữa năng động tính của công bằng và nguyên tắc tạo 

điều kiện để quân bình lại cho đại đa số. Chính bất công 

sẽ tạo ra bất bình đẳng ngày càng sâu, ngày càng rộng; 

không chóng thì chầy sẽ sinh ra: mâu thuẫn quyền lợi 

trong cộng đồng, xung đột tư quyền trong tập thể, giành 

giật ưu đãi bất chính trong xã hội. Đây chính là thảm kịch 

của Việt tộc hiện nay, dưới chế đô độc quyền và tham 

quyền của ĐCSVN, trong khi dân chúng ngày càng 

nghèo cực, ngày càng nheo nhóc, một bộ phận không nhỏ 

đã thành dân đen; nếu mất nhà, mất đất thì thành dân 

oan. Cùng lúc, thì tầng lớp lãnh đạo tham ô, cán bộ tham 

nhũng, thì ngày càng giầu, ngày càng lắm bạc nhiều tiền, 

ngày càng “nhà cao cửa rộng”. Chính ĐCSVN phải chịu 

trách nhiệm trước vận số của Việt tộc trong thảm kịch 

“dầu sôi, lửa bỏng” sẽ diễn ra trong những ngày tháng 

tới! 
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THỰC HIỆN CÔNG LÝ 

Công bằng luyện tâm-luyện lý để chế tác ra công lý, mà 

công lý chính thống nhất, liêm chính nhất là công lý tôn 

trọng cái đúng để tạo tác ra cái hay, đẹp, tốt, lành cho xã 

hội, cho dân tộc, trong đó thượng nguồn của mọi lý luận 

là: tự do, trong đó tự do cá nhân phải luôn được tôn trọng 

và tôn vinh, nhất là tự do được thành công-thành tựu-

thành đạt trong giáo dục, trong xã hội, qua trường đời. 

Nếu không có lý luận về tự do này thì sẽ không có cái 

đúng, và cũng sẽ không có luôn công bằng và công lý. 

Nhưng nguyên tắc tự do cá nhân chỉ đúng khi nguyên tắc 

về cơ may để tạo nghiệp phải đồng đều cho mọi cá nhân. 

Cụ thể là nguyên tắc về cơ may để tạo nghiệp, có lý luận 

để đòi hỏi: mỗi cá nhân đều phải được những tiền đề 

thuận lợi để thực hiện quyền tự do của mình. Chuyện này 

càng đúng trong giáo dục hiện nay, cha mẹ lầm than 

trong lao động mà không đủ tiền đóng học phí cho con 

cái; trong khi đó con cái của bọn tham quan thì được làm 

quan tham, mà không cần chi trả gì cả! Như vậy, nguyên 

tắc về cơ may để tạo nghiệp chính là đòi hỏi quyền bình 

đẳng trước mọi dịp may, mọi cơ hội, mọi bối cảnh, mọi 

thời cuộc.... và nếu có cùng một điều kiện xã hội, giáo 

dục thì sẽ có cùng một cơ may thành công-thành tựu-

thành đạt trong xã hội, trong giáo dục, sau đó là nhận 

được thành quả trong nghề nghiệp, trong kinh tế. Đó mới 

là thể hiện công bằng! Đó mới là thực hiện công lý! 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2099 

 

ĐẠO LÝ VÀ CÔNG LÝ. 
Hãy cùng nhau khẳng định -không nhượng bộ và không 
thỏa thuận- là chuyện “con vua thì được làm vua” là bất 
công! Hệ “thái tử đảng”, con lãnh đạo được làm lãnh 
đạo, như chuyện tự nối ngôi nhau, để tham quyền tạo ra 
tham quan, tham ô sinh ra tham nhũng chính là bất công 
của tất cả bất công! Vì chính chúng là bọn “sâu dân, mọt 
nước”! Chính chúng đang tiêu diệt các nguyên tắc tự do, 
chính chúng đang tận diệt các nguyên tắc về cơ may để 
tạo ra nghiệp hay, đẹp, tốt, lành của bao nguyên khí, của 
bao tiềm năng của Việt tộc! Kẻ vô tri, nhìn mà không 
thấy, thấy mà không hiểu, nên không có lý luận, lập luận, 
giải luận, diễn luận trước các thực tế của cuộc sống, 
trước các thực tại của cuộc đời, sống trong xã hội của 
mình nhưng thực sự là đui, điếc rồi câm, nín trước các 
bất bình đẳng tới từ tà quyền, bất công tới từ bạo quyền. 
Không thấy dân đen trong nghèo khổ, không thấy dân 
oan bị cướp đất, cướp nhà thì sẽ không sao hiểu được các 
phong trào dân quyền dẫn tới các cao trào nhân quyền; 
tự chủ sẽ dẫn tới dân chủ của các tầng lớp bị áp bức này, 
ngày đang lớn mạnh. Kẻ vô tri sẽ không thấy và không 
hiểu sự vận hành của nhân loại đi tìm nhân đạo, nhân thế 
đi tìm nhân nghĩa, nhân tình đi tìm nhân tính, nhân tri đi 
tìm nhân trí. Vô tri luôn đi ngược hướng nhân tri. Nếu vô 
tri vì vô trí thì chỉ là lỗi nhẹ, còn nếu vô tri vì vô liêm sỉ, 
chỉ thấy mình mà không thấy người, lấy vị kỷ để vùi dập 
vị tha, thì lỗi nhẹ giờ đã sang lỗi nặng. Nếu vô tri vì ích 
kỷ sẵn sàng biến của người thành của ta, thì lỗi giờ đây đã 
bước qua tội, nếu là tội thì sẽ bị đạo lý xử nghiêm khắc, 
công lý xử nghiêm minh. 
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TRÍ LỰC ĐỂ VẬN NÃO 

Tuổi trẻ hãy dụng toàn diện đạo lý và công lý như đã 

nhận diện ra hai ngọn hải đăng trong sương mù dân tộc 

hiện nay, để đứng phía các nạn nhân của bất bình đẳng, 

của bất công: hãy đứng hẳn về phía nước mắt! Cũng các 

nhà nghiên cứu này ngạc nhiên về thái độ sống của nhiều 

bạn trẻ Việt, tới gặp trong hâm mộ rồi quy phục trước các 

nhà kinh doanh Trung Quốc đã thành công, lắm tiền 

nhiều của. Nhưng các bạn trẻ này không tự đặt ra các câu 

hỏi để tìm câu trả lời cho chính mình là các đại gia Tàu 

này, mà phần lớn là trọc phú, đã bóc lột đồng bào họ như 

thế nào để được giàu như vây? Và sau này, nếu đất nước 

Việt bị Tàu xâm chiếm, đô hộ, đồng hóa, thì các đại gia 

Tàu trọc phú này, sẽ bóc lột Việt tộc của các bạn gấp bao 

nhiêu lần để giầu thêm? Qua các thành phố, qua các nẻo 

đường của đất nước Việt: ai cũng ngạc nhiên là số lượng 

đông các thanh niên ngồi tán gẫu nhiều giờ liền trong 

ngày tại các quán cà phê, mà không thấy học tập, không 

thấy lao động, bao giờ thì đất nước Việt sẽ giàu mạnh? 

Chỉ là công dân Việt bình thường, ai cùng vừa thắc mắc, 

vừa buồn khi nhìn các thanh niên đầy ngập các quán 

nhậu, lời ra tiếng vào dẫn tới ăn tục nói phét, vô tri khi tự 

khen nhau về “tửu lượng”, vô minh khi miệt thị phụ nữ, 

vô giác khi tiêu xài tiền của người thân... Tự thiêu hủy 

thể lực, còn đâu tâm lực để bảo vệ đất nước khi Tàu tặc 

đang đe dọa quê hương qua môi trường, đang hủy diệt 

đồng bào mình qua thực phẩm, rồi còn đâu trí lực để vận 

não làm chuyện phát triển đất nước, vắt óc để bảo vệ tiền 

đồ của tổ tiên! 
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QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 

Hành tác chính trị là động tác đưa vào hành động chính 

trị, vào không gian và thời gian của sinh hoạt chính trị 

được điều hành bởi quyền lực chính trị (nắm chính 

quyền, lập chính phủ, dựng chính sách), nơi mà hiệu 

quả của hành tác chính trị được nhận định và đánh giá 

qua hiệu quả chính trị khi một cá nhân lãnh tụ, hay một 

tập thể lãnh đạo có quyền lực trong tay. Định nghĩa 

chính trị học này dùng quyền lực để nhận diện ra hành 

tác chính trị thật ra chưa đủ và chưa đúng, vì sau kinh 

nghiệm dân chủ đa nguyên của nhân loại trong hai thế 

kỷ qua, tại đây chính đa nguyên dựa trên đa đảng liên 

tục sáng tạo ra đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu… bó buộc 

chính giới và chính khách phải nới rộng ra định nghĩa 

này. Từ đây, định nghĩa về hành tác chính trị phải được 

bổ sung thêm bởi hai định nghĩa khác: một của triết học 

chính trị phân tích quyền lực chính trị qua nguyên tắc 

của công bằng, nơi mà công bằng là chỗ dựa cho công 

lý để điều chế mọi hành tác chính trị. Hai là xã hội học 

chính trị, đặt tự do của hành tác chính trị vào nội hàm 

của công bằng, để tạo ra hiệu quả, cụ thể là dùng công 

bằng để chế tác ra bác ái, trong đó kẻ có quyền lực là kẻ 

thực sử dụng được bác ái để tạo đoàn kết, để dựng 

tương trợ, đặt bác ái đúng nhân vị tức là cùng hàng, 

cùng lứa, cùng đôi với công bằng và tự do để bảo đảm 

một cặp đôi khác là: cộng hòa và dân chủ, trong đa 

nguyên vì nhân quyền. 
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TỰ DO CHÍNH TRỊ 

Tự do chính trị là một phạm trù gây ngộ nhận nhiều 

nhất trong không gian chính trị, khi ta nghiên cứu về 

chính trị, chính giới, chính khách khi có chính quyền 

trong tay, vì bản thân sự hiểu biết chủ quan về tự do là 

một con dao hai lưỡi; và các thể chế độc đảng, các chế 

độ độc tài luôn dùng cách hiểu tự do chính trị tà đạo 

nhất để lập bạo quyền: có chính quyền là có quyền lực, 

thì muốn làm gì thì làm! Gây ra những hậu quả không 

sao lường được, mà trên thượng nguồn là cách hiểu sai 

lệch về tự do, vì phạm trù tự do là một phạm trù không 

có quy phạm, cụ thể là không có mô thức tuyệt đối của 

đạo lý để kiểm soát nó, không có mô hình phổ quát của 

luân lý để kềm chế nó. Nên trong không gian lãnh đạo 

chính trị dựa trên đa nguyên của dân chủ thì tự do là nơi 

mà các quy luật khách quan phải tuân theo các quy 

phạm cần thiết để quản lý tự do trong chính trị bằng tri 

thức đúng về quyền lực, tức là phải tôn trọng công bằng, 

phải tôn vinh công lý. Trong không gian chính trị này, 

ta phải phân biệt có nhiều không gian của tự do, các tự 

do này rất bất bình đẳng trong sinh hoạt xã hội, thí dụ 

như trong các quốc gia dân chủ giàu mạnh, nhưng trên 

thực tế không gian của một tỷ phú luôn rộng hơn không 

gian của một công dân đang thất nghiệp.  
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TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ 

Tổ chức chính trị qua đảng phái hay qua cá nhân là một 

tổ chức mang theo hệ tự: lấy tự do làm nên tự chủ, để tự 

quyết trong hành động mà tự tin, nơi mà quyết đoán sẽ 

làm nên quyết sách, tạo ra chính sách qua hành động 

chính trị khi có quyền lực trong tay, tất cả hành động 

này đều phải dựa trên: công lý có nguồn cội là công 

bằng. Chính đây là thảm kịch đôi của Việt tộc, từ khi bị 

ĐCSVN cai trị, thảm kịch thứ nhất là lãnh đạo ĐCSVN 

không hề tôn trọng sự thật đa chiều, đa dạng của truyền 

thống, văn hóa, xã hội… của Việt tộc mà chỉ đi theo độc 

lộ đầy độc hại của một ý thức hệ vô sản, có rễ là vô thần 

nên vô tri ngay trong hệ độc (độc đảng, độc tôn, độc trị, 

độc quyền, độc tài). ĐCSVN không hề chú trọng việc 

xây dựng thêm bịnh viện, thêm trường học nơi mà y tế 

và giáo dục là hằng số của mọi chính quyền liêm chính; 

mà ngược lại họ tập trung xây dựng bộ máy tà quyền 

công an dựa trên bạo quyền độc đảng, cùng lúc thần 

thánh hóa các lãnh đạo của họ đã lừa đảo dân tộc bằng 

quỷ quyền, giờ lại được có các tượng đài nghìn tỷ, trong 

một xã hội ngày càng nhiều dân oan, ngày càng lắm dân 

đen. Thảm kịch thứ nhì, vì không biết về sự thật đa 

chiều, đa dạng của của Việt tộc, nên ĐCSVN đã lầm 

đường lạc lối khi tổ chức tuyên truyền một chiều kiểu 

xóa não, nhồi sọ, gạt đi các giá trị đạo đức của tổ tiên, 

các đạo lý của dân tộc.  
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UY LỰC CHÍNH TRỊ 

Uy lực chính trị không nằm trong bạo quyền lãnh đạo, 

không ở trong tà quyền tham quan, trong ma quyền «sân 

sau», ngày ngày thao túng quyền lực độc đảng như hiện 

nay, mà nó là uy lực tới từ tiềm lực biết của lãnh đạo 

chính trị văn-minh-vì-thông-minh, luôn biết củng cố 

sung lực tự trị của xã hội, để tạo ra sinh lực cho xã hội 

dân sự giúp chính quyền nhận ra điều hay lẽ phải, để 

tránh chuyện lầm đường lạc lối trong chính sách. Uy lực 

chính trị của một chính quyền tạo ra hùng lực cho công 

bằng luôn có mặt, luôn được bảo vệ, ai cũng như ai, 

không có kỳ thị, không có phân biệt đối xử, để chính 

công bằng chế tác được tự do, nơi mà mọi công dân 

được quyền thành công như nhau trong xã hội, từ học 

đường tới nghề nghiệp, từ kinh tế tới văn hóa… Nếu cái 

uy làm ra cái lực, vì cái uy tới từ cái thiện của công 

bằng, cái đúng của công lý, và cái uy chỉ tồn tại khi nó 

tạo được cái ơn qua hành động chính trị, khi mà kẻ 

mang ơn thấy mình được thăng hoa ngay trong nhân vị 

công dân của mình: thành công trong học đường, thành 

tài trong nghề nghiệp, thành đạt trong kinh tế, thành tựu 

trong xã hội. Điều này, hoàn toàn ngược lại với lối 

tuyên truyền vô minh của ĐCSVN đang bóc lột dân tộc 

tới tận xương tủy, với bao triệu dân đen, và dân oan, 

nhưng cùng lúc lại tuyên truyền là «nhân dân phải 

mang ơn Đảng».  
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CÔNG LÝ CHÍNH TRỊ 

Công lý chính trị dựa trên công bằng, được lãnh đạo 

chính trị tôn trọng trong mọi hành động chính trị, và 

chính các lãnh đạo này phải luôn liêm chính trong 

nghiêm minh để nhận ra là công lý chính trị luôn song 

hành cùng công bằng xã hội. Tại đây, công lý là hệ mở 

nó chống bế môn tỏa cảng, nó chống ngăn sông cấm 

chợ, ranh giới giữa quốc nội và quốc ngoại không còn là 

rào cản, mà phải là một luồng lưu thông năng động. Khi 

láng giềng có công lý chính trị hay, đẹp, tốt, lành hơn ta 

thì ta phải học, phải theo để làm tốt hơn, để ứng dụng 

hiệu quả vào xã hội của ta; còn ngược lại nếu chính 

quyền dùng luật để cấm, ngăn, chặn, phạt là bất minh. 

Thí dụ rõ nhất là truyền thông mạng xã hội chính là lõi 

của công lý truyền thông, và khi ĐCSVN ra luật an ninh 

mạng để răn, đe, doạ, nạt dân chúng thì đây là một hành 

động chính trị bất chính, vì nó không tôn trọng công lý 

trong thông tin và truyền thông. Công bằng xã hội phải 

là nguyên tắc trung tâm cho mọi hành động vì công lý 

chính trị, cụ thể là không dùng quan niệm công bằng xã 

hội để tạo ra phân biệt đối xử, với lý do là vì muốn bảo 

vệ công bằng trong xã hội của mình, nên đặt các luật 

đẩy người ngoại quốc, di dân, nhập cư xuống thấp hơn 

dân mình, không được có các quyền lợi của dân bản xứ. 

Chính sự phân biệt đối xử công dân hàng đầu-di dân 

hàng sau đang tạo ra bất bình đẳng xã hội mà hậu quả 

xấu sẽ tới với qua xung đột xã hội.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2106 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2107 

 

 

 

CÔNG LỢI CHÍNH TRỊ 

Công lợi chính trị là phạm trù của quyền lực chính trị 

quản lý công sản của quốc gia, tài sản của dân tộc, và 

luôn đặt công sản và tài sản này lên trên mọi tư lợi của 

giai cấp, nhất là giai cấp thống trị. Vì khi đặt quyền lợi 

của giai cấp thống trị lên trên quyền lợi của quốc gia và 

dân tộc thì sẽ trực tiếp tạo ra bất bình đẳng, tức khắc tạo 

ra bất công; chính bất bình đẳng và bất công là gốc rễ 

cội nguồn của mọi xung đột xã hội, dẫn tới bạo động 

ngay trong xã hội. Đây lại là thảm họa mà ĐCSVN đang 

trấn, áp, đè, đặt lên vai, lên lưng, lên đầu Việt tộc khi 

độc đảng được độc quyền qua đặc lợi; khi độc tài dùng 

độc trị để có đặc ân, của một thiểu số bất chính dẫm lên 

mọi ý thức về công sản quốc gia. Sự bất chính này sẽ 

nhân đôi khi bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, 

ma quyền «sân sau» dùng hệ tham (tham quyền, tham ô, 

tham nhũng) để làm giàu, đã giàu rồi lại muốn giàu hơn, 

đã có nhiều rồi lại muốn có nhiều hơn. Và cuối cùng, 

khi đã có đặc quyền, đặc ân, đặc lợi thì sự bất chính sẽ 

tăng lên gấp ba, rồi gấp bội, vì tà quyền này sẽ bám cho 

bằng được qua hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc 

tôn) để có độc quyền mà trục lợi cho tư lợi, chúng chặn 

các tiến bộ xã hội, chúng ngăn thăng tiến giáo dục, 

chúng nghiền cấp tiến kinh tế, chúng sẵn sàng lấp công 

bằng, để vùi công lý.  
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ĐẠO LÝ CHÍNH TRỊ 

Đạo lý chính trị là hành trình của chính giới và chính 

khách dùng chính quyền để thực thi các chính sách, để 

đi tìm các điều hay, đẹp, tốt, lành cho quốc gia, cùng lúc 

bảo vệ văn hóa, bảo đảm văn minh, bảo tồn văn hiến 

cho dân tộc. Trên con đường đạo lý chính trị chính trị 

này, lịch sử chính trị thế giới vạch rõ cho ta một chân lý 

là chính quyền của trong các thể chế độc tài qua độc 

đảng là chính quyền của giai cấp thống trị, nhưng thực 

chất là của các nhóm lợi ích chóp bu có tổ chức như 

những tập đoàn tội phạm (kiểu mafia), tức là khi chúng 

không lấy, giành, đoạt, chiếm được thì chúng sẽ trộm, 

cắp, cướp, giật. Loại chính quyền này hoàn toàn khác 

với chính quyền của đa số quần chúng qua đầu phiếu 

trong các cơ chế dân chủ, lấy cải tổ xã hội thay cách 

mạng sắt máu, lấy cải cách xã hội để xóa đói giảm 

nghèo, qua các chính sách lấy công bằng của công pháp 

để giới hạn bất bình đẳng trong xã hội; lấy công lý qua 

công luật để ngăn chặn bất công trong xã hội. Nhân loại 

cũng đã đi và đã có kinh nghiệm qua các con đường từ 

tập thể hóa tới quốc hữu hóa các phương tiện sản suất 

để giới hạn, để ngăn chặn chuyện người bóc lột người, 

để ngăn bất bình đẳng, để chặn bất công. Nhưng con 

đường này có giới hạn của nó, mà hiện nay các quốc gia 

càng dân chủ, các dân tộc càng văn minh thì phải tìm 

thêm các con đường mới, nơi mà nhân vị được bảo đảm 

bởi nhân quyền trong công bằng và tự do, mà không 

quên bác ái. 
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QUYỀN LỰC BIẾT ĐẤU TRANH  

VÌ AN SINH XÃ HỘI 

Có một chân lý là khi một cá nhân, một tập thể, một 

đảng phái: có quyền rồi thì sẽ lạm quyền. Sự thật chính 

trị nắm quyền rồi lạm quyền, chân lý chính trị lạm 

quyền vì tham quyền tạo ra ung thư chính trị qua 

phương trình có quyền-lạm quyền-nắm quyền-tham 

quyền. Loại hoạn bịnh chính trị này bất chấp lẽ phải của 

luân lý chính trị, bất kể đạo đức chính trị làm nên nhân 

đức của một chính thể, vì vậy nên đạo lý chính trị phải 

bảo đảm hằng ngày vai trò trọng tài để cai quản và canh 

giữ chính quyền. Vì mọi công dân liêm chính đều có 

quyền nghi ngờ và nghi ngại loại hoạn bịnh chính trị: có 

quyền-lạm quyền-nắm quyền-tham quyền này! Một lý 

luận gia cốt lõi của chủ thuyết tam quyền phân lập là: 

khi đã có tam quyền phân lập thì chưa chắc có đầy đủ 

dân chủ, mà phải tìm ra cho bằng được một quy định 

chính trị trong đó có cái thông minh: quyền biết ngăn 

chặn quyền! Nếu định nghĩa hành động chính trị là loại 

hành động tranh giành quyền lực để bảo vệ quyền lợi 

của mình, thì loại hành động chính trị này vô cùng thấp 

hèn trong tà kiếp của nó so với định nghĩa hành động 

chính trị là đấu tranh vì an sinh xã hội, vì công bằng xã 

hội.  
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QUYỀN LỰC BIẾT ĐẤU TRANH 

VÌ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

Nếu định nghĩa hành động chính trị là loại hành động 

đấu tranh giai cấp để bảo vệ và duy trì đặc quyền, đặc 

lợi, đặc ân của giai cấp thống trị, giờ đã thành bè phái, 

bè đảng. Bè, phái, nhóm, «tiểu triều» giờ đã trở thành 

những tập đoàn tội phạm cầm quyền và tham quyền để 

trộm, cắp, cướp, giật thì loại hành động chính trị này vô 

cùng đốn mạt cho dân tộc, mạt vận cho giống nòi. Loại 

hành động chính trị này đúng là nhơ phận trong nhớp 

kiếp so với hành động chính trị dấn thân để chăm lo cho 

toàn xã hội, cho tất cả tầng lớp xã hội, cho mọi thành 

phần xã hội. Nếu hành động chính trị là đấu tranh vì an 

sinh xã hội, vì công bằng xã hội dựa trên các nguyên tắc 

của công lý, thì chính công lý đó phải bảo vệ dân chủ và 

nhân quyền. Nguyên tắc của công lý này phải đi từ dưới 

lên trên là trước hết và trước mắt là bảo vệ người nghèo, 

người yếu, người thất thế, người lỡ vận, người không 

biết tự bảo vệ mình… Muốn hành động chính trị liêm 

chính thực sự đấu tranh cho công bằng và công lý, hãy 

bắt đầu bảo vệ cho bằng được những thân phận «con 

sâu, cái kiến», những kiếp người «thấp cổ bé họng», 

những nhân sinh «ít hơi, ngắn tiếng»… 
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ĐẠO LÝ (HAY, ĐẸP, TỐT, LÀNH) XÁC NHẬN 

LUÂN LÝ (TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỒNG BÀO, BỔN 

PHẬN VỚI ĐẤT NƯỚC) 

Khi hành tác chính trị biết đặt công bằng trên tự do, thì 

ý thức của công bằng đã chế tác ra nhận thức là nếu 

chúng ta để tự do cá nhân vào trung tâm của xã hội, vào 

lõi của cộng đồng, thì chính tự do cá nhân sẽ tạo ra tự 

do cạnh tranh, mà kết quả là có kẻ thắng người bại, làm 

nên hệ lụy của của bất công là kẻ thắng đi trên lưng, 

trên vai, trên đầu người bại, từ đây sẽ sinh ra hằng số 

của bất bình đẳng! Vì thế, chúng ta phải đẩy lý luận của 

chúng ta đi xa hơn nữa để cẩn trọng hơn khi chúng ta 

«đánh đồng một khối» theo kiểu «cá mè một lứa» là tự 

do-công bằng-bác ái là những thể loại ngang hàng nhau, 

vì trong thực tế thì ba hệ luận này có thể kình chống 

nhau, đối chọi nhau, xung đột nhau để bất bình đẳng 

làm tăng thêm  sự màu mỡ cho mảnh đất của bất công. 

Tự do của một cá nhân không phải là tự do của một xã 

hội. Nhất là trong xã hội Việt Nam hiện nay, ta thấy có 

những cá nhân đã thành công trong nghề nghiệp, thành 

đạt trong kinh tế, thành tựu trong xã hội bằng con đường 

tự do kinh doanh của họ. Nếu một thiểu số quá ít thành 

công nhờ tự do hành nghề của mình trong một xã hội 

công an trị, cùng nơi với nạn nhân của bất công là hàng 

triệu triệu dân đen, dân oan, dân lành sống trong khốn 

cùng cơ cực thì xã hội đó không có tự do. Đạo lý (hay, 

đẹp, tốt, lành) xác nhận luân lý (trách nhiệm với đồng 

bào, bổn phận với đất nước). 

 

CÔNG TÂM CHÍNH TRỊ  
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CHẶN QUYỀN LỰC, NGĂN QUYỀN LỢI 
Xác chứng đạo đức của tổ tiên của Việt tộc là: thương 
người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng, 
một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ… Nên giữa tự do của 
một thiểu số quá nhỏ lấn lướt để lấn át tự do của toàn xã 
hội, thì tôi xin đứng về phía tự do của toàn xã hội. 
Những kẻ vô tâm vì công tâm biệt tăm, nhân tâm biệt 
tích đừng quên là cuộc đời này có thực cảnh là nắng 
sớm mưa chiều, trong hoạt cảnh vật đổi sao dời, mang 
tới bao thảm cảnh lên voi xuống chó… Vì bất cứ ai sống 
trong xã hội công an trị hiện nay, đều có thể một sớm 
một chiều trở thành những người vô gia cư, cụ thể là 
nạn nhân của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, 
ma quyền tham tiền chỉ biết luật rừng của bản năng 
trộm, cắp, cướp, giật để sinh nhai, rồi sinh tồn bằng 
«sinh sự»! Khi ta phạm trù hóa để ba định nghĩa đến 
đúng ba định đề, rồi ngự đúng ba định luận là bạo quyền 
lãnh đạo, dùng bạo lực để bạo hành dân tộc, giống nòi 
như một phản xạ của một chế độ công an trị, thì phản xạ 
này đã là hằng số, nó nói lên bản chất của độc đảng 
trong chuyên chính, độc tài để độc trị. Tà quyền tham 
quan, dùng tham quyền để tham ô, vì tham tiền nên 
tham nhũng, bòn rút tài nguyên đất nước, rút tỉa sinh lực 
dân tộc, lấy chuyện cướp ngày là quan để lách luật, trốn 
luật, thậm chí xé luật, để chống lưng cho bọn sân sau 
của nó trong bóng đêm của mua chức bán quyền, sâu 
mọt hóa mọi đạo đức của Việt tộc. Ma quyền tham tiền, 
là bọn con buôn không có đạo lý, không biết luân lý, 
nên chẳng màng gì tới đạo đức.  
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DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN:  

ĐỒNG HỘI ĐỒNG THUYỀN 

Trong nội chất của cộng hòa làm nên dân chủ: tự do-

công bằng-bác ái, thì ưu tiên nằm ở đâu? Để biết mình 

phải làm gì trong mọi chính sách. Tự do có không gian 

riêng của nó, không gian tự do của kẻ bị phá nhà để 

cướp đất, giờ thành kẻ vô gia cư, đầu đường xó chợ 

trong cảnh màn trời chiếu đất rồi sống nay chết mai là 

con số không! Nó ngược hoàn toàn với các quan chức 

tha hồ vơ vét trong tham ô, đang cầm quyền mà đã có 

nhà cao, cửa rộng bên phương Tây tư bản với thẻ cư trú 

để dễ bề cao bay xa chạy khi vận nước trong tay Tàu 

tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn, Tàu tà… Công bằng 

xã hội ưu tiên hơn tự do của quyền lợi cá nhân hay đảng 

phái. An sinh xã hội vận dụng bác ái để tận dụng công 

bằng, thì người giàu  chấp nhận và được tạo điều kiện 

để giúp đỡ, hỗ trợ, trợ lực, nâng đỡ người nghèo. Tự do-

công bằng-bác ái thì luôn đồng hội đồng thuyền trong 

đấu tranh dân chủ vì nhân quyền, nhưng trong hành tác 

chính trị của công tâm, thì chưa chắc ăn cùng mâm, ngồi 

cùng chiếu.  
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ĐCSVN 
Đảng cộng sản Việt Nam
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 DÙI CUI TAO 

“Dùi cui tao đập vỡ miệng mày, loại trí thức mày,  

vì tao không muốn có đối thoại!” 

“Dùi cui tao đập bể đầu mày, kiểu kiến thức mày, 

 vì tao không muốn có đối luận!” 

“Dùi cui tao đập nát sọ mày, cách ý thức mày, 

vì tao không muốn có đối trọng!” 

“Dùi cui tao đập vụn não mày, phận nhận thức mày, 

vì tao không muốn có đối kháng!” 
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ĐIẾM NHỤC HÓA GIÁO DỤC 

Thảm bại của ĐCSVN trong giáo dục đã điếm nhục hóa 

giáo khoa thật, giáo trình thật, giáo án thật ra thành quái 

thai trong học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Nó đã và 

đang gây hậu nạn cho bao thể hệ, cho cả xã hội hiện nay 

và mai sau phải nhận lảnh đa ung thư của kiến thức giả, 

tri thức giả, ý thức giả, nhận thức giả. 
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CHUỒNG TRẠI HÓA Y TẾ 

 Thảm bại của ĐCSVN trong y tế, đã đồi bại hóa y học 

thật, y khoa thật, y thuật thật, y sĩ thật, biến hóa cái thật 

thành quái tướng khám bịnh giả-phẫu thuật giả-y trị 

giả-thuốc giả. Với bịnh viện bị chuồng trại hóa, con 

người bị đối xử như súc vật, giữa nhân sinh bị nạo rỗng 

mọi nhân cách, một giường bịnh mà nhiều bịnh nhân, 

với điều kiện chữa trị phản vệ sinh, cộng với hệ lụy từ 

tham ô tới tham nhũng biến bịnh viện thành nơi moi 

móc để vơ vết tiền bạc của người bịnh và gia đình họ. 
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RÁC RƯỞI HÓA MÔI TRƯỜNG 

Thảm bại của ĐCSVN về môi trường, đã rác rưởi hóa từ 

khai thác bừa bãi tài nguyên của đất nước tới ô nhiễm 

hóa quê hương gấm vóc của tổ tiên, từ nguồn nước tới 

đất đai, từ thiên nhiên tới không khí. Biết quê hương 

Việt thành một bãi rác khổng lồ, với công nghiệp bẩn 

của hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu gian, Tàu tà, Tàu họa, Tàu 

hoạn, Tàu nạn…). Không những ô nhiễm hóa toàn bộ 

đất nước mà còn ô uế hóa ngay trong nội chất của gióng 

nòi Việt, ngày ngày bị nhiễm ô thâm nhập sâu đậm vào 

thể chất, với thực phẩm bẩn, với môi trường, không khí 

bẩn, biến cuộc sống thường nhật ngày càng nhớp nhúa. 
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NGUỒN CƠN THẢM BẠI 

Ba thảm bại này của ĐCSVN có gốc, rễ, cội, nguồn sâu 

xa trong các thảm bại khác rộng hơn, lớn hơn. Thảm bại 

của ĐCSVN độc tài nhưng bất tài, từ kinh tế tới thương 

mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ xuất nhập khẩu tới đầu 

tư vào các cơ sở hạ tầng… Thảm bại của ĐCSVN độc 

trị nhưng không biết quản trị, từ văn hóa tới nghệ thuật, 

từ chủ trương sáng tác tới tổ chức sáng tạo trong văn 

học, âm nhạc, hội họa… cho tới định hướng bảo vệ thủ 

công nghệ tới quá trình đầu tư vào các chuyên nhành 

mũi nhọn tự thông tin tới truyền thông. Thảm bại của 

ĐCSVN độc quyền nhưng độc đoán trong độc hại, tự tạo 

đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong nội bộ đảng, mà không 

hề có kiến thức gì về công ích xã hội làm chỗ dựa cho 

bình đẳng xã hội, tạo nên công bằng xã hội, với quyền 

lợi công dân song hành cùng bổn phận công dân.Thảm 

bại của ĐCSVN độc tôn và không biết tôn trọng tổ tiên 

và dân tộc, vô minh về văn hiến của Việt tộc, vô tri về 

văn minh của tổ tiên Việt, tạo ra vô giác trong thương 

nước yêu nòi, nên vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của 

Việt tộc, nên sẽ vô hậu trong tương lai, vì ăn ở không có 

hậu với tổ tiên, dân tộc, giống nòi. 
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KÝ SINH TRÙNG-KÝ SINH THỂ-KÝ SINH CÁCH 

Quỷ thuật của ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, có 

nội công tổ chức lao động quốc gia để biến thành công 

xưởng cho cả thế giới. Từ đó có bản lĩnh học hỏi dù qua 

trộm, cắp, cướp, giựt các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ 

thuật của phương Tây. Rồi sau đó có tầm vóc tự tái tạo 

và tự tạo khoa học kỹ thuật không những cho chính 

mình mà còn biết bán lại cho thế giới hiện nay. Ngược 

lại, tà dạng của ĐCSVN, trống nội công tổ chức lao 

động quốc gia, vắng bản lĩnh học hỏi các tri thức và trí 

tuệ khoa học kỹ thuật của phương Tây, rỗng tầm vóc tự 

tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật. Trống vì vô tri, vắng 

vì vô minh, rỗng vì vô trí, và quỷ quyền của các lãnh 

đạo ĐCSTQ đã biết rất rõ trình độ trống, vắng, rỗng của 

các lãnh đạo ĐCSVN, nên chỉ xem các lãnh đạo 

ĐCSVN là đám lãnh đạo: lúc thì tự điếm nhục hóa nhân 

cách của chính mình trong cố đấm ăn xôi; lúc thì ký 

sinh trùng trong vị thế chờ sung rụng; lúc thì là ký sinh 

thể trong tật nguyền não bộ gà què ăn quẩn cối xay; lúc 

thì ký sinh cách trong não trạng thừa nước đục thả câu; 

lúc thì ký sinh dạng trong não trạng đục nước béo cò. 
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CÁI ÁC: CỰC ĐOAN, CỰC QUYỀN 

Nơi đây, cái ác được hiểu rồi đươc vận dụng trên quy 

trình cứu cánh ác biện minh cho phương tiện ác vì 

quyền lực ác, để biến quyền lực thành độc quyền, mà 

không quên biến quyền lực thành quyền lợi, tiếp theo 

là biến quyền lợi thành tư lợi trong đặc lợi, đặc ân, 

đặc sủng… Đây là định đề làm nên định nghĩa về bạo 

quyền, dùng cái ác để trị, sâu xa hơn là dùng cái ác 

giết cái thiện, để diệt cái nhân có trong nhân tính và 

nhân lý được giáo dưỡng bằng nhân từ và nhân tâm. 

Cái ác cực đoan không biết nhân nhượng nhân đạo và 

nhân nghĩa, nó không biết khoan dung trước nhân tri 

và nhân trí, nên nó sẵn sàng siết cổ cho tới tắt thở 

nhân bản và nhân văn. Khi cái ác không tôn trọng 

nhân quyền của các nạn nhân bị nó diệt, thì bản thân 

nó khi hề có ý niệm gì về nhân phẩm của chính nó. 

Giáo lý sống lâu mới biết lòng người có nhân làm trò 

cười cho nó; giáo dục đường mòn nhân nghĩa chẳng 

mòn là trò hề đối với nó, nên sự giáo dưỡng một 

duyên, hai nợ, ba tình là chuyện trừu tượng đối với 

nó.   
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CÁI ÁC: TÀ LỘ TRONG ĐIẾM KIẾP 

Cái ác lén lút để lẩn khuất trong tà lộ với ma lực và 

quỷ quyền, ma lực hành tác trong bóng tối, quỷ quyền 

hành động sau lưng người ngay, kẻ thẳng, lúc thì như 

chó cắn trộm, lúc thì đâm người sau lưng, kể cả khi 

nó xử tử hình các nạn nhân liêm chính của nó, ngay 

lúc hành quyết nó cúi đầu, nó chột mắt, khom lưng để 

nhắm bắn, chớ không dám thản nhiên nhìn thẳng để 

tranh luận với nạn nhân liêm chính bị nó (lén) giết.  

Nên cái bạo của cái ác chính là cái hèn của cái độc, 

nó cúi đầu, khom lưng để luồn lách như âm binh 

chuyên nghề đâm lén, chém sau lưng, nên đừng mong 

nó quang minh chính đại mà trực diện với Công ước 

xã hội dựa trên hệ công (công bằng, công tâm, công 

lý, công pháp) luôn đối trọng để vạch mặt chỉ tên hệ 

bất (bất nhân, bất tài, bất tin, bất trung) của cái ác. 

Quy ước xã hội dựa trên hệ lương (lương thiện, lương 

tâm, lương tri) để đối nghịch với hệ tham (tham quan, 

tham quyền, tham ô, tham nhũng, tham tiền) chính là 

cứu cánh của cái ác. Nhận thức xã hội, dựa trên hệ 

thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, tỉnh thức) để 

đối luận với hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh) 

sinh đôi cùng hệ bất (bất tài, bất trung, bất tín, bất 

nhân) để đưa đẩy cái ác lộng hành trong nhân thế. 
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CÁI ÁC: MƯỢN ĐẤU TỐ ĐỂ GIẾT NGƯỜI 
Khi đặt cái ác biết giết người vào tội ác tuyệt đối, nó 

không đứng cạnh sự sống, nó đứng đối diện để nghịch 

hướng với sự sống. Nó chọn chỗ đứng tuyệt đối kề cận 

cái chết để diệt sự sống, không chỉ một người, một 

nhóm mà bằng một chính sách với chương trình thảm 

sát có tính toán, có khi bằng một quyết sách diệt chủng. 

Nếu con người dùng cái ác để diệt người, thì không thể 

trao toàn quyền cho con người để thoát ra khỏi cái ác. 

Hãy nhận ra hành vi hay, đẹp, tốt, lành của đạo lý biết 

làm nên luân lý của bổn phận bảo vệ tha nhân, biết làm 

ra trách nhiệm bảo vệ đồng loại, phải được bảo trì và 

bảo hành bằng luật pháp. Chính công lý trong công 

bằng sẽ giúp đạo lý và luân lý bảo vệ được sự sống, 

được mạng sống của tha nhân, của chúng ta. 
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KẺ ÁC THỰC HIỆN CÁI ÁC 

Quá trình mà kẻ ác thực hiện cái ác qua đấu tố trong 

Cải cách ruộng đất 1954-1960, không phải là quá trình 

của tòa án có công tâm để làm nên công lý, là chỗ dựa 

cho công pháp để pháp luật thực thi công bằng từ phán 

quyết tới phán xử. Mà đấu tố là sự thay trắng đổi đen 

của kẻ ác, bất chấp đạo lý tổ tiên trong tình làng nghĩa 

xóm, bất chấp luôn luật pháp là nói có sách mách có 

chứng, cái ác thủ tiêu từ chứng từ tới chứng nhân, để 

diệt sự thật lẫn lẽ phải, để cả hai không thể phản biện 

trước hành tác tìm cớ để giết người của quá trình đấu tố. 

Nếu đặt tên đấu tố là tòa án nhân dân, thì kẻ ác đang 

mặc áo cà sa cho quỷ dữ. Nơi nào có đấu tố trong cùng 

một làng, một tộc, một họ, một gia đình mà con tố cha, 

em tố anh, cháu tố ông… thì chỗ đó cái ác đã xuất hiện, 

nơi đây kẻ ác vừa là đao phủ thủ, vừa là quan tòa, vì nó 

tự phong cho mình chức năng đôi là vừa là thẩm phán, 

vừa là luật sư, trên tay phải của nó đang cầm cán cân 

công lý đã bị nó bẻ cong, rồi tay trái của nó đã cầm dao 

với lời lẽ lăm le là nó sẽ giết người không gớm tay để 

đào tận gốc, trốc tận rễ.  
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CÁI ÁC GIẾT NGƯỜI ĐỂ DIỆT QUAN HỆ 

Cái thiện không những đứng về phía sự sống để bảo vệ 

sự sống còn của nó, mà nó chọn sự sống để chống lại 

cái chết do cái ác làm ra; vì chỉ có sự sống mới bảo vệ 

được các quan hệ mà con người thừa hưởng khi được 

sống cùng và sống chung với tha nhân, với đồng loại. 

Đó là quan hệ gia đình, quan hệ thân tộc, quan hệ xóm 

giềng, quan hệ bạn bè, quan hệ nghề nghiệp, quan hệ xã 

hội… Từ đây, tư tưởng gia này giải thích chính sự sống 

và tất cả quan hệ có trong cuộc sống là nền tảng của mọi 

định nghĩa về hạnh phúc, mà cái thiện có thể mang tới 

cho con người. Nên cái thiện luôn đối nghịch với cái ác 

chính là cha sinh mẹ đẻ ra cái chết giết người để diệt 

không những mọi quan hệ, mà còn hủy diệt luôn cơ may 

mưu cầu hạnh phúc của con người muốn sống cùng và 

sống chung với tha nhân, với đồng loại. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2128 

 

 

 

 

 

 

 

Ý ĐỒ CỦA KẺ ÁC 

Lý giải cái ác bằng triết luận để phân tích cái thiện phải 

luôn trực diện với cái ác bằng nhân tính làm nên thành 

lũy của nhân lý bằng chất liệu của cái thiện; nên cái 

thiện luôn có ý thức cao cùng nhận thức rộng để nhìn ra 

ý đồ của kẻ ác là luôn toan tính đánh đổ để thiêu hủy 

thành lũy của cái thiện. Từ đây tâm địa của kẻ ác mang 

động cơ tận dụng cái ác để diệt ý chí của cái tốt, giết ý 

lực của cái đẹp, hủy ý muốn của cái lành, nên trong 

thâm ý của kẻ ác là khi nó thủ tiêu được cái thiện, thì kẻ 

này tự thỏa mãn là nó không những đã truy diệt được 

cái thiện, mà nó còn truy sát luôn cái tốt, cái đẹp, cái 

lành làm nên nhân sinh quan của nhân tâm, tạo ra thế 

giới quan của nhân từ, sinh ra vũ trụ quan cho nhân tri. 
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MỘT TỔ CHỨC ÁC GIẾT NGƯỜI CƯỚP CỦA 

Cái ác được sinh sôi nảy nở trong một tổ chức ác biết 

giết người cướp của, tới cơ chế ác biết dính máu ăn 

phần, nơi mà chế độ ác được biển lận trong hiến pháp 

ác với điều lệ ác. Tại đây, đất là sở hữu của toàn dân 

(chớ không phải là sở hữu của người dân) do nhà nước 

quản lý (để chính quyền độc đảng tha hồ quy hoạch mà 

trộm, cắp, cướp, giật) bằng chính sách ác. Chính liên 

minh nội kết tổ chức ác-cơ chế ác-chế độ ác-hiến pháp 

ác-điều lệ ác-chính sách ác được nuôi dưỡng không 

những bằng bạo quyền công an trị, mà còn bằng tà 

quyền tham nhũng trị, sinh đôi với ma quyền tham tiền 

trị, cả ba đang trùm phủ lên cả nhân kiếp của Việt tộc 

bằng mùng mền của cái ác, nơi mà con dân Việt đang 

sống trong một xã hội dễ dàng sa vào cái ác, rồi rơi sâu 

vào tội ác! 
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BUÔN DÂN BÁN NƯỚC 

Ngay trong nội tạng của độc quyền, tham quyền, lạm 

quyền, lộng quyền, bạo quyền, tà quyền, ma quyền, quỷ 

quyền, cực quyền, cuồng quyền do ĐCSVN sinh đẻ ra từ 

khi nó nắm nhân kiếp của dân tộc và tài nguyên của đất 

nước, thì ta thấy đây không phải là chuyện thương mại! 

Vì trong thương mại là có mua và có bán, tức là có mua 

và có bán, mà Việt tộc chỉ thấy bọn bán nước này chỉ 

bán chớ không hề mua. Chúng bán quê hương gấm vóc 

của Việt tộc, vì chúng biết đất nước Việt là rừng vàng 

biển bạc để chúng tha hồ nạo vét; chưa xong chúng còn 

biến đất nước Việt thành một bãi rác, để Tàu tà tha hồ 

từ ô nhiễm môi trường tới hủy diệt môi sinh. Giờ đây đã 

xuất hiện các xóm ung thư, các làng ung thư, các vùng 

ung thư… với các thành phố lớn loại ô nhiễm nhất thế 

giới, ngày ngày ung thư hóa nội tạng của bao thế hệ 

Việt.  
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TỪ THANH TRỪNG TỚI DIỆT CHỦNG 

Lý luận cạn tàu ráo máng là mọi chức năng, mọi phần 

tử đều có thể thay thế được, như người ta thay thế cầu 

chì, bóng đèn là điện cứ phát điện, nên khi áp dụng vào 

nhân sinh, thì nó càng ráo máng cạn tàu hơn, vì nó luôn 

có ý đồ vắt chanh bỏ vỏ! Đây là cách đối nhân xử thế 

giữa những người cộng sản, mà lãnh đạo của ĐCSVN 

rất nhẫn tâm trong vô cảm khi họ thanh trừng nhau. Tất 

cả các đảng cộng sản trên thế giới này điều bị vướng 

vào tội ác này, không những thanh trừng nhau mà họ 

còn tàn sát dân lành, họ diệt chủng luôn chính dân tộc 

họ, đó là trường hợp của bọn diệt chủng Khmer đỏ, mà 

Việt tộc không quên bao sinh linh đã bị thảm sát trong 

Cải cách ruộng đất. Nên khi định lượng về các cuộc 

thảm sát do các lãnh đạo các đảng cộng sản trên thế 

giới, từ khi có chế độ độc đảng-toàn trị tại Liên Xô 

1917, thì con số nạn nhân đã vượt lên hơn một trăm 

triệu người, gấp nhiều lần tội ác của bọn Đức quốc xã 

trong đệ nhị thế chiến.  
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CẤU TRÚC LUẬN LƯU MANH 

Cấu trúc luận xếp cá nhân vào trật tự sống còn của tập 

thể, nên nó tổ chức luôn nhân sinh quan, thế giới quan, 

vũ trụ quan của cá nhân. Tại đây, cấu trúc luận đã bị các 

đảng cộng sản lạm dụng để lập ra một cơ chế xã hội 

toàn trị, nơi mà độc tài qua độc đảng nắm toàn bộ bộ 

máy tuyên truyền để đánh lận con đen về các sự thật 

của nhân sinh, các chân lý của nhân tính, các lẽ phải của 

nhân tâm, để chế tác ra các quái thai chống nhân lý và 

nhân tri: «dân chủ thì phải tập trung»; «dân làm chủ 

nhưng đảng lãnh đạo»; «đất đai là sở hữu của toàn dân 

nhưng do nhà nước quản lý và đảng chỉ đạo». Đây 

không phải là cấu trúc luận khoa học mà là kiến trúc 

luận lưu manh! Nơi mà duy vật hiểu theo nghĩa tồi tệ 

nhất để trở thành tội lỗi nhất, kiến trúc lưu manh với lý 

luận côn đồ xuất đầu lộ diện để truy diệt duy lý theo 

nghĩa nhân lý nhất; và duy tâm theo nghĩa nhân tâm 

nhất. 
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TẤN CÔNG VĂN HÓA,  

TRUY DIỆT TRUYỀN THỐNG CỦA ĐẠO LÝ 

Chính văn hóa xếp đặt các hành vi của cá nhân được lập 

lại theo truyền thống, nó xếp đặt luôn các lề thói về cưới 

hỏi, kinh tế, trao đổi… Văn hoá luận còn đi xa hơn nữa 

khi nó tổ chức các sinh hoạt ưu tiên: ngôn ngữ trong 

truyền thông, tư tưởng trong xã hội, ý thức trong hành 

động, nên văn hoá vừa có mặt trong quản lý xã hội, vừa 

có mặt trong môi trường giáo dục của một cộng đồng 

của một dân tộc. Chính văn hoá làm nên cho ý thức tập 

thể; văn hoá biết biến cái tối đa của kiến thức thành cái 

tối đa của ý thức, để tạo nên sự đồng cảm giữa các thành 

viên có chung một văn hóa. Khi các đảng cộng sản 

muốn cướp chính quyền, để sau đó áp đặt độc đảng qua 

độc trị, độc tài, độc quyền, độc tôn, thì các lãnh đạo 

cộng sản luôn tìm cách tấn công văn hóa, truy diệt 

truyền thống của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của một dân 

tộc, giúp dân tộc đó sống có bổn phận với giống nòi, và 

sống có trách nhiệm với đất nước.  
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RỖNG, TRỐNG, VẮNG CÔNG LỢI CHÍNH TRỊ 

Công lợi chính trị là phạm trù của quyền lực chính trị 

quản lý công sản của quốc gia, tài sản của dân tộc, và 

luôn đặt công sản và tài sản này lên trên mọi tư lợi của 

giai cấp, nhất là giai cấp thống trị. Vì khi đặt quyền lợi 

của giai cấp thống trị lên trên quyền lợi của quốc gia và 

dân tộc thì sẽ trực tiếp tạo ra bất bình đẳng, tức khắc tạo 

ra bất công; chính bất bình đẳng và bất công là gốc rễ 

cội nguồn của mọi xung đột xã hội, dẫn tới bạo động 

ngay trong xã hội. Đây lại là thảm họa mà ĐCSVN đang 

trấn, áp, đè, đặt lên vai, lên lưng, lên đầu Việt tộc khi 

độc đảng được độc quyền qua đặc lợi; khi độc tài dùng 

độc trị để có đặc ân, của một thiểu số bất chính dẫm lên 

mọi ý thức về công sản quốc gia. Sự bất chính này sẽ 

nhân đôi khi bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, 

ma quyền sân sau dùng hệ tham (tham quyền, tham ô, 

tham nhũng) để làm giàu, đã giàu rồi lại muốn giàu hơn, 

đã có nhiều rồi lại muốn có nhiều hơn. Khi đã có đặc 

quyền, đặc ân, đặc lợi thì sự bất chính sẽ tăng lên, vì tà 

quyền này sẽ bám cho bằng được qua hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc trị, độc tôn) để có độc quyền mà trục lợi 

cho tư lợi, chúng chặn các tiến bộ xã hội, chúng ngăn 

thăng tiến giáo dục, chúng nghiền cấp tiến kinh tế, để 

lấp công bằng, để vùi công lý. Bi kịch của bọn bám 

quyền chỉ vì tư lợi ích kỷ mà không có một nhận thức 

nào về công sản chính trị chính là thảm kịch của Việt 

tộc hiện nay, với ĐCSVN. 
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HÀNG VẠN BÚT NÔ, KÝ NÔ, VĂN NÔ  

Khi ta đi tìm sự thật trên một sự kiện, ta phải nhận ra ít 

nhất ba yếu tố cấu tạo ra nó: cơ cấu lý lẽ của sự kiện tại 

sao nó có và xuất hiện trong cuộc sống; sau đó là tính 

biến đổi của nó qua thời gian, đây chính là sử tính của 

nó; và cuối cùng là sự sống còn của nó qua các không 

gian của xã hội. Ngay trong sinh hoạt xã hội, quyền lực 

luôn tìm cách chi phối tổ chức của xã hội, trong điều 

kiện đi tìm sự thật Việt để hiểu số phận Việt, thì ai cũng 

biết là gần 800 cơ quan truyền thông, dưới độc quyền 

của tuyên giáo qua độc tài trong độc quyền của 

ĐCSVN, thì có hàng vạn bút nô, ký nô, văn nô được trả 

lương tháng để phục vụ cho một hệ thống tin tức tồn tại 

chỉ để viết những chuyện phản lại sự thật. Bọn này sinh 

hoạt như chó săn theo lịnh chủ, áp đảo để trấn dẹp, vu 

khống để vu cáo những công dân nào muốn hiểu, muốn 

thấy, muốn nói, muốn viết ra sự thật của sự độc hại do 

độc đảng gây ra, từ nghèo nàn trong lạc hậu của xã hội 

Việt, tới nhân quyền trong nhân phẩm qua dân chủ, thì 

đều bị hãm hại để trừng trị, từ truy diệt đến truy sát, với 

sự hỗ trợ vô điều kiện của bộ máy độc đảng công an trị 

hiện hành. 
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THAM 

Ngay trong khẩu hiệu hiện nay của bạo quyền độc đảng 

toàn trị, trên đầu giòng trên mỗi văn bản, mỗi tờ giấy 

hành chính đều có một câu mơ tưởng trong mơ ảo với 

ba mệnh đề: độc lập - tự do - hạnh phúc. Cả ba khẩu 

hiệu này đều không có thật trong một chế độ ngày ngày 

tạo ra bất công, cho sản sinh ra hai quái thai thất nhân 

bất đức: tà quyền tham nhũng trị và ma quyền tham tiền 

trị. Hai quái thai này vừa tham tài nguyên, vừa tham đất 

đai, ăn chia cùng bạo quyền độc đảng toàn trị để một 

sớm một chiều biến dân lành thành dân đen và dân oan.  
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HÈN 

Trước Tàu tặc thì cúi đầu để mất đất, khom lưng để mất 

đảo, quỳ gối để mất biển, nắm quyền mà bị chính dân 

dán cho khẩu hiệu: “hèn với giặc, ác với dân”, mà hèn 

với giặc thì làm sao có độc lập, mà ác với dân thì làm 

sao dân có hạnh phúc. Còn tự do thì hoàn toàn là mơ 

mòng dẫn tới mơ hảo trong một chế độ quỷ quyền công 

an trị, đã đày ải những đứa con tin yêu của Việt tộc đấu 

tranh chống bất công vì dân chủ, tự do và nhân quyền. 

Những đứa con tin yêu đều bị biến thành các tù nhân 

lương tâm trong vòng lao lý của một nền tư pháp bị âm 

binh hóa bởi tà pháp của ĐCSVN, sau khi ngồi xổm lên 

hiến pháp, giờ thì ngồi-đè-cho-ngộp luôn cả tư pháp. từ 

khi ĐCSVN cướp được chính quyền để độc quyền cho 

tới nay 2020, khi ĐCSVN kỷ niệm 90 năm thành lập 

của họ, thì quá trình độc trị của họ chỉ cho thấy họ là 

những lãnh đạo không hề biết quản trị đất nước.  
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RÁC 

Quê hương gấm vóc của tổ tiên trong tay họ giờ thì trở 

thành bãi rác của Tàu tặc, với không khí bị nhiễm ô của 

Tàu họa, với môi trường bị ô nhiễm từ Tây Nguyên tới 

Formosa. Bỉ ổ nhất là con dân Việt sa vào xuất khẩu lao 

động, với con đường làm thuê trong nhục kiếp, trai thì 

lao nô, gái thì nô tỳ cho các quốc gia láng giềng, ngày 

càng sinh ra bao kỳ thị khinh miệt người Việt trên các 

châu lục. Trong tay ĐCSVN, Việt tộc đã bị mất nhân vị 

ngay trong nhân sinh quan của các lãnh đạo đảng lấy 

bạo quyền công an trị để nuôi nấng tà quyền tham 

nhũng trị, lấy ma quyền tham tiền trị để nuôi dưỡng âm 

binh trị chính là bọn xã hội đen, với côn đồ, lưu manh, 

du đảng đang ung nhọt hóa đời sống xã hội. Bài học của 

triết học đạo đức có bạn đồng hành là tâm lý học xã hội 

đã giải luận rõ: kẻ mất niềm tin sẽ mất tự tin, kẻ không 

tự tin thì khó tìm được niềm tin. Chẳng lẽ đây là nhân 

kiếp hiện nay của Việt tộc sao?  

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2140 

 

 

 

RỖNG 

Các lãnh đạo của ĐCSVN không dám tới các hội thảo 

có vai vóc chuyên môn để đối luận với các chuyên gia 

quốc tế về các hệ vấn đề tự do là tiến bộ, công bằng là 

nhân quyền và bác ái là dân chủ. Thậm chí, các lãnh đạo 

của ĐCSVN không có nội lực tự tin để tới các đại học 

mà đối thoại để đối lý với các sinh viên trong các hội 

luận như các lãnh đạo của nhiều quốc gia châu Á, châu 

Phi… Đây là câu chuyện hoàn toàn thể nghiệm được, 

khi ta vận dụng ba chuyên ngành sắc nhọn của khoa học 

xã hội và nhân văn hiện nay; Chính trị học tri thức, tức 

là chỉ có tri thức luận của chính khách mới làm nên tri 

thức học của chính sách. Còn chính khách mà vô minh 

và vô tri thì chính sách sẽ vô giác và vô cảm. Tâm lý 

học truyền thông, nơi mà nội dung truyền thông của một 

lãnh đạo có trong ý nghĩa ngôn ngữ mà lãnh đạo đó 

muốn truyền đạt đã chuyển tải các giá trị nhân bản và 

nhân văn nào? Từ đây, nội dung truyền thông, ý nghĩa 

ngôn ngữ, giá trị nhân bản chỉ là một trong tuyên bố, 

trong lời ăn tiếng nói của lãnh đạo đó. Xã hội học ngôn 

ngữ, tại đây ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của một lãnh 

đạo làm nên thuật ngữ ngay trong chính ngữ của chính 

khách. Qua ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp, người nghe 

khi tiếp nhận tin tức, dữ kiện, chứng từ của lãnh đạo này 

thấy và thấu được nhân tính, nhân lý, nhân cách của 

lãnh đạo đó.  
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TRỐNG 

Khi các lãnh đạo cùng các chuyên gia quốc tế của 

phương Tây, từ Âu châu tới Bắc Mỹ, được-hoặc-bị tiếp 

xúc với các lãnh đạo của ĐCSVN, thì tất cả họ đều nhận 

ra rằng: các lãnh đạo của ĐCSVN dù có trọn chính 

quyền trong tay, họ độc tài nhưng họ lại bất tài, họ độc 

trị nhưng họ không biết quản trị. Khi các lãnh đạo cùng 

các chuyên gia quốc tế của phương Tây tiếp cận để tìm 

hiểu về nội công chính quyền, bản lĩnh chính phủ, tầm 

vóc lãnh đạo của ĐCSVN, thì họ nhận ra rằng các lãnh 

đạo của ĐCSVN thiếu, vắng, trống, rỗng ba loại kiến 

thức căn bản sau đây để lèo lái một dân tộc về hướng 

văn minh vì nhân phẩm: 
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VẮNG 

Khi các lãnh đạo cùng các chuyên gia quốc tế của 

phương Tây tiếp xúc với các lãnh đạo của ĐCSVN, thì 

họ nhân ra ngay là lãnh đạo của ĐCSVN vắng ba kiến 

thức cần thiết cho lãnh đạo. Thứ nhất là kiến thức tổng 

quát, từ nhân sinh tới nhân loại, từ nhân tri tới nhân trí 

có rễ của lịch sử, có gốc của văn hóa, có cội của giáo 

dục, có nguồn của đạo lý… các lãnh đạo của ĐCSVN 

không có kỹ năng lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận. 

Họ không có những tri thức cần thiết trong lãnh đạo 

trước hiện tình của thế giới và họ có kiến thức mờ nhạt 

về văn hóa Việt, họ có ý thức lỏng lẻo về văn minh Việt, 

họ có nhận thức lèo bèo về văn hiến Việt… Thứ nhì là 

kiến thức chuyên môn, nơi mà một lãnh tụ hay một lãnh 

đạo phải là chuyên gia có chuyên môn, được giáo dục 

qua một chuyên khoa, được đào tạo bằng một chuyên 

ngành. Lại phải liên tục được huấn nghiệp để có chuyên 

nghiệp sắc nhọn trước tình hình tiến hóa của nhân loại. 

Ngược lại các lãnh đạo của ĐCSVN cạn cợt với sách 

lược đoản kỳ, họ lạng quạng với chính sách trung kỳ, họ 

hời hợt với quyết sách trường kỳ. Thứ ba là kiến thức 

hợp tác, nơi mà các lãnh đạo của ĐCSVN tự đóng 

khung vào ý thức hệ xã hội chủ nghĩa viễn vông, mà 

không có đồ án về liên minh ngoại giao quốc tế, không 

có dự án về liên hiệp chính trị quốc ngoại, không có 

phương án về liên kết kinh tế liên châu lục, với tầm nhìn 

của một toàn cầu hóa mở, rộng, nhanh…  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2143 

 

 

 

GIẢ 

Nhân tính, nhân lý, nhân cách của một lãnh đạo này tới 

từ nhân tri, nhân trí, nhân văn của hắn, biểu hiện nhân 

đạo, nhân tâm, nhân nghĩa của hắn trước hằng số của 

nhân quyền và nhân phẩm của nhân loại. Nên khi xem, 

xét, tra, kiểm nhân cách, phong cách, tư cách của các 

lãnh đạo của ĐCSVN, thì ta có các kết quả rất cụ thể, 

mà đây là một thảm kịch cho Việt tộc là từ ông Tổng bí 

thư của ĐCSVN kiêm chủ tịch nước CHXHCNVN, tới 

thủ tướng đại diện cho hành pháp, qua tới bà chủ tịch 

Quốc hội thì các chuyên gia quốc tế phải kết luận là 

trình độ học vấn và học lực của họ không hơn một sinh 

viên cấp cử nhân của các quốc gia phương Tây có văn 

minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền. Các học hàm lẫn 

học vị của các lãnh tụ hoặc lãnh đạo của ĐCSVN là cao 

học hay tiến sĩ, vì các bằng cấp mà họ trưng ra trong lý 

lịch và hồ sơ cá nhân của họ không hề là kết quả của 

học thật. Nên các học hàm lẫn học vị của các lãnh đạo 

của ĐCSVN đến từ một hệ thống giáo dục học giả-thi 

giả-điểm giả-bằng giả. Và chỉ có (sự) thực mới vực 

được đạo, chỉ có học thật-thi thật-điểm thật-bằng thật 

tới từ học thật bằng học lực mới làm nên học vấn của 

lãnh đạo. Đối với các lãnh đạo cùng các chuyên gia 

quốc tế của phương Tây thì chuyện đánh lận con đen 

trong mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền chỉ 

làm trò hề, trò cười, trò bịp trong hợp tác quốc tế mà 

thôi! 
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KÝ SINH 

Trong không gian các lãnh đạo của ĐCSVN chính là 

nơi tập hợp bọn quan tham ký sinh trùng, bọn lãnh đạo 

ký sinh vật, bọn cầm quyền ký sinh thể, chúng “ăn trên 

ngồi trốc”, với nhân diện điếm đàng của Mã Giám Sinh: 

“mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao”, với nhân dạng 

điếm chủ của Tú Bà: “đưa người cửa trước, đón người 

cửa sau”, với nhân cách điếm hèn của Sở Khanh: “nói 

lời rồi lại nuốt lời như chơi”. Chúng là bọn ký sinh 

trùng âm binh trong âm giới địa đạo ma bùn của chúng, 

chúng tham quyền để tham nhũng, tham ô để tham tiền, 

và khi bị ra tòa để nhận tội thì chúng mới lộ bản chất ký 

sinh trùng của chúng. Từ tướng trong quân đội tới tướng 

công an, từ bộ trưởng này tới ủy viên Trung ương kia, 

lạy van đảng trưởng của chúng hãy tha tội cho chúng. 

Loại ký sinh này không biết tự trọng, vì không có được 

giáo dục với chữ tâm, không hề được giáo dưỡng về chữ 

nhân.  
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NẠO VÉT RỒI VAN LẠY 

Khi bọn quan tham ký sinh trùng, bọn lãnh đạo ký sinh 

vật, bọn cầm quyền ký sinh thể, nhận tội chúng không 

biết nhân văn, vì chúng không có nhân tính, chỉ quen 

lân la lui tới trong âm giới để thanh trừng nhau, thanh 

toán lẫn nhau vì tư lợi, nên chúng không có nhân lý để 

phục vụ nhân sinh. Khi nhận tội là chính chúng đã nạo 

vét tiền tài của dân, nhưng chúng không hề biết xin lỗi 

dân, mà chỉ van lạy đảng trưởng của chúng bằng bản 

chất thấp hèn, tới từ bản năng bầy đàn quy phục đầu 

đàn, mà chúng không có khái niệm gì về nhân pháp lẫn 

nhân luật. Chúng không biết gì về nhân quyền, nên đã 

tự phủ nhận nhân vị của chúng, nên dễ dàng chối bỏ 

luôn nhân bản của chúng. Vì là ký sinh trùng nên chúng 

không hề biết gì về nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa làm 

nên nhân phẩm của mỗi nhân vị biết quý trọng và tôn 

vinh nhân quyền. 
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ĐA HẬU NẠN 

Thảm trạng của bạo quyền độc đảng toàn trị của 

ĐCSVN từ thế kỷ XX qua tới thế kỷ XXI của Việt Nam 

là một trường hợp đặc thù đòi hỏi các chủ thể đấu tranh 

cho đa nguyên, dân chủ và nhân quyền phải có những 

phân tích sắc trong chính trị học, nhọn trong luật học và 

bén trong xã hội học. Tại đây, ta phải nhận ra đa hậu 

nạn của đa bản chất của bạo quyền độc đảng toàn trị 

của ĐCSVN, từ đó lập ra một hệ thống đa giải luận để 

thấy những thử thách lớn đang chờ Việt tộc trên con 

đường đa nguyên để đi tới văn minh của dân chủ, văn 

hiến của nhân quyền trước các hậu nạn của bạo quyền 

công an trị; tà quyền tham nhũng trị; ma quyền tham 

tiền trị; quỷ quyền ngu dân trị; cuồng quyền vô minh trị; 

cực quyền tuyên truyền trị… 
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Ô UẾ HÓA 

Thảm kịch thất bại toàn diện của ĐCSVN, có ngay 

trong các thảm bại sau đây: thảm bại của ĐCSVN trong 

giáo dục đã điếm nhục hóa giáo khoa thật, giáo trình 

thật, giáo án thật ra thành quái thai trong học giả-thi 

giả-điểm giả-bằng giả. Nó đã và đang gây hậu nạn cho 

bao thế hệ, cho cả xã hội hiện nay và mai sau phải nhận 

lãnh đa ung thư của kiến thức giả, tri thức giả, ý thức 

giả, nhận thức giả. 

- Thảm bại của ĐCSVN trong y tế, đã đồi bại hóa y học 

thật, y khoa thật, y thuật thật, y sĩ thật, biến hóa cái thật 

thành quái tướng khám bịnh giả-phẩu thuật giả-y trị 

giả-thuốc giả. Với bịnh viện bị chuồng trại hóa súc vật 

giữa nhân sinh, một giường bịnh mà nhiều bịnh nhân, 

với điều kiện chữa trị phản vệ sinh, cộng với hệ lụy từ 

tham ô tới tham nhũng biến bịnh viện thành nơi moi 

móc để vơ vét tiền bạc của người bịnh và gia đình họ. 

Thảm bại của ĐCSVN về môi trường, đã rác rưởi hóa từ 

khai thác bừa bãi tài nguyên của đất nước tới ô nhiễm 

hóa quê hương gấm vóc của tổ tiên, từ nguồn nước tới 

đất đai, từ thiên nhiên tới không khí. Biến quê hương 

Việt thành một bãi rác khổng lồ, với công nghiệp bẩn 

của hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu gian, Tàu tà, Tàu họa, Tàu 

hoạn, Tàu nạn…). Không những ô nhiễm hóa toàn bộ 

đất nước mà còn ô uế hóa ngay trong nội chất của giống 

nòi Việt, ngày ngày bị nhiễm ô thâm nhập sâu đậm vào 

thể chất, với thực phẩm bẩn, với môi trường, không khí 

bẩn, biến cuộc sống thường nhật ngày càng nhớp nhúa. 
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KHUYẾT TẬT 

Khi các chủ thể lãnh đạo đa nguyên muốn tháo gỡ các 

cấu trúc của bạo quyền độc đảng toàn trị, thì các móc 

xích của nó sẽ để lộ ra các khuyết tật trầm kha của nó là 

phản văn minh, ngược văn hiến với: bạo quyền công an 

trị thì bè phái cùng xã hội đen; tà quyền tham nhũng trị 

thì sinh đôi với mua quyền bán chức; ma quyền tham 

tiền trị thì có bè cánh là trọc phú sân sau; quỷ quyền 

ngu dân trị thì gian trá trị qua mua bằng bán cấp; cuồng 

quyền vô minh trị thì song hành cùng vô học trong vô 

hậu; cực quyền tuyên truyền trị thì phải ăn gian nối dối. 
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BẠO QUYỀN 

Bạo quyền độc đảng toàn trị của ĐCSVN là sinh hoạt 

phản chính trị tri thức, tại đây không có chính giới lẫn 

chính khách, vì chúng không có tri thức chính trị căn 

bản của hai hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) và hệ đối (đối thoại, đối luận, đối trọng, đối 

kháng, đối lập). Hai hệ này vừa giúp nhau trong phản 

biện đa nguyên, vừa tương trợ nhau để xây dựng dân 

chủ.Bạo quyền độc đảng toàn trị của ĐCSVN không có 

chính giới với quan hệ chính trị đối lập, với sinh hoạt 

chính trị đối kháng, với đời sống chính trị có đối thoại, 

biết vận dụng lý để luận, biết tận dụng luận để phân tích 

và giải thích, với dữ kiện của khoa học, với chứng từ 

của pháp lý. Bạo quyền độc đảng toàn trị của ĐCSVN 

không có chính khách với đối thoại qua kiến thức chính 

trị để đối luận qua tri thức chính trị, không có chính 

khách với đối trọng bằng giải luận chính trị để đối 

kháng bằng diễn luận chính trị. 
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THẢM BẠI 

Thảm bại của ĐCSVN có gốc, rễ, cội, nguồn sâu xa 

trong các thảm bại khác rộng hơn, lớn hơn, đó là thảm 

bại của ĐCSVN độc tài nhưng bất tài, từ kinh tế tới 

thương mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ xuất nhập khẩu 

tới đầu tư vào các cơ sở hạ tầng… Đó là thảm bại của 

ĐCSVN độc trị nhưng không biết quản trị, từ văn hóa 

tới nghệ thuật, từ chủ trương sáng tác tới tổ chức sáng 

tạo trong văn học, âm nhạc, hội họa… cho tới định 

hướng bảo vệ thủ công nghệ tới quá trình đầu tư vào các 

chuyên ngành mũi nhọn từ thông tin tới truyền thông. 

Đó là thảm bại của ĐCSVN độc quyền nhưng độc đoán 

trong độc hại, tự tạo đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong 

nội bộ đảng, mà không hề có kiến thức gì về công ích xã 

hội làm chỗ dựa cho bình đẳng xã hội, tạo nên công 

bằng xã hội, với quyền lợi công dân song hành cùng 

bổn phận công dân. Đó là thảm bại của ĐCSVN độc tôn 

và không biết tôn trọng tổ tiên và dân tộc, vô minh về 

văn hiến của Việt tộc, vô tri về văn minh của tổ tiên 

Việt, tạo ra vô giác trong thương nước yêu nòi, nên vô 

cảm trước nỗi khổ niềm đau của Việt tộc, nên sẽ vô hậu 

trong tương lai, vì ăn ở không có hậu với tổ tiên, dân 

tộc, giống nòi. 
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TÀ DẠNG 

Muốn biết tà dạng của ĐCSVN các chủ thể Việt tộc yêu 

đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải phân 

biệt: quỷ thuật của ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, 

có nội công tổ chức lao động quốc gia để biến thành 

công xưởng cho cả thế giới. Từ đó có bản lĩnh học hỏi 

dù qua trộm, cắp, cướp, giựt các tri thức và trí tuệ khoa 

học kỹ thuật của phương Tây. Rồi sau đó có tầm vóc tự 

tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật không những cho 

chính mình mà còn biết bán lại cho thế giới hiện nay. Tà 

dạng của ĐCSVN, trống nội công tổ chức lao động quốc 

gia, vắng bản lĩnh học hỏi các tri thức và trí tuệ khoa 

học kỹ thuật của phương Tây, rỗng tầm vóc tự tái tạo và 

tự tạo khoa học kỹ thuật. Trống vì vô tri, vắng vì vô 

minh, rỗng vì vô trí, và quỷ quyền của các lãnh đạo 

ĐCSTQ đã biết rất rõ trình độ trống, vắng, rỗng của các 

lãnh đạo ĐCSVN, nên chỉ xem các lãnh đạo ĐCSVN là 

đám lãnh đạo: lúc thì tự điếm nhục hóa nhân cách của 

chính mình trong cố đấm ăn xôi; lúc thì ký sinh thể 

trong vị thế chờ sung rụng; lúc thì ký sinh trùng trong 

tật nguyền não bộ gà què ăn quẩn cối xay; lúc thì ký 

sinh cách trong não trạng thừa nước đục thả câu, lúc thì 

ký sinh dạng trong não trạng đục nước béo cò. 
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KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ TRI THỨC 

Lãnh đạo của ĐCSVN vô minh nên có phản xạ của bạo 

lực với chính dân tộc, vô tri nên có phản ứng với bạo 

hành với chính xã hội. Lãnh đạo của ĐCSVN còn mang 

phản xạ tuyên truyền, phản ứng tuyên giáo, mà không tự 

có một hệ đủ trình độ tri thức để dẫn dắt một lý luận 

chỉnh lý tới một lập luận hợp lý để kết cuộc đi tới một 

giải luận toàn lý để thuyết phục đối tác hay đối phương. 

Các chính khách, các chuyên gia, các lãnh đạo của các 

đảng phái yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân 

quyền của phương Tây biết rất rõ là các lãnh đạo của 

ĐCSVN, không có nội công chính trị của hệ luận (lý 

luận, lập luận, giải luận, diễn luận) cũng không có luôn 

bản lĩnh của hệ đối (đối thoại, đối luận, đối trọng, đối 

kháng, đối lập). Nên các lãnh đạo của ĐCSVN thường 

tránh họp báo với ký giả quốc tế, và nhất là lẩn trốn các 

trí thức và chuyên gia trên chính trường quốc tế.  

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2154 

 

 

 

 

 

KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH TRỊ GIA 

Bi kịch vắng bóng nhân tài, biệt tăm minh chủ, biệt 

dạng chủ thể lãnh đạo, có chủ quyết sáng suốt làm nên 

quốc sách vị Việt tộc, chỉ vì các lãnh đạo của ĐCSVN 

hiện nay, vừa không phải là chính trị gia theo nghĩa 

thông thường, vừa không phải là những lãnh tụ quốc gia 

dám kham, lãnh, nhận, cõng các quốc sách làm được 

chuyện thay đời đổi kiếp cho Việt tộc. Bi kịch làm bi đát 

não trạng, bi thảm cho não bộ của họ. Các lãnh đạo của 

ĐCSVN không hề là: «Người khôn chưa đắn đã đo/ 

Chưa ra tới biển đã dò nông sâu», họ lại càng không 

chịu học hỏi để nắm chân lý của sinh hoạt chính trị là 

thường xuyên phải: «So ra mới biết ngắn dài » qua ứng 

cử-bầu cử-đắc cử theo phương cách đa nguyên. Họ tầm 

thường trong ích kỷ của những kẻ «ăn cỗ đi trước, lội 

nước đi sau». Họ vô tri vì không biết là trí thức Việt tộc 

nhìn họ (như không nhìn họ) và ngượng vì họ: «Đứa 

ngu cởi truồng, người khôn mất mặt». Và «nói gần nói 

xa không qua nói thật» là trong âm giới của bạo quyền 

độc tài toàn trị của họ, thì họ không có tư cách liêm 

khiết đường đường chính chính, không có phong cách 

quang minh chính đại.  
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GÀ QUÈ… DẠI CHỢ 

ĐCSVN, nơi mà các lãnh đạo có ít nhất là bốn khuyết 

tật trong hành tác ngoại giao quốc tế: khôn nhà dại chợ, 

trong chính trường quốc tế tự hành động tham gia tới 

hành tác tham dự vào các công trình lớn của nhân tri 

rộng của nhân loại. Các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ là 

loại gà què ăn quẩn cối xay, giấu cái vô tri của mình 

bằng cách tránh đối thoại và hợp tác với nhân tri rộng 

của nhân loại, ăn bám sống nhờ qua tiền của cùng tài 

nguyên của dân tộc lại bắt buộc dân tộc mang ơn đảng. 

Các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ là loại khôn (nhà) quá 

hóa dại (người), nên cúi đầu-khoanh tay trước Tàu tặc 

cướp đất, biển, đảo quê hương Việt trong mọi thương 

lượng song phương, nên tiếp tục khom lưng-quỳ gối 

trước Tàu tặc tại Liên Hiệp Quốc, tại các Liên Minh 

quốc tế hiện nay. Các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ là đang 

thiếu hoạc chưa hiểu một bài học của tổ tiên Việt là 

vắng mợ chợ vẫn đông, nơi mà các lãnh đạo của 

ĐCSVN, không có mặt trong các “sân chơi quốc tế” có 

văn minh của dân chủ, trong các “trò chơi quốc tế” có 

tiến bộ của nhân quyền. Với láng giềng Tàu nạn đã đè 

đầu cỡi cổ các lãnh đạo ĐCSVN vì các lãnh đạo 

ĐCSVN đã mại quốc cầu vinh với phản xạ cúi đầu-

khoanh tay, với phản xạ khom lưng-quỳ gối trước Tàu 

họa, nhận Tàu tà là bạn vàng, láng giềng tốt, nên hiện 

nay trên chính trường quốc tế, các lãnh đạo ĐCSVN 

không có bạn tốt, không có láng giềng thật. 
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CON ĐƯỜNG HẦM ĐEN NGHỊT 

Con đường hầm đen nghịt dẫn tới ngõ cụt của bạo 

quyền độc đảng toàn trị, thì các lối ra để sống còn là 

đường đi nẻo về của bạo lực, mà những kẻ có phản xạ 

chuyên chính, có phản ứng chuyên quyền luôn sử dụng 

trong môi trường nội bộ của mọi đảng cộng sản, và 

ĐCSVN không hề là một ngoại lệ, đó là sinh hoạt bầy 

đàn, nơi mà nội bộ giữa các lãnh đạo của phản xạ 

chuyên chính, của phản ứng chuyên quyền là sinh hoạt 

bản năng của bầy đàn, với bản năng đói ăn khát uống 

quyền lực không đạo lý, với trực năng ăn tươi nuốt sống 

quyền lợi. Quan hệ bầy đàn, theo bản năng, là tên lãnh 

đạo chóp bu là đầu đàn áp lệnh trấn quyền bằng bạo lực 

của bạo hành qua bạo quyền mạnh được yếu thua, nơi 

mà phản xạ súc sinh, phản ứng súc vật hiện hình trong 

bạo luật rừng: cá lớn nuốt cá bé. Với Đời sống bầy đàn, 

dựa trên so sánh lực lượng, thì các tham vọng về quyền 

lực để thành đầu đàn là mọi cơ hội, chờ đục nước béo cò 

để hãm hại nhau, chờ thừa gió bẻ măng để truy diệt 

nhau. Trong khi chờ đợi cướp được quyền, thì sống còn 

nhờ phản xạ ký sinh trùng là chờ sung rụng, muốn rình 

rập ngày đêm để chụp giựt quyền lực và quyền lợi của 

đầu đàn thì cứ giữ phản xạ súc vật ăn nhờ ở đậu, ngày 

ngày đóng trọn vai đúng bản chất của mình là: gà què 

ăn quẩn cối xay. 
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KHÔNG CÓ KẺ MINH ANH 

Thay đổi từ nội bộ của ĐCSVN luôn là giả thuyết khả 

thi nhất để hiểu các chuyển biến về vận mệnh của một 

dân tộc trong hệ thống bạo quyền độc đảng toàn trị. 

Chính tình hình Đông Âu dưới loại chế độ này, cùng với 

vai trò cá nhân như GorbaChep đã làm sụp đổ cả một hệ 

thống cộng sản cuối thế kỷ XX là định đề cần đào sâu 

trong tương lai học. Nhưng định đề này sẽ gặp ít nhất ba 

loại trở lực trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay. 

ĐCSVN hiện nay không có loại minh chủ như 

GorbaChep, rồi minh chúa cũng không có bóng dáng 

hoặc diện mục trong ĐCSVN hiện nay. Minh chủ xoay 

chuyển tình hình để thay đổi số kiếp một dân tộc, luôn 

có nội cộng chính trị, bản lĩnh chính khách, tầm vóc 

chính tri để thấy được lối ra cho giống nòi. ĐCSVN 

hiện nay không có chính khách đúng nghĩa trong định 

nghĩa về nhân tri chính trị, nhân trí chính trường với kỹ 

năng đối thoại với thực năng kiến thức để thuyết phục 

xã hội và dân tộc bằng các chính sách nhìn xa trông 

rộng. ĐCSVN hiện nay không có các chủ thể biết chọn 

đối thoại để đối luận bằng lý luận chỉnh lý, bằng lập 

luận hợp lý, bằng giải luận toàn lý, lấy lý trí cá nhân để 

xây trí tuệ tập thể, để dựng tuệ giác cho lãnh đạo chính 

trị. 
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TÀ CÁCH 

Tà cách của các lãnh đạo ĐCSVN đã lộ qua điếm cách 

của bọn cướp ngày là quan thôi! Thậm chí đang là lãnh 

đạo từ lập pháp tới hành pháp, là trong túi đã có quốc 

tịch ngoại, tiền đã chuyển ra ngoài, và con cái đã qua 

phương Tây từ lâu. Phân tích sâu như vậy để thấy thật 

rõ họa cảnh tối tăm của một dân tộc nạn nhân của ngu 

dân trị tới từ một đảng cầm quyền mang cốt, lõi, cội, rễ 

của ngu trị não trạng (vắng kiến thức, rỗng tri thức, 

trống trí thức). Khi các lãnh đạo của ĐCSVN lập ban cố 

vấn, tìm tư vấn, thì những chuyên gia làm việc cận kề 

các lãnh đạo này cũng không có lý trí khoa học, trí tuệ 

văn minh, tuệ giác minh triết. Từ lý lịch đến hồ sơ cá 

nhân, từ bản lai diện mục tới phương pháp luận đề ra 

đường lối chỉ đạo, các chuyên gia quốc tế không thấy 

nội công chính sách, bản lĩnh chính trị, tầm vóc quốc 

sách của các lãnh đạo lẫn các cố vấn của họ. Rốt cuộc, 

thì «Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã», nên «âm binh tìm âm 

binh» để lập cuộc sống chung «cá mè một lứa» trong 

đặc quyền, đặc lợi, đặc ân mà thôi 
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ĂN BÁM… ĂN TÀN… ĂN NHẶT 

Khi nghiên cứu về nội dung truyền thông qua chính trị 

học tri thức được song hành với xã hội học quyền lực về 

các phát biểu, các nhận định, các phê bình, các đánh giá, 

thì các chuyên gia quốc tế đã thấy và thấy là các lãnh 

đạo ĐCSTQ đã nhìn thấu mọi nhược điểm cũng như 

khuyết tật của các lãnh đạo ĐCSVN, chỉ là bọn bám gót 

ăn theo, dựa ĐCSTQ để bám máu ăn phần. Bọn ăn tàn 

phá sạch, dựa ĐCSTQ để ăn hôi uống bẩn cũng là bọn 

bám gót ăn theo, dựa ĐCSTQ để trây máu ăn phần. Bọn 

dựa hơi bám thế, dựa ĐCSTQ để bám theo dựa ké cũng 

là bọn qua sông lụy đò, lụy ĐCSTQ để cúi đầu ăn nhặt. 
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KHÔNG BIẾT NÊN KHÔNG CÓ 

Thảm trạng của Việt tộc hiện nay, thảm kịch của đất 

nước Việt hiện giờ là bạo quyền độc đảng toàn trị trong 

tay ĐCSVN không có chính sách cứu nguy dân tộc, 

không có quốc sách nhân bản vì giống nòi, không có 

quyết sách về các nhu cầu cơ bản. Mà ngược lại, dân tộc 

chỉ thấy một tập đoàn lãnh đạo bán tài nguyên cho Tàu 

tặc ngoại xâm, tiêu hoang thiên nhiên, xài phí môi 

trường, với cây rừng nguyên sinh thành vật liệu xây cất 

và trang trí các biệt dinh, biệt phủ, biệt thự của các lãnh 

đạo, đã vào lộ trình buôn dân bán nước. 
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GIẢ GIẤY … GIẤY GIẢ 

Sau gần nửa thế kỷ hết chiến tranh, thống nhất đất nước 

với độc đảng toàn trị kiểu ĐCSVN từ định chế tới cơ 

chế, từ giáo dục tới hướng nghiệp, thì cả dân tộc trong 

đó có hai giai cấp công nhân và nông dân mang tiếng 

được đi học, nhưng họ lại phải nhận cả một quá trình 

mua bằng bán cấp với trường giả-học giả-thi giả-điểm 

giả-bằng giả; giả vì hữu danh vô thực. Có học vị mà 

không phải là chuyên gia trong chuyên môn của mình; 

có học hàm mà không biết chuyên ngành cùng chuyên 

khoa của mình là gì; để tới khi chính các chuyên gia 

thực thụ hỏi về học lực tức là học thật qua trường thật-

học thật-thi thật-điểm thật-bằng thật thì không trả lời 

được. Có học vị, học hàm mà không có học lực tức là 

học thật nên tránh hội luận, trốn hội thảo, chuồn hội 

nghị về chuyên môn, chuyên ngành, chuyên khoa, tức là 

chuyên nghiệp của mình. Trong trà dư tửu hậu thì từ 

chê bai tới mạt sát nhau là: cao học giả, tiến sĩ giấy… 

lấy chuyện mua bằng bán cấp ra để mua chức bán 

quyền, để phỉ báng nhau trước bàng quan thiên hạ rồi tự 

vỗ ngực để tự nhận là mình: khôn lanh hơn người. Khi 

bị đồng bào hỏi lại ngược lại: dân tộc cần người khôn có 

thông minh biết yêu nước thương nòi, chớ không hề cần 

bọn lanh (đầu khờ miệng lanh) trong buôn gian bán lận 

từ bằng câp tới lý lịch, thì lại đớ lưỡi, cứng họng, nghẹn 

cổ mà chẳng trả lời được! Đây không phải là vô minh thì 

là gì? Đây không phải là vô tri thì là gì? Đây không phải 

là vô học thì là gì? 
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TƯ LỢI HÓA : ĐẶC QUYỀN, ĐẶC LỢI, 

ĐẶC ÂN, ĐẶC SỦNG 

Khi bạo quyền lãnh đạo, chia chát cùng tà quyền tham 

quan, cả hai có liên minh với ma quyền tham đất, vì tất 

cả bọn chúng đều tham tiền, thì hệ lụy của tuyên truyền 

không còn là chuyện ăn gian nói dối, mà là chuyện tổ 

chức để cướp của hại người, theo nghĩa sâu xa nhất mà 

thí dụ cụ thể là bứng dân lành ra khỏi nơi chôn nhau cắt 

rốn để một sớm một chiều thành dân oan, phải màn trời 

chiếu đất, phải đầu đường xó chợ. Tiểu luận này đề nghị 

phân tích và giải thích tuyên truyền ngu dân như quá 

trình độc quyền sinh sát của một độc đảng đứng và đạp 

trên tất  số phận của một dân tộc, tận dụng tuyên truyền 

ngu dân như một quá trình giáo dục ngu dân. Độc quyền 

hóa từ quyền lực tới quyền lợi của một độc đảng, vừa 

độc tôn vừa độc trị để truy diệt từ khả năng phát triển 

kinh tế tới tiềm năng làm chủ tri thức nhân bản để có 

cuộc sống văn minh. Độc đảng này luôn tìm mọi cách 

hủy diệt đa nguyên của đa đảng biết tận dụng đa trí, đa 

tài, đa lực, đa năng, đa hiệu… Tư lợi hóa qua đặc 

quyền, đặc lợi, đặc ân, đặc sủng của một giai tầng thống 

trị, chỉ là một thiểu số gần 5 triệu đảng viên là thành 

phần nòng cốt tự lãnh đạo tới cán bộ để bòn rút tài 

nguyên đất nước, tiền của đồng bào, tiền tài của một dân 

tộc khoảng 100 triệu dân. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2164 

 

 

 

 

 

TÀ GIỚI 

Các lãnh tụ của ĐCSVN đã và đang lãnh đạo chính 

quyền bằng vốn vô học của họ dựa trên công an trị, 

đang điều hành chính phủ bằng tuyền truyền trị, cụ thể 

là đang điều khiển không những tổ chức chính trị mà cả 

tổ chức kinh tế, tổ chức khoa học, tổ chức xã hội bằng 

ngu dân trị. Các lãnh tụ trước đây và các lãnh đạo hiện 

nay của ĐCSVN không có điều kiện được học hành 

trước khi lãnh đạo thì đây không phải là một cái tội. 

Nhưng khi họ nhận các chức năng trong quản lý trong 

chính quyền, nhận các chức vụ trong quản trị trong 

chính phủ mà không chịu học hỏi là một cái lỗi lớn. Và 

với chức quyền mà họ đang nắm hiện nay họ còn thông 

đồng hoặc thỏa hiệp với ma trận học-giả-thi giả-điểm 

giả-bằng giả không những cho họ mà cho thân thuộc 

của họ trong tà giới quan hệ-hậu duệ-tiền tệ-đồ đệ. Mà 

trực tiếp hay gián tiếp diệt trí tuệ, triệt nguyên khí quốc 

gia, chặn những chân tài, ngăn những thực tài của dân 

tộc, thì đây là một cái tội, một tội rất lớn! Đây vừa là 

chân dung của vốn vô học làm nên chân tướng tướng vô 

học trị. 
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MUA CHỨC BÁN QUYỀN 

Các lãnh tụ của ĐCSVN đã và đang lãnh đạo chính 

quyền có những tướng trong từ Bộ Quốc phòng tới Bộ 

Công an, đã phá kỷ lục thế giới về số lượng hơn 500 

tướng, cụ thể là phá kỷ lục về mua chức bán quyền. 

Đám tướng này có chức tướng không hề qua kiến thức 

an ninh quốc phòng, lẫn tri thức trật tự xã hội của một 

thể chế văn minh biết dựa vào một dân tộc có văn hiến. 

Mà lũ tướng này, dân chúng gọi là tướng cướp, các 

tướng của Bộ Quốc phòng thì biến đất quốc phòng 

thành đất kinh doanh, ăn đất để ăn tiền. Cùng các tướng 

của Bộ Công an đã tổ chức cờ gian bạc lận ngay trong 

sào huyệt của Bộ Công an, nơi mà các tướng công an 

trở thành những tên đầu nậu, lấy xâu bài qua chủ cái 

bằng tham nhũng lên tới bạc tỷ mỗi tháng. Đây là là 

chân dung của tham ô trị làm nên chân tướng tướng vô 

học trị có anh em sinh đôi là tham nhũng trị. 
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LIÊN MINH VỚI CÔN ĐỒ, LƯU MANH,  

DU ĐẢNG CỦA XÃ HỘI ĐEN 

Các lãnh tụ của ĐCSVN đã và đang lãnh đạo chính 

quyền qua các tướng của Bộ Công an đã liên minh với 

côn đồ, lưu manh, du đảng mà tên gọi thông dụng là xã 

hội đen để tiếp tục làm đầu nậu từ đất đai tới các dịch vụ 

phạm pháp trầm trọng nhưng lại được các tướng bảo kê. 

Chúng sẵn sàng phá nhà để cướp đất của dân; biến dân 

lành, dân đen một sớm một chiều thành dân oan trong 

với thảm họa màn trời chiếu đất, với thảm cảnh đầu 

đường xó chợ. Đây là chân dung của công an trị làm 

nên chân tướng tướng côn đồ trị. Các lãnh tụ của 

ĐCSVN đã và đang lãnh đạo chính quyền qua các tướng 

của Bộ Công an liên minh sử dụng côn đồ, lưu manh, du 

đảng của xã hội đen để hành hung, khủng bố, truy diệt 

các chủ thể đấu  tranh vì dân chủ, vì nhân quyền, vì tiến 

bộ, vì văn minh, đây là những đứa con tin yêu của Việt 

tộc, chính các chủ thể này đại diện cho có học-có hậu để 

chống lại tà nghiệp trong ma lộ của vô học-vô học. Đây 

là chân dung của công an trị làm nên chân tướng tướng 

vô học trị. 
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TÀ NGHIỆP TRONG MA LỘ 

Tà nghiệp trong ma lộ của vô học-vô học, hãy cùng 

nhau nhận ra nội dung và nội hàm của có học-có hậu 

của các lãnh tụ và lảnh đạo của ĐCSVN, trước hết qua 

đạo đức được kết tinh bằng đạo lý của hai hệ. Hệ lương 

(lương thiện, lương tâm, lương tri) có tình cảm chân 

thiện ăn hiền ở lành, thì sẽ dễ có tâm cảm thương người 

như thể thương thân, từ đó sẽ nhận ra sức liên kết giữa 

quá khứ-hiện tại-tương lai trong phương trình ăn ở có 

hậu chính là cốt lõi của lương tri, một tri thức biết nhận 

ra điều hay lẽ phải. Hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm 

sỉ) để trong sạch khi học làm người, trong sáng khi nhận 

trách nhiệm và khi lảnh bổn phận trước đồng bào, đồng 

loại; lại biết giữ sĩ diện cho mình và cho người bằng sự 

tôn trọng lẫn nhau qua công bằng xã hội, qua công lý 

của pháp luật. 
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VẮNG LƯƠNG, TRỐNG LIÊM, RỖNG CÔNG 

Hai hệ lương và liêm dựng lên đạo đức được kết tinh 

bằng luân lý trách nhiệm và bổn phận, sẽ mở ra hai hệ 

khác chính là giáo lý của dân chủ luôn có cùng một 

dòng sinh mệnh với có học-có hậu. Hệ công (công 

bằng, công lý, công tâm) công bằng xuất hiện vì con 

người luôn muốn xóa bất bình đẳng trong nhân sinh; 

công lý trực diện với bất công bằng đạo lý và luật pháp 

để chống lại bất công. Và công tâm cũng có mặt để trợ 

lực cho công lý có thêm tình người, biết hiểu hoàn cảnh 

để thấy cho thấu tâm cảnh, từ đó có tâm cảm trong rộng 

lượng, trong khoan dung, biết lấy từ tâm để trợ duyên 

cho công tâm. Hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự trọng), nơi 

mà tự do là nhân quyền cơ bản để vừa bảo vệ công bằng 

giữa mọi người, vừa giúp mọi người được mưu cầu 

hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Với lực tự chủ 

từ học hành tới nghệ nghiệp, từ kinh tế tới xã hội, từ văn 

hóa tới giáo dục, luôn được củng cố bằng lòng tự tin vào 

công lý trong giáo dục lương thiện, trong giáo dưỡng 

liêm chính, để có tự trọng với tư cách có học trong nhân 

cách có hậu. 
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VẮNG THÔNG, TRỐNG SÁNG, RỖNG ĐỨC 

Khi hai hệ lương và liêm của đạo đức biết chung lưng 

đấu cật với hai hệ công và tự của công lý, thì dân tộc 

được tiến bộ, giống nòi được thăng hoa, qua hai hệ tinh 

anh của có học-có hậu; Hệ thông (thông minh, thông 

thạo, thông thái) bằng vốn liếng của Việt tộc đã là một 

minh tộc biết dựng nước và giữ nước bằng chính sự 

thông minh của mình, với tri thức tinh tế về đất nước, về 

địa dư, về tiềm năng… Thông minh được thể hiện, được 

hành tác bằng sự thông thạo vận dụng các tiềm năng có 

sẵn, tận dụng lòng yêu nước của Việt tộc luôn là một 

dũng tộc có can đảm trong kiên cường quyết tâm bảo vệ 

quê hương và giống nòi, bằng sự thông thái trong chiến 

lược quân sự và ngoại giao chống ngoại xâm. Hệ sáng 

(sáng kiến, sáng lập, sáng chế, sáng tạo), bằng sự chủ 

động ngay trong tư duy, lấy sáng kiến để vượt thoát mọi 

hiểm nạn từ nội xâm buôn dân bán nước tới ngoại xâm 

lòng lang dạ thú như Tàu tặc hiện nay. Cả hai, nội xâm 

lẫn ngoại xâm, đều vô học vì vô đạo đức và vô công lý, 

nên chúng sẽ vô hậu vì vô lương tâm và vô liêm sỉ. 

Chúng sẽ bị triệt hạ bởi những lực lượng tiến bộ của xã 

hội dân sự, biết sáng lập ra những phong trào dân chủ, 

biết sáng chế ra những trào lưu nhân quyền, để nhận lại 

nhân phẩm Việt luôn có học đạo đức và công lý, luôn có 

hậu từ lương thiện tới liêm khiết. 
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ĐỘC ĐẠO NÊN ĐỘC HẠI 

Cuộc hành trình của Việt tộc trong thời điểm lịch sử sắp 

tới và đang tới là một quá trình đảm nhận đầy đủ hai hệ 

lương và liêm của đạo đức, để lảnh nhận trọn vẹn hai hệ 

công và tư của công lý, từ đó sử dụng, vận dụng, tận 

dụng hai hệ thông và sáng, có sẵn trong vốn liếng của 

dân tộc, của giống nòi, mang tinh anh của có học trong 

thể phách có hậu. Các dân tộc cùng nôi văn hóa và văn 

hiến với chúng ta trong tam giáo đồng nguyên đã thành 

công, như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… thì chúng 

ta phải thành công như họ. Câu chuyện thành công trong 

dân chủ, thành tựu trong đa nguyên, thành đạt trong 

nhân quyền phải bắt đầu dẹp để xóa đi độc đảng toàn trị 

bằng vốn vô học; độc tài nhưng bất tài vì vô học trị; độc 

trị nhưng không biết quản trị vì ngu dân trị; độc quyền 

nhưng cuồng quyền bằng công an trị; độc tôn nhưng 

không thượng tôn pháp luật vì tham nhũng trị. Tất cả 

đều là độc đạo nên vô cùng độc hại vì tham quyền, 

tham tiền, vì lạm quyền, lộng quyền, đây là chân dung 

vô học trong cực quyền làm nên chân tướng vô hậu 

trong cuồng quyền.  
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KHÔNG THỰC NÊN KHÔNG ĐẠO 

Có thực mới vực được đạo, mà thực đối với các người là 

thực phẩm cũng như tiền bạc phải ăn càng nhiều càng 

tốt, còn đối với trí thức chân chính thì thực phải là sự 

thực làm nên sự thật có rễ của chân lý để lẽ phải được 

đâm lộc kết chồi. Nhưng bi kịch của Việt tộc trong tay 

cuồng quyền của các người đã gian trá hóa sinh hoạt xã 

hội, đã gian manh hóa quan hệ xã hội, đã gian xảo hóa 

đời sống xã hội, mọi cái thực trong cái thật đã bị giả 

hóa. Học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để chuyện mua 

bằng bán cấp và chuyện mua chức bán quyền là loại 

ung thư đôi có trong bi hài kịch của xã hội ngày nay, có 

bằng cao học mà lái xe ôm, có bằng tiến sĩ mà trốn 

chuyên môn95. Vỗ ngực là chuyên gia với bằng cao 

chức rộng mà lách hội thảo, né hội nghị, tránh hội luận, 

cái giả được bày biện trong xảo trá. Vì muốn làm trí 

thức thì phải biết biến năng lực thành năng lượng, học 

thật để hiểu thấu, nơi mà cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã 

mô thức hóa: “Phải lần cho tới tận nguồn lạch sông”, 

nơi mà thật và giả được phân loại để phân tích, nơi mà 

thật hư được phân biệt để phân minh96. 
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 GIÁO LUẬN (l’argumentation éducative). Anthropol-Asie. Paris 
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GIAN NHÀ VÀ ĐỂU CHỢ 

Khôn nhà dại chợ kiểu gà què ăn quẩn cối xay, loại chó 

cậy gần nhà, để khi ra gặp hợp tác quốc tế thì cúi đầu; 

khi gặp chất vấn quốc tế thì khoanh tay; khi gặp đối đáp 

quốc tế thì khom lưng mà niểng cho qua chuyện. Ma xó 

bị ngợp dưới mặt trời. Các chuyên gia quốc tế tư vấn 

cho các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến 

của nhân quyền, họ không lầm khi họ nhận ra nhân diện 

của các lãnh đạo ĐSCVN không có ánh sáng của nhân 

vị, khi nhân dạng của các lãnh đạo này không có hào 

quang của nhân cách. Chỉ vì các chuyên gia quốc tế này 

không thấy nhân tri và nhân trí trong nhân bản và nhân 

văn của các lãnh đạo ĐCSVN, họ không thấy nhân lý và 

nhân tính, họ không nhận ra nhân tâm và nhân từ của 

các lãnh đạo ĐSCVN. Họ không thấy thông minh Việt: 

“Người khôn chưa đắn đã đo. Chưa ra tới biển đã dò 

nông sâu” trong nhân diện lẫn nhận dạng của các lãnh 

đạo ĐSCVN. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2174 

 

 

 

 

KHÔNG MINH, KHÔNG SƯ 

Khôn nhờ dại chịu lại là một bất công khác đang đổ trên 

đầu, trên vai, trên lưng Việt tộc, khi lãnh đạo ĐCSVN 

khờ trước quốc tế nhưng ác trước quốc nội, dại với 

người ngoài nhưng độc với đồng bào, theo biểu tượng 

thấp tồi mà dân Việt đã đặt tên để gọi kiếp cho các 

người: hèn với giặc, ác với dân! Đây là thảm kịch đôi 

của Việt tộc đã bị một độc đảng cường quyền chặn dân 

chủ, dẹp nhân quyền, mà chính trong nội bộ của các 

người cũng không bao giờ có tài, loại minh vương mà 

các đời Lý, Trần đã có.  Không có luôn minh chủ của 

đời Ngô, đời Đinh; càng không có minh quân với tầm 

vóc của Trần Hưng Đạo, với vai vóc của Quang 

Trung… Còn minh sư kiểu Chu Văn An, Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Thời Nhiệm97… đang có mặt 

trong giới trí thức Việt hiện nay, thì ngày ngày bị các 

người trù, dập, truy, diệt. Vì trong thâm tâm của các 

người rất lo là nhân trí của minh sư sẽ dẹp âm tri của các 

người; các người đã mất ăn mất ngủ vì trong tâm địa 

của các người mang một nỗi sợ là nhân lý của minh sư 

sẽ xóa đi âm dạng của các người.  
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Ô NHỤC HÓA VIỆT TỘC 

Đại ngục trần gian với quỷ dữ giữa trần gian đang bẩn 

thỉu hóa trần thế để ô nhục hóa Việt tộc bằng bạo quyền 

công an trị, bằng tà quyền tham quan trị, bằng ma quyền 

tham tiền trị khi các người biến thanh niên Việt thành 

lao nô, các phụ nữ Việt thành nô tỳ cho các nước láng 

giềng trong kiếp nô lệ với điều kiện lao động bại nhân 

vị, thảm nhân cách! Biến đồng bào thành lao nô để thu 

ngoại tệ cùng lúc để tổ chức các đường dây buôn người, 

bòn rút tận xương tủy tiền bạc của đồng bào là một ý đồ 

ma luôn song hành cùng với mưu đồ quỷ là diệt nhân 

tài, giết hiền tài. Tránh tri thức vì sợ bị lột mặt nạ là các 

người bất tài! Tránh trí thức vì sợ bị vạch mặt chỉ tên là 

các người ôm độc trị nhưng không biết quản trị! Chẳng 

cần cháy nhà mới lòi mặt chuột, vì Việt tộc hiểu Việt sử 

hơn ai hết: bọn cướp ngày là quan, tà quan trong điếm 

quyền, ngụp lặn trong tham quan để tham ô, đuối ngộp 

trong tham nhũng vì tham tiền98. Các phong trào đấu 

tranh cho công lý vì công bằng xã hội đang lớn mạnh! 

Các người có thấy các phong trào phấn đấu tranh cho 

dân chủ vì tiến bộ nhân sinh đang lớn lên! Các người có 

thấy các phong trào đối kháng vì văn minh nhân quyền 

đang lớn rộng! 
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TÀ LỘ CỦA TÀ QUYỀN 

Phản dân hại nước là tà lộ của tà quyền, chóng chầy sẽ 

sa vào ma lộ của buôn dân bán nước cho Tàu tặc. Trong 

lúc chờ đợi đa nguyên trong đa đảng để Việt tộc có đa 

trí, đa tài, đa năng, đa hiệu99… mà thăng hoa cùng nhân 

loại, thì chính các phong trào của xã hội dân sự sẽ tạo ra 

sung lực để tẩy, xóa, khử, trừ đi tà quyền đang tham 

quyền, ma quyền đang tham tiền. Âm binh nội xâm đã 

sa vào tà lộ của loài cõng rắn cắn gà nhà, nhưng thật 

xót xa là bọn âm binh này sẽ đẩy Việt tôc vào tử lộ! Mà 

muốn làm người thì các lãnh đạo của ĐCSVN phải tẩy, 

xóa, bứng, nhổ mọi tạp chất của nội xâm (tham quyền, 

tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) đây là loài 

ký sinh trùng làm ô nhiễm nội chất, làm ô tạp nội lực, 

làm ô uế nội công của Việt tộc. Muốn làm người thì hãy 

tái tạo lại nội công cho Việt tộc mà trước mắt là dựng 

lên một tòa án dân tộc, đầy đủ lương tâm dày dạn trí 

tuệ, lấy lương tri để dẫn dắt tuệ giác biết luận-tội-án để 

xử tội ác. 
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VIỆT TỘC ĐANG CHỜN VỜN  

BÊN BỜ VỰC THẲM 

Việt tộc đang chờn vờn bên bờ vực thẳm mà thủ phạm 

là bạo quyền độc đảng phản dân hại nước, là tà quyền 

tham nhũng buôn dân bán nước, là ma quyền tham tiền 

buôn tông bán tổ. Liên minh âm binh này luồn lách 

trong bóng tối để vơ vét tiền bạc của đồng bào, bòn rút 

tài nguyên của đất nước nhưng sẵn sàng biệt tăm biệt 

tích khi đất nước bị Tàu tặc xâm lược, khi đồng bào 

phải chịu số phận bị đồng hóa của Tàu tà. Hai chữ đồng 

bào100 hoàn toàn ngược chiều với đồng bạo, đồng tà, 

đồng ma để bị đồng bẩn, vì đồng bào đã thấy rồi bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền khi thành cuồng quyền trong 

ĐCSVN đang đồng liệt, đồng bại, đồng quỵ ngay trong 

nhân vị Việt của chúng! 
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NỘI XÂM CUỒNG QUYỀN, 

 NỘI TẶC QUỶ QUYỀN 

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi, đó là câu chuyện ân 

nghĩa đồng bào đã làm nên ánh sáng để lành mạnh hóa 

cuộc đời, đây là một câu chuyện vừa chân thật lại vừa 

thông minh trong lương tri chính trị, vì nó nghịch chiều 

với câu chuyện của các người là: hứa cuội, hứa hão, 

hứa điêu, hứa ngoa, hứa láo với dân tộc bằng một ý 

thức hệ ngoại lai về một thiên đường cộng sản. Để khi 

dân tộc khám phá ra lực lượng cộng sản chỉ là một tập 

đoàn tội phạm của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham 

nhũng, ma quyền tham tiền, tất cả chỉ là một tạp-hợp âm 

binh luôn tránh né cái lành, vì luôn lo sợ cái sáng: ánh 

sáng của sự thật, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của lẽ 

phải. Lột mặt nạ bọn buôn dân bán nước, là thượng 

nguồn của mọi hành trình trong ý thức dân tộc, mà con 

dân Việt hiện nay phải vận hành để trở thành chủ thể, để 

chủ quyết trong chủ động, để bảo vệ Việt tộc, nơi mà 

mọi con dân Việt đều có chung một giòng sinh mệnh 

với giống nòi Việt, đồng mệnh 101 trước hai họa nạn: nội 

xâm cuồng quyền vì dại tiền, ngoại xâm quỷ quyền vì 

tham đất, tham biển. 
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NHỮNG CÁI BẤT NHÂN 

Tàu tặc đang chiếm biển, đảo của Việt tộc; Tàu họa 

đang gây nhiễm ô từ không khí bằng các nhà máy nhiệt 

điện than cho tới Formosa đã hủy diệt cả một vùng biển 

miền Trung; Tàu nạn đang buôn người, buôn nội tạng, 

buôn ma túy; Tàu hoạn với thực phẩm bẩn, hóa chất 

độc, tất cả tạo nên một chướng khí trong âm địa mà Tàu 

tà đang trùm phủ lên nhân kiếp Việt. Giờ thiêng của 

Việt tộc, ngày linh của đất nước Việt đã tới, con dân 

Việt phải quyết đoán trong quyết tâm, để quyết liệt bằng 

quyết luận là không lùi, để không bị rơi bẫy của Tàu tà. 

Và trước mắt và ngay trên đất nước mình, con dân Việt 

phải đối diện với bạo quyền để đối trọng với tà quyền, 

đối luận với nội xâm để đối kháng chống ngoại xâm, 

như chống lại những cái bất nhân, phi nhân, xảo nhân 

đang có mặt ngay trong chế độ độc hại trong lộng quyền 

của nó trong sinh hoạt xã hội, cái lạm quyền của nó 

trong quan hệ xã hội, cái tham quyền của nó trong đời 

sống xã hội. ĐCSVN có cả ba: lộng quyền, lạm quyền, 

tham quyền. Khi chính chế độ độc đảng trong độc hại 

đang xóa, tẩy, hủy, diệt mọi khái niệm đồng bào trong 

đồng cam cộng khổ, trong đồng hội đồng thuyền để giờ 

đây mỗi con dân Việt chỉ là một cá thể ích kỷ trong đơn 

lẻ, không hề đồng tình, đồng tâm, đồng lực để thăng hoa 

cuộc sống bằng sự thật-chân lý-lẽ phải! Đây chính là sự 

thảm bại lớn nhất của ĐCSVN, mà cũng là một trong 

những cái tội to nhất của ĐCSVN. 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2180 

 

 

CHỐNG TỰ DO VÀ PHẢN NHÂN QUYỀN 
Nhìn xa trông rộng để được làm người, các tư tưởng 
gia, các lý thuyết gia, các chuyên gia quốc tế hầu hết 
đều nhận ra là chủ nghĩa cộng sản là một thảm họa 
không sao lường được cho nhân loại! Duy vật biện 
chứng sản sinh ra duy vật sử quan là một luận thuyết thô 
sơ để mị dân, thô bạo để ngu dân, thô tục để ru dân, thô 
lậu để lừa dân. Nên nó đã sát nhân từ khi Lenin hành tác 
trong chuyên chính vô sản; từ khi Staline hành động 
trong thanh trừng để thanh toán hàng triệu người; từ khi 
Mao đã tổ chức cuộc thảm sát bằng Cách mạng văn 
hóa, mà đàn cha, đàn chú của các người lúc đó đang 
lãnh đạo ĐCSVN đã lập lại bản sao qua Cải cách ruộng 
đất. Nói người rồi nghĩ tới ta, xem xét lại các tự do cơ 
bản của các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến 
nhân quyền thì hãy kết luận rành mạch là dưới chế độ 
độc đảng hiện nay mà ĐCSVN áp đặt lên nhân kiếp của 
Việt tộc thì dân tộc Việt, xã hội Việt không có tự do! Và 
nhân quyền không được tôn trọng! Vì chế độ toàn trị 
của ĐCSVN mang thực chất của nó là hoàn toàn chống 
tự do và phản nhân quyền, bằng hành động độc quyền, 
bằng hành tác độc tài của nó qua bạo quyền độc đảng 
dùng công an trị để truy hiếp nhân tâm Việt, nhân từ 
Việt. Tà quyền tham quan dùng tham ô, tham nhũng để 
tiêu hủy nhân tính Việt, nhân lý Việt. Ma quyền tham 
tiền dùng tiền tệ và quan hệ để xóa trừ nhân nghĩa Việt, 
nhân đạo Việt, cực quyền độc trị dùng khủng bố, đàn 
áp, sát hại… để vùi dập nhân tri Việt, nhân trí Việt. 
Cuồng quyền độc tôn dùng vu cáo, tù đày, lao lý để tẩy 
khử nhân vị Việt, nhân bản Việt. 
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PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐUỔI TÀ, 

KHOA HỌC LUẬN TRUY MA 

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy! Sinh hoạt bằng tà hệ của 

quan hệ-hậu duệ-tiền tệ, để ngày ngày truy hủy trí tuệ 

Việt, giết thông minh Việt để chôn luôn sáng tạo Việt, tối 

cần cho nhân trí tiến bộ, cho nhân tri văn minh. ĐCSVN 

chỉ biết vơ vét tiền của dân lành, nạo vét tài nguyên đất 

nước, để xây biệt phủ, dựng biệt dinh với thẻ xanh, quốc 

tịch ngoại cùng vàng bạc đã có sẵn trong túi, chỉ chờ 

Tàu tặc chiếm quê hương, đất nước của Việt tộc, là các 

người cao bay xa chạy qua phương Tây. Coi chừng! Các 

lãnh đạo của ĐCSVN nên cẩn trọng, vì phương Tây của 

văn minh dân chủ, của văn hiến nhân quyền, họ không 

chấp nhận sống chung với bạo quyền, tà quyền, ma 

quyền đâu! Phương Tây có phương pháp luận đuổi tà 

hiệu quả lắm; phương Tây có khoa học luận truy ma 

hiệu quá lắm! Vì phương Tây là một châu lục có truyền 

thống dân chủ lâu đời nhất, có lịch sử nhân quyền sâu 

đậm nhất. Họ sẽ không để yên cho các người đày đọa 

tiếp lao động Việt, không để yên cho các người vùi dập 

tiếp dân tộc Việt lâu nữa đâu! 
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BẢN NĂNG NGHỊCH NHÂN TÍNH 

ĐCSVN đang lãnh đạo và đang hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về vận mệnh của giống nòi Việt, cơ đồ của tổ tiên 

Việt, trước họa nội xâm tham nhũng song lứa cùng đôi 

với họa ngoại xâm Tàu tặc. Các lãnh dạo của ĐCSVN 

tự chọn làm người hay làm ngợm, trong hiện tại, trong 

vị lai, trong Việt sử mai hậu, trước giáo lý của Việt tộc. 

Vì muốn làm người phải có nhân làm lõi, làm rễ, làm 

cội, làm gốc, làm nguồn, làm nên nhân tính102. Mà nhân 

tính thì ngược lại với bản năng đói ăn khát uống của 

những kẻ chưa trưởng thành vì chưa có nhân tính, qua 

giáo dục của nhân tri, qua giáo lý của nhân trí, nên chưa 

thể là: người. Nhưng nghịch lý là chính chế độ độc đảng 

nó độc hại trong độc tài của các người đã cho sản sinh 

ra loại người giật ăn cướp uống, đó là đồng bọn mà các 

người gọi là đồng chí, tranh tham ô để giành tham 

nhũng. Ăn ở bất nhân nên sống chết vô hậu, loại này thì 

không sao có nhân được, nên chúng sẽ không thành 

người theo nghĩa nhân vị biết dựa vào nhân tính, nhân 

tâm, nhân nghĩa, nhân từ, nhân đạo103; chúng sẽ không 

có nhân cách vì chúng trống nhân lý, nhân tri, nhân trí, 

nhân bản, nhân văn.  
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KHÔNG ĐỦ TÂM CŨNG CHẲNG ĐỦ TẦM 

ĐCSVN không đủ tâm vì chẳng đủ tầm để làm được ba 

chuyện sau đây của một chính quyền có nội công, một 

chính đảng có bản lĩnh để chính thức hóa bằng chính 

sách quốc gia về hòa hợp hòa giải dân tộc, đưa thảm 

nạn của huynh đệ tương tàn trong quá khứ của cuộc nội 

chiến 1954-1975 về tận suối giải oan, để thực hiện cho 

bằng được giáo lý tổ tiên Việt: người trong một nước 

phải thương nhau cùng. Bằng ngữ vựng hòa giải để hóa 

giải oan kiếp nội chiến, để hứa là sẽ không đưa một ý 

thức hệ ngoại lai nào nữa vào đất nước Việt để Việt tộc 

phải chịu cảnh gà nhà bôi mặt đá nhau… giết nhau. 

Hợp thức hóa bằng chính sách xóa để xây ngay lại hiện 

tại với ngữ văn hòa hợp để cùng nhau hợp tác với một 

trọng tài chỉnh lý trong liêm chính là: tam quyền phân 

lập, có văn hóa của đa nguyên để tạo dựng văn minh 

của dân chủ, để dựng văn hiến của nhân quyền. Hãy 

nhận ra công bằng trong tiến bộ, với công lý diệt được 

nội xâm, có công pháp loại được ngoại xâm, bằng công 

tâm của con dân Việt, chớ không bằng thái độ và hành 

xử của một độc đảng chỉ muốn độc tài trong độc quyền, 

độc tôn trong độc trị. Thích ứng hóa bằng thông minh 

nội bộ ngay trong ĐCSVN của các người để quản lý 

tương lai gần là tìm cho ra được những nhân vật gánh 

vác được vận nước kiểu minh quân, minh chủ, minh 

chúa đã có nhiều lần qua các đời Lý, Trần, Lê… bằng 

chính ngữ pháp lương thiện của chính quyền trong liêm 

chính của chính phủ, trong khi chờ đợi tương lai lớn của 

dân chủ, tương lai cao của đa nguyên. 
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“VỠ LẼ” … “CHƯNG HỬNG”… “TÉ NGỬA” 

Thì nhân dân mới “vỡ lẽ” ra, thì dân chúng mới “chưng 

hửng”, thì đại chúng mới “té ngửa” ra là các lãnh tụ 

của ĐCSVN đang lãnh đạo từ chính quyền tới chính phủ 

không hề có một kiến thức cơ bản nào, không hề có một 

cơ sở gì cho trí thức về giáo lý tri thức làm nên giáo 

trình trí thức này. Tại sao vậy? Chỉ tại vì lãnh tụ đã hoặc 

đang lãnh đạo của ĐCSVN không biết, không hiểu vì 

không học và không đọc gì về các kiến thức và tri thức 

của nhân loại. Lãnh tụ đã hoặc đang lãnh đạo của 

ĐCSVN không hề biết, không hề hiểu, không hề học, 

không hề đọc thì làm sao họ xây dựng được giáo lý, 

giáo luận, giáo dục trên các kiến thức và tri thức của 

nhân loại mà họ không biết. Lãnh tụ đã hoặc đang lãnh 

đạo của ĐCSVN không biết, không hiểu, không học, 

không đọc thì làm sao họ tạo dựng được giáo khoa, giáo 

trình, giáo án trên các kiến thức và tri thức của nhân loại 

mà họ không biết. Ngay khi họ “biết sơ sơ” và “hiểu 

sới sới” về các cuộc cách mạng đã khai sáng nhân tri, 

đã khai phá nhân trí, đã khai phóng nhân quyền, thì họ 

lại tìm mọi cách để ngăn, chặn, hủy, diệt, triệt cho bằng 

được! Vì cách mạng khai sáng nhân tri trực tiếp tẩy xóa 

đi chính sách ngu dân trị của họ; vì cách mạng khai phá 

nhân trí trực tiếp khử trừ đi chính sách tuyên truyền trị 

của họ, vì cách mạng khai phóng nhân quyền trực tiếp 

bứt bứng đi chính sách vô học trị của họ. Đây không 

phải là vô học vì không có kiến thức đã làm nên vô hậu 

là diệt tri thức ngay trong trứng nước thì còn là gì nữa 

đây? 
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THÂM NÃO LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY 

Ngoại xâm hiện nay đang trước mặt, trước mắt Việt tộc, 

đã và đang được nội xâm mở cửa để có mặt trên mọi 

vùng miền của đất nước, trong hang cùng ngõ hẻm của 

mọi thành phố Việt. Việt tộc sẽ không nhận ra chân 

dung ngoại xâm của Tàu tà (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu nạn, 

Tàu hoạn) nếu Việt tộc không nhận ra hình tướng của 

nội xâm của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc 

trị, độc tôn) của ĐCSVN đã nhận giặc làm bạn vàng, 

đang cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tàu tà với hội 

nghị Thành Đô, với hàng loạt ký kết giữa ĐCSVN với 

Tàu tà mà cho đến nay không được công bố, vẫn bị giấu 

kín. Hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham 

nhũng, tham tiền) sẽ tiếp tục vơ vét tiền thuế của đồng 

bào, nạo vét tài nguyên thiên nhiên của đất nước, với 

hành tác cướp ngày là quan cùng thâm não lòng tham 

không đáy của chúng. Chính chúng sẽ bòn rút tới cạn 

kiệt mọi sinh lực của đồng bào, mọi nguyên khí của 

quốc gia, để khi đất nước lâm nguy, đồng bào lâm nạn 

là chúng cao bay xa chạy qua phương Tây, với quốc 

tịch ngoại, thẻ xanh cùng vàng bạc trộm, cắp, cướp, giật 

được của dân lành, dân đen, dân oan. Đừng sai định đề 

về ngoại xâm để đừng sai lẫn định luận về nội xâm, để 

không bị sai định nghĩa: Việt tộc là sắc tộc như thế nào? 

Việt sử thì rất rõ ràng và rành mạch: Việt tộc là một 

dũng tộc biết thắng mọi ngoại xâm bằng sự dũng cảm 

của chính mình, Việt tộc là một minh tộc biết thắng mọi 

nội xâm bằng sự thông minh của chính mình! 
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KHÔNG CÓ NĂNG LỰC ĐỂ  

KHÁCH QUAN HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  
Nguồn gốc câu chuyện tới từ chính quyền của ĐCSVN 

từ khi họ giành quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước 

bằng độc quyền qua độc đảng, với độc tài sinh ra độc 

tôn, chưa bao giờ được Việt tộc bầu ra, với bao hậu quả 

từ thù trong (tham quan-tham ô-tham nhũng) tới giặc 

ngoài (Tàu nạn với nạn xâm lấn-Tàu họa với họa xâm 

lược-Tàu hoại với hoại xâm lăng) đó là một viễn ảnh 

đen tối cho dân tộc: bị đô hộ thì sẽ bị đồng hóa, một 

việc mà tổ tiên ta đã ngăn chặn được từ hơn bốn nghìn 

năm nay. Ta tôn trọng văn hóa và nhân dân Trung Quốc 

nhưng ta phải gọi bọn lãnh đạo bành trướng và bá quyền 

của ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc là Tàu tặc qua 

hệ Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại, trong đó Việt tộc ta đang 

là nạn nhân chính! Để tránh hậu quả «sai một ly đi một 

dặm». Các lãnh đạo của ĐCSVN không có cùng một 

nhịp sống với hệ cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, thực cảnh) 

của xã hội, hiểu được tâm cảnh của quần chúng. Các 

lãnh đạo của ĐCSVN chọn độc đảng để độc tài, nên 

không có năng lực để khách quan hóa đời sống xã hội, 

họ tạo ra dân đen, dân oan, mà họ vẫn mù quáng hóa 

làm như không thấy nỗi khổ niềm đau của họ; lấy độc 

tôn để độc trị nên hoàn toàn không có khả năng để khoa 

học hóa các dữ kiện xã hội, ngày ngày tự thui chột hóa 

chính họ, làm như không có tham nhũng đang thối nát 

hóa đời sống xã hội hiện nay. 
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CÁI VÔ TRI: KHÔNG ĐẮN, CHẲNG ĐO 

Các lãnh đạo của ĐCSVN không có bản lĩnh chính trị, 

không có tầm vóc quốc gia, không có nội công lãnh đạo, 

vì không biết lắng nghe để thâu nhận hệ thức (kiến thức, 

tri thức, trí thức) của các chuyên gia, từ đó tạo ra sung 

lực trong chính sách, biến thành hùng lực trong xã hội 

qua chính hệ năng (năng khiếu, năng lực, năng động) 

của chính họ, để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, 

sáng tạo) từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo dục để 

thăng hoa dân tộc của họ. Đó cũng là bài học mà tổ tiên 

Việt đã giáo dưỡng con cháu Việt nhận ra chân tướng kẻ 

lãnh đạo mình: «Người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra 

tới biển đã dò nông sâu». Các lãnh đạo của ĐCSVN 

chọn «thừa gió bẻ măng» của tham quan, qua «đục 

nước béo cò» của tham ô, qua «thừa nước đục thả câu» 

của tham nhũng, thì đối thoại này sẽ bị nhiễm ô bởi 

tham quyền vì bị lạm quyền. Nên nó bỉ ổi chống lại hệ 

liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sỉ), nó thô bỉ vì chống 

lại hệ tài (thực tài, chân tài, hiền tài), vì nó tồi tệ chống 

lại hệ thực (sự thực, chân thực, thành thực) mà nhân 

dân đã quá rõ qua các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN 

không hệ có ba hệ (liêm, tài, thực) này. 
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KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH ĐÚNG, VỚI CHÍNH 

TRỊ CAO, ĐƯỢC CHỈ ĐẠO BỞI LÃNH ĐẠO GIỎI 

Nhân lý của lãnh đạo dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, 

có nền móng từ luân lý của trách nhiệm bảo vệ nhân 

dân, của bổn phận bảo toàn tổ quốc, thì cũng chưa đủ để 

thắng địch. Để lật ngược đối phương nhất là đối phương 

đó lớn và đông cả nước lẫn dân, như Tàu tặc hiện nay, 

chúng thật sự là tặc vì chúng đã cướp nước và áp đặt 

nền thống trị để đô hộ ta qua nhiều lần trong lịch sử, 

hiện nay chúng cũng đang cướp biển, cướp đảo của ta. 

Kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ chuẩn đoán chính xác ý định của 

giặc (đi guốc trong bụng giặc), kẻ lãnh đạo tài là kẻ dự 

đoán đúng ý muốn của giặc (đi bộ trong não bộ giặc), kẻ 

lãnh đạo lớn là kẻ nhập nội được vào ý đồ của giặc (đi 

dạo trong mưu đồ giặc). Có chính sách đúng, với chính 

trị cao, được chỉ đạo bởi lãnh đạo giỏi, theo đúng bài 

học của tổ tiên: có tích mới dịch nên tuồng, dựa trên 

năng lực lãnh đạo (khôn cậy, khéo nhờ, khó chịu), lấy tự 

chủ để làm chủ (khôn làm cột cái, dại làm cột con), có 

định hướng chủ lực, biết thời hiểu thế, nắm kế thấu 

mưu, làm lớn thắng to, để sớm thăng hoa dân tộc. 
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KHÔNG BIẾT CỞI BỎ ĐỂ CỞI MỞ TRONG 

LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ 

Cởi bỏ các ý thức hệ ngoại lai làm băng hoại dân tộc, 

khẳng định khả năng cởi bỏ cái độc hại của cái độc 

đảng, để cởi bỏ cái độc đoán tới từ cái độc quyền, để cởi 

bỏ cái độc tôn tới từ cái độc trị. Độc đảng luôn độc hại, 

nếu lãnh đạo không phải là minh quân, minh chủ, minh 

chúa, vì nó làm đui chột hóa kẻ lãnh đạo, tạo ra vô minh 

đưa lãnh đạo tới vô tri, cuối cùng là vô giác trước nỗi 

khổ của dân tộc, niềm đau của giống nòi, với cái độc chỉ 

thấy nó mà không thấy nhân tình chung quanh để có 

nhân tính trong kiếp làm người! Cởi bỏ để cởi mở trong 

lãnh đạo chính trị. Cởi mở trong lãnh đạo chính trị là 

khả năng đón tiếp kiến thức mới, kinh nghiệm lành, 

phương án tốt, tư vấn hay, trong tư thế luôn luôn mong 

muốn học hỏi, biết nghe để biết đón, biết tiếp để biết 

nhận, biết nhận vì biết trao! Cởi mở trong lãnh đạo 

chính trị vừa là nền trong đạo lý chính trị, luôn gần dân, 

không xa rời quần chúng, vừa là cầu nối để dân chúng 

được trao đổi về chính sách với lãnh đạo, được đối thoại 

với chính quyền, được thảo luận với chính phủ. Không 

mỵ dân, cũng không đạo đức giả, mà dựa vào khả năng 

lãnh đạo với lý luận về chính sách, với lập luận về 

đường lối, luôn có giáo khoa chính trị khi gặp nhân dân.  
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KHÔNG CÓ LÝ TRÍ LÃNH ĐẠO VÌ NHÂN DÂN 
Mở lý trí lãnh đạo để nhân dân có thể nói, tiếp, nghe, 
nhận chính kiến của họ mà không có chuyện “ăn trên, 
ngồi trốc” để áp đặt chuyện “cả vú lấp miệng em”. 
Không rơi vào tuyên bố xuẩn động trong thụ động của 
chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước làn sóng 
xuống đường, biểu tình phản đối luật đặc khu (Vân Đồn, 
Bắc Vân Phong, Phú Quốc) ngày 10 tháng 6 năm 2018, 
một cơn lốc dầy cường lực của nhân dân yêu nước mà 
lại bị bà chủ tịch ghép là «…quá khích!». Thật bất hạnh 
cho dân Việt! Sự thật vẫn là thử thách hàng đầu của 
lãnh đạo chính trị, dùng cái thực để làm nên cái tốt, 
ngày ngày xóa cái nghèo để tránh cái khổ cho dân. Để 
nhìn thấy được cái khổ trong cõi người thì không khó! 
Tại đây, cái khổ được nhận diện qua sự sống còn, ngược 
lại sống thường là sống bình thường, bình an trong thoải 
mái, sống mà không phải đấu tranh từng ngày, từng giờ 
như dân đen, dân oan hiện nay. Trong khi đó sống còn 
là phải đấu tranh để sống, muốn sống phải tranh sống, 
sống mà như “dở chết, dở sống”, sống lây lất, cụ thể 
trước mắt chúng ta vẫn là trường hợp của dân đen, dân 
oan, nơi mà oan khiên xuất hiện rõ ràng trong cuộc 
sống, trong xã hội, nếu làm lãnh đạo mà nhắm mắt, 
không xử lý, không giải quyết thì không những đã có lỗi 
mà còn mang tội nữa! Đó là thực trạng hiện nay của đất 
nước, dân đen lầm lũi, dân oan thành bụi đời, lang thang 
ngay trên đất nước của chính mình, trong khi đó bọn 
tham quan vơ vét cho đầy túi, mua bất động sản tại 
phương Tây, với thẻ xanh, rồi quốc tịch ngoại, khi có 
biến loạn thì chúng cao bay, xa chạy.  



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2192 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2193 

 

 

 

KHÔNG CÓ LINH DỘNG THÍCH ỨNG ĐỂ CÓ 

LINH DỘNG TIM LỐI THOÁT 

Linh động thích ứng để linh động tìm lối đi, linh hoạt 

của hành động trước thời thế, thuận lợi hay bất lợi của 

nhân cảnh. Lý lịch của các lãnh tụ tài giỏi luôn có một 

hằng số, có lúc đi ngược với thời thế, đó là ý chí; tại đây 

tiềm ẩn một hằng số khác là năng lực của lãnh đạo qua 

quá trình giải bày ý chí bằng đề nghị-đàm phán-quyết 

định-hành động khi thuyết phục các đối tác. Tại đây, sự 

chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án vừa đối phó, vừa đối 

trọng ngay trên thượng nguồn để dàn xếp chu đáo mọi 

so sánh lực lượng để cân đối phương trình thời thế-ý 

chí, để duy tâm không «trùm phủ» lên duy lý. Muốn 

thành công thì lý trí lãnh tụ phải nhận được sự đồng tình 

của tất cả hoặc của đa số không những của các thành 

viên lãnh đạo, mà luôn cả các liên minh trong nội bộ; từ 

đó ý chí cá nhân sẽ hình thành ra lý trí của tập thể. Câu 

chuyện thượng nguồn để chuyển hóa thời thế-ý chí qua 

thực lực của ý chí-lý trí là quá trình vừa giải thích, vừa 

phạm trù hoá ý chí dựa trên tính hiệu quả, có cơ sở của 

điều tra sơ khởi, thực địa, làm sáng mọi mối tương quan 

giữa sáng kiến của ý chí và tình huống tới từ thời thế. 

Trên thực tế lãnh đạo, phải nên phân biệt: ý chí thường 

thì dựa trên mô hình, còn hiệu quả thường dựa vào sự 

biến đổi của tình hình.  
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KHÔNG BIẾT NẮM THỰC TẾ  

CÓ NỘI LÝ DIỄN BIẾN RIÊNG CỦA NÓ 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các lãnh đạo vừa 
có nhiều tin tức, dữ kiện, chứng từ luôn đa diện, đa 
chiều, để lấy những quyết định đúng trong chính trị 
tỉnh-lãnh đạo thức, cùng lúc có các chuyên ngành, với 
cái chuyên gia để có được những chỉ báo chính xác để 
dự đoán được những chỉ tiêu. Đây lại là hài kịch của Bộ 
Chính trị ĐCSVN lúc 3 giờ đêm 09 tháng 6 năm 2018 
hoãn lại việc bỏ phiếu của quốc Hội về luật đặc khu 
(Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), để xoa dịu sự 
phẫn nộ của toàn dân, nhưng họ lầm to trong ngây dại 
chủ quan của họ: ngày 10 tháng 6 năm 2018, cả nước 
trên cả ba miền nhân dân đã xuống đường, đã biểu tình, 
đã hét lớn, đã gào to trong hùng khí: Không đặc khu! 
Không Trung Quốc! Không bán nước! Mọi xảo ngữ «ý 
đảng, lòng dân» đều là loại xảo ngôn. Thực tế được 
nhận định không theo mô hình mà theo quy luật biến 
đổi thường trực của tình thế; luôn được nhận ra từ tình 
huống, khi tình huống làm xoay chuyển môi trường hiện 
tại tạo ra thực trạng của xã hội, bất lợi hoặc thuận lợi 
cho dân tộc, cho đất nước; làm lãnh đạo chính trị là 
nhận định, phân tích để điều tiết hoặc khai phá các thực 
trạng này.Thực tế có nội lý diễn biến của nó được nhận 
diện qua biến đổi của thời thế, mở lối cho chính sách 
hoặc đóng cửa mọi sáng kiến; làm lãnh đạo chính trị là 
thấy được, nhận ra nội lý diễn biến của tình hình, sẽ 
quyết định đúng hiệu quả của một chính sách, và nếu 
quyết định sai sẽ gây ra hậu quả cho xã hội, cho dân 
tộc.  
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KHÔNG BIẾT KHAI THÁC  

TIỀM NĂNG CỦA THỰC TRẠNG 
Diễn biến thực tế khi được lãnh đạo chính trị đánh giá 
qua diễn biến của tình hình, thì kẻ lãnh đạo giỏi biết 
khai thác tiềm năng xấu hoặc tốt của thực trạng; còn kẻ 
lãnh đạo tài thì biết khai triển vốn có sẵn để tăng lợi thế 
trong thời thế mới; riêng kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm 
cho ra các nội lực mới, các đồng minh mới, các liên 
minh mới, để củng cố thời-thế-vị của đất nước, của dân 
tộc. Diễn biến thực tế trong tư duy của lãnh đạo chính 
trị chấp nhận chuyện «nắng sớm chiều mưa» trong so 
sánh lực lượng, bất lợi hay thuận lợi cho mình; công 
nhận luôn chuyện «sớm nở, tối tàn» trong các liên minh 
giữa các đồng minh, bên này hay bên kia; sẵn sàng đón 
nhận luôn chuyện «vật đổi, sao dời» không những giữa 
bạn và thù, mà cả về chuyện bất biến giữa chung thủy 
và phản bội ngay trong các liên minh, làm được tất cả 
các chuyện này thì xem như «đắc đạo» khi quản lý 
phương trình lãnh đạo trong nội lý diễn biến thực tế-nội 
lý biến thiên nhân tâm. Chuyện này đã xẩy ra trong 
tháng 6 năm 2018, theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi 
ngược giữa các lãnh đạo ĐCSVN, cái quái thai chính 
thể là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: «lắng 
nghe ý kiến nhân dân…» về luật đặc khu; bà chủ tịch 
quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì thấy nhân dân 
xuống đường: «vì bị kích thích… quá khích…», cùng lúc 
tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám xuất hiện ít 
nhất một lần để bảo vệ chính sách đặc khu của ông, của 
Bộ Chính trị trong một bi hài kịch làm trò cười cho quốc 
dân và quốc tế. 
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UNG THƯ HÓA NHÂN LÝ 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước đầu tiên trong 

nhập lý vào nội lực của bối cảnh, trong đó bối cảnh của 

thực tế làm chuyển đối hệ ý (ý muốn-ý định-ý đồ), lãnh 

đạo chính trị tài ba sẽ chuyển hóa linh động hệ luận (lý 

luận, lập luận, giải luận, diễn luận) của mình theo bối 

cảnh để biến bối cảnh thành thực lực của mình. Nhập lý 

vào thể lực môi trường, có bước thứ hai là mô hình đôi: 

mô hình cứng mang ý chí của chính sách, mô hình mềm 

đưa thực tế của môi trường, của bối cảnh để làm tăng 

hiệu lực cho vốn đầu tư, trong đó sự phối hợp nhuần 

nhuyễn mô hình đôi (cứng và mềm) là khả năng và ý chí 

của lãnh đạo vừa biết cõng chính sách qua trở ngại, trở 

lực, vừa biết buông thư khi mô hình bóp ngộp thực lực 

trong thực tế. Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước 

thứ ba là chiến lược đôi khi gặp nước chảy xiết, thì biết 

chọn nơi để làm đập nước mà giữ nước, cùng lúc biết 

chọn chỗ thông nước để cho thoát nước; và trên cùng 

một dòng nước: hai chiến lược này không hề mâu thuẫn 

nhau, được xử theo lý luận đôi trong thông minh linh 

động để giải quyết. Luật an ninh mạng vừa được đại 

biểu quốc hội «cúi đầu bấm nút thông qua» ngày 12 

tháng 6 năm 2018 là phản lý chống lại nhập lý trong bối 

cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nơi mà tự do mạng xã hội 

chính là lý trí của xã hội, nơi mà đa nguyên truyền 

thông là lực trí tuệ của tập thể, là vóc thông minh của 

cộng đồng, là dạng đa năng của dân tộc, thì lại bị thui 

chột hóa qua một đạo luật khinh mạt nhân trí, mạt vận 

với nhân tri, ung thư hóa nhân lý. 
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KHÔNG CÓ LÝ TRI BIẾT TỰ NGĂN  

CÁC CHỦ QUAN THUI CHỘT  
Không có lý trí biết tự ngăn chặn lại chủ quan thui chột 
của chính sách mà không tôn trọng quy luật của tình 
hình, gạt bỏ điều tra cơ bản, loại trừ nghiên cứu thực địa 
để nắm thực trạng-thực cảnh-thực tế của nhân dân, của 
xã hội. Lý trí được dùng để thấy rõ các trở ngại, các 
chướng ngại mà thuận lý là bắt đầu bằng chuẩn đoán 
tình hình theo các chỉ báo khách quan để thoát các lý 
thuyết xơ cứng, các ý thức hệ mù quáng, từ đó có các 
hành động cụ thể mang nội chất tích cực là hiểu vấn đề 
để vượt khó khăn, lấy sáng kiến để vượt qua các ngõ 
cụt, lấy sáng tạo để biến vượt thoát thành vượt thắng. 
Thuận lý sẽ cho xuất hiện khả năng thích ứng với môi 
trường, thích nghi với tình thế, thích hợp với hoàn cảnh, 
trong đó hiện tại của bây giờ và ở đây là dàn nhún để 
làm tốt hơn, hay hơn cho dân tộc, cho đất nước. Thuận 
lý theo lời dạy của tổ tiên: «tùy cơ ứng biến» nhưng 
cùng lúc phải sáng tạo ra các thuận lý mới để xoay 
chuyển tình thế, cụ thể là chuyển hóa các so sánh lực 
lượng, biến bất lợi thành thuận lợi. Tại sao các lãnh đạo 
ĐCSVN chỉ tính tới chuyện buôn đất, bán khu qua bất 
động sản, mà không có một chính sách nào về thông 
minh Việt trong sáng tạo Việt từ khoa học kỹ thuật tới 
hiện đại hóa đất nước, như các quốc gia láng giềng cùng 
nôi tam giáo đồng nguyên với ta (Đài Loan, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Trung Quốc) đã thành công? Hiền tài trong 
lãnh đạo chính trị phải là chân tài trong thống hợp tất cả 
nội lực thông minh của nhân dân để làm nên một hùng 
lực trong phát triển chứ! 
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KHÔNG CÓ PHẢN XẠ TRỌNG NÃO 
Trọng não, là bản chất của chính quyền không xóa 
não, là chính quyền biết trọng chất xám, nâng niu 
tri thức, quý trọng trí thức, vì quý yêu kiến thức, 
biết dụng không những khoa học kỹ thuật, mà khai 
thác sáng suốt các nghiên cứu, điều tra, điền dã của 
khoa học xã hội và nhân văn, nắm chắc các kết quả 
của học thuật để hiểu sâu nhân tình, hiểu rộng nhân 
loại, hiểu cao nhân thế, luôn đưa nhân tri vào nhân 
trí để nâng nhân bản. Chính quyền trọng não, là 
chính quyền biết khai thác sử học, để tra đúng sử 
liệu, tìm trúng sử luận, để hiểu sử tính của một dân 
tộc, sử địa của một đất nước, và không lập lại sai 
lầm của quá khứ, biết ưu điểm, trọng điểm của tổ 
tiên nhưng cũng thấu luôn yếu điểm, nhược điểm, 
khuyết điểm, kể cả khuyết tật của họ. Hiểu thấu lịch 
sử để làm khá hơn, tốt hơn, hay hơn, cùng lúc đặt 
Việt sử vào sử quốc tế để so sánh từ đồng sử đến dị 
sử giữa người và ta, trong đó so sánh sắt se với láng 
giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với ta. Đó là 
Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, cùng 
văn hóa với ta tại sao họ thành công làm chủ, còn ta 
thất bại trong thảm hại là phải nhận kiếp làm công, 
làm thợ cho họ, thậm chí lao động trong vai nô tỳ, 
nô bộc cho họ. Chính quyền phải dùng quyền lực 
của trí tuệ dân tộc, tài nguyên đất nước để chế tác ra 
hợp lực trong đó giáo dục phục vụ nhân tri và nhân 
trí, kinh tế phục vụ cho nhân sinh, văn hóa phục vụ 
cho nhân văn, đạo lý phục vụ cho nhân cách, lấy 
nhân nghĩa làm nhân bản.  
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THAM NHŨNG TRONG THAM Ô,  

THAM QUYỀN ĐỂ LỘNG QUYỀN 

Ý nghĩa của hợp lực có trong kinh nghiệm dựng nước 

và giữ nước của tổ tiên qua thuật ngữ cả nước-toàn dân. 

Đây chính là thành công của một chính quyền biến hợp 

lực thành tổng lực. Chính quyền dùng quyền lực của 

định chế và quyền hạn của các cơ chế để làm ra tổng lực 

cho dân tộc, cho đất nước. Lãnh đạo không lòn lách qua 

lách luật, tránh luật, thậm chí xé luật để tham nhũng 

trong tham ô, qua tham quyền và lộng quyền. Bọn xé lẻ 

để đi đêm với ngoại bang, xé lẻ để đi lén với ngoại xâm 

không thể dung thân chúng trong một chính quyền sạch! 

Nếu ĐCSVN đã thất bại từ khi thống nhất đất nước năm 

1975 trong quá trình tập hợp tổng lực này, thì tại sao 

không vào quy luật của đa nguyên trong đa đảng để đa 

trí, đa tài, đa năng, đa hiệu được xuất hiện ngay trong 

đồng bào, ngay trên đất nước?  Mà ông bà ta đã giáo 

dục con cháu ta là: vắng mợ chợ vẫn đông mà! Lương 

tri trực diện để chống lãnh đạo chính trị vô tâm vì vô 

trách nhiệm, đây chính là lòng lương thiện nếu những 

kẻ lãnh đạo nhận bổn phận với chí công vô tư trong hệ 

trình của lương thiện-lương tâm-lương tri, không có hệ 

trình này thì không có công tâm, không có hệ trình này 

mà đòi lãnh đạo thì không chóng thì chầy cũng thành kẻ 

bất lương; từ sâu dân mọt nước sẽ tới buôn nước, bán 

dân. Lương tri luôn là hệ kiến thức đôi: kiến thức liêm 

chính về luân lý làm nền kiến thức sáng suốt về quản lý, 

trong đó bọn tham quan không có chỗ đứng để tham 

nhũng, không có chỗ ngồi để tham ô.  
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KHÔNG CÓ TÂM THỨC LÃNH DẠO 

Với tư duy ích kỷ tối đa làm quan để vơ vét, làm lãnh 

đạo cào nạo của cải nhân dân, nên chúng đã bị ung thư 

ngay trong não bộ và luôn nghĩ hệ trình lương thiện-

lương tâm-lương tri chỉ dành cho những ai ngây thơ, 

thật thà, thậm chí là ngu dại. Lương thiện, lấy cái trong 

làm cái sáng, lấy cái thẳng làm cái ngay, công nào đức 

nấy, ngược lại với bọn tham quan làm quan để tham 

nhũng, sẽ bị lột mặt nạ vì là bọn cướp ngày là quan (cắp 

của công-cướp của tư), giữa công và tư chúng chỉ thấy 

chúng, chuyện ai chết mặc ai có trong phản xạ của 

chúng, chuyện cao chạy, xa bay khi đất nước bị ngoại 

xâm có trong vô tâm, vì lối nghĩ vô thức của chúng. 

Tâm thức của lãnh đạo có ý thức là hải đăng, có nhận 

thức làm kim chỉ nam, vì biết thao thức với tiền đồ Việt 

tộc, và ý thức-nhận thức-thao thức chính là định nghĩa 

của tâm thức! Biết nhận trách nhiệm và biết giáo dưỡng 

về quần chúng vì họ chỉ là hậu quả của một loại giáo 

dục tha hóa một chiều qua tuyên truyền ngu dân: vô tri 

trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại, vì không có đạo 

lý“một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”; vô minh 

trước nỗi khó nghiệp quẩn của đồng bào vì không có 

đạo đức “máu chảy, ruột mềm”, vô giác trước cảnh “ăn 

bờ, ở bụi” của dân đen, dân oan, vì không có luân lý 

“miếng khi đói bằng gói khi no”. Vô tri, vô minh, vô 

giác trong xã hội theo giáo lý của tổ tiên Việt tộc và 

cũng theo phân tích của chính trị học, của xã hội học, 

chắc chắn là tới từ bề trên tồi tệ, từ các lãnh đạo chính 

trị sâu dân mọt nước!  
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KHÔNG CÓ TRONG SÁNG ĐỂ TRONG SẠCH 

Một lực lượng lãnh đạo có bản lĩnh chính trị thì luôn lấy 

nhân cách tổ tiên đã chống ngoại xâm, để gạt đi cái 

nhục kiếp phải làm nô lệ, dù phải can đảm lấy thân, quả 

cảm lấy mạng của chính mình để làm cho bằng được 

chuyện “châu chấu đá xe”, dù chúng bất cứ là loại thiên 

triều nào! Dù chúng có mãnh lực quân sự tới đâu đi nữa, 

nhớ lại bọn hung hãn nhất là Nguyên Mông trong thế kỷ 

13 đã bị đời Trần ta làm cho quỵ sụp tới ba lần. Chủ 

quyết để có kiếp người trong sáng vì trong sạch, bằng 

kiếp tự nhận tự do để có tự quyết, có tự lập để có tự chủ, 

lấy tự lực tạo ra tự cường. Khẳng định kiếp chủ: có chủ 

động để hành động, có chủ trì của ý thức để tạo ra chủ 

lực cho tương lai, và lấy chủ trí để thực thi chủ quyết. 

Nhận cho rõ cái quyền để quyết đoán trong quyết định. 

Quyết đoán bằng năng lực biết chủ động để khách quan 

hóa các kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức trong tỉnh 

táo, để sáng suốt khi xây dựng quyết tâm, hoàn toàn 

ngược lại với độc đoán không chấp nhận kiến thức của 

tha nhân, loại bỏ tư vấn như tự cạo rổng não bộ của 

chính mình, không nhận tri thức nhân loại để khôn lên, 

trừ khử đối thoại để độc quyền xuẩn động trong độc 

đảng. Chủ quyết để mở cửa khi quyết, ngược lại với độc 

đoán đóng mọi cửa trước và sau khi quyết. Chủ quyết để 

đi về phía chân trời có mặt trời, trái hẳn với độc đoán, 

đã quyết trong cực đoan, với hành vi quá khích, nên 

«cắm đầu, cắm cổ» đi mà không tỉnh táo tìm phương 

hướng, đi mà không sáng suốt song hành cùng dân tộc.  
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CÁI ÁC GÂY RA TỘI ÁC 
Nội chất của lý thuyết là biến đúc kết kiến thức thành 
mô hình qua công thức, khi kiến thức trở thành mô thức 
thì tri thức thành hình qua lý luận, lập luận, giải luận, 
diễn luận của lý thuyết. Lý thuyết luận dụng lý thuyết 
mới để xét nghiệm lại lý thuyết cũ, tập hợp lý thuyết cũ 
và mới để lý thuyết luận có thể sử dụng lý thuyết để 
củng cố lý thuyết; từ đó lý thuyết luận tận dụng lý 
thuyết để bổ sung cho lý thuyết. Tại đây, định chất lý 
thuyết luận của tội phạm học mang nội hàm của các 
thành quả đã đạt được trong tất cả các nghành khoa học 
xã hội nhân văn, và từ các thành quả này tội phạm học 
phải đủ lực, đủ tầm, đủ vóc, đủ dạng để có các sung lực 
cần thiết của mình qua các quá trình xây dựng lý thuyết, 
vừa có cơ sở, vừa có tiềm năng; Cái ác gây ra tội ác, 
ngược lại với cái thiện, vì nó diệt không những nhân 
phẩm có trong nhân tính, nhân bản có trong nhân tri, 
nhân nghĩa, nhân từ có trong nhân văn và nhân vị; mà 
nó còn giết, diệt, hủy, thiêu các điều kiện làm người 
bình thường nhất đã có trong nhân loại, nhân tình, nhân 
thế, nhân sinh. Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái 
lành, vì chính cái lành làm nền cho hệ tự (tự do, tự chủ, 
tự quyết, tự trọng), có trong quan hệ giữa người, tạo nên 
sự sống chung trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, 
quan hệ xã hội. Chính từ cái lành này, mọi người có 
cùng một quá trình tư duy tự làm người biết sống chung 
qua sự tôn trọng lẫn nhau để tiến tới chuyện làm người 
biết làm việc chung, biết chia sẻ với nhau trong điều 
kiện làm người vì cái lành. 
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CÁI ÁC NGỰ TRỊ NHƯ PHẢN XẠ 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái tốt, vì chính cái 

tốt chế tác ra hệ công (công ích, công lợi, công pháp, 

công luật để bảo vệ công bằng), trực diện để đối kháng 

lại với cái ác. Và, chính cái tốt nói rõ bổn phận với cộng 

động, trách nhiệm với tập thể của mỗi công dân, từ đó 

biến đoàn kết thành tương thân, tương trợ làm nền cho 

bản chất của cái tốt: bác ái! Từ định chất này, cái tốt 

làm được bác ái, vì nó mang nội hàm của vị tha, khoan 

dung, rộng lượng để tới thẳng từ bi, mà nhân từ là kết 

quả tích cực của cái tốt biết làm nên nhân phẩm. Cái ác 

gây ra tội ác, ngược lại với cái hay, không hề là chuyện 

của bẩm sinh, mà là chuyện của giáo dục. Nó không 

trên trời rơi xuống mà là chuyện rèn luyện qua phẩm 

chất của giáo khoa, làm nên giá trị nhân tính qua giáo 

trình, chế tác ra chất lượng của nhân bản qua giáo án. Vì 

cái hay mang cái thiện, cái lành, cái tốt vào cuộc sống 

xã hội, qua đường đi nẻo về của nhân sinh quan hay của 

mỗi cá nhân, qua thế giới quan hay của một dân tộc, qua 

vũ trụ quan hay của một chính quyền. Và, nếu chính 

quyền này chỉ là bạo quyền, hoặc tà quyền thì không thể 

cấy, cày, tới, tẩm được cái hay để chống lại cái ác.Cái 

ác gây ra tội ác, ngược lại với cái đẹp, tới từ ý muốn 

của nhân phẩm, ý định của nhân ái, ý lực của nhân lý. 
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DIỆT CÔNG BẰNG ĐỂ GIẾT CÔNG LÝ 

Cái ác gây ra tội ác, luôn tìm mọi cách để tiêu diệt chủ 

thể, chính là cá thể có cá tính luôn biết đòi hỏi công 

bằng qua công lý, luôn thấu hiểu tự do để có tự chủ. 

Chủ thể tôn trọng bổn phận và trách nhiệm, nhưng chủ 

thể muốn làm công dân trong ý nghĩa toàn vẹn nhất, với 

giá trị phổ quát nhất: chủ thể của tự do hành động vì 

công lý. Cá tính của chủ thể trong sáng tạo biết song 

hành, biết chung lưng đấu cật với cái lành, cái tốt, cái 

hay, cái đẹp để sáng tạo của chủ thể phải là tác phẩm 

của cái thiện, hoàn toàn mâu thuẩn với cái ác. Cái ác 

gây ra tội ác, ngược lại với cái nhân, vì trong cái nhân 

có sự thương yêu biết hiến dâng lòng bác ái, có thiện chí 

biết hiến tặng thiện tâm; trong khi đó cái ác không 

những gây nên nổi khổ, niềm đau cho nạn nhân của nó, 

mà còn truy, hủy, giết, diệt nhân phẩm của nạn nhân 

này. Cái ác không phải chỉ là lỗi, mà chính là tội: tội ác 

đã giết thân xác, diệt cuộc sống, hủy nhân cách của nạn 

nhân, bằng bạo lực của bạo quyền, bằng bạo hành của tà 

quyền, nó mang bản chất của bạo động, hoàn toàn 

ngược lại với phẩm chất bất bạo động của hệ nhân 

(nhân từ, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn). 
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BẠO QUYỀN: QUYỀN LỰC GÂY TỘI ÁC 

Cái ác gây ra tội ác, ngược lại với cái sinh, chính là sự 

sống đang bị cái ác gây thương tích, tạo thương tật, gây 

ra thương xót trong xã hội, quần chúng. Chính cái ác 

báo hiệu cái chết đang tới, nó báo động cái sinh trong 

sự sống đang bị đe dọa bởi bạo lực, được bảo kê bởi bạo 

quyền, được hà hơi tiếp sức bởi tà quyền, bất chấp công 

tâm và công lý. Muốn chống lại cái ác, thì sự hiểu biết 

về công bằng và công lý không đủ, sự thấu đáo về tự do, 

tự chủ không đủ, mà phải vận động tư duy qua hệ luận 

(lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) trên hệ nhân 

(nhân phẩm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn). 

Cả hai hệ (luận và nhân) này, phải đủ hùng lực để chế 

tác ra hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) biết bảo 

vệ cái sinh trong nhân thế, bảo hành sự sống cho nhân 

sinh. Tội phạm học tổng quan đã kết luận được: các chế 

độ độc đảng-toàn trị gây tội ác nhiều hơn các chế độ 

dân chủ; các chế độ độc đảng-toàn trị giết người nhiều 

hơn các chế độ tôn trọng nhân quyền; các chế độ độc 

đảng-toàn trị gây tội ác qua nhiều thế hệ đậm hơn, sâu 

hơn, rộng hơn các chế độ dân chủ, biết tôn trọng nhân 

quyền. 
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CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT:  

TỘI PHẠM CẦM DÂN, TỘI ÁC CẦM CÂN 

Tội phạm học khi tìm hiểu nguyên nhân của tội ác được 

thể hiện qua hành động của tội phạm trực tiếp hay gián 

tiếp gây thiệt hại trên nạn nhân từ tính mạng cá nhân tới 

thân thế của gia đình, thân tộc, họ hàng, đồng nghiệp, 

các thế hệ sau của nạn nhân, thì tội ác gây ra trong giai 

đoạn của Cải cách ruộng đất 1956-1958 đã có nhiều 

chứng từ nhưng vẫn còn nhiều ẩn số. Chính các ẩn số 

này giúp nghiên cứu, điều tra, khảo sát của các nghành 

KHXHNV không chỉ ngừng ở giai đoạn thảm sát các 

nạn nhân bị quy chụp là địa chủ mà thống kê chỉ phỏng 

đoán hằng trăm ngàn nạn nhân bị hành quyết. Hãy đi 

sâu vào các hậu nạn. Tội ác chống đạo lý, chính Cải 

cách ruộng đất đã gây ra sự rạn nứt trầm trọng trên các 

tổ chức truyền thống của nông thôn, từ giáo dục tới văn 

hóa, từ đạo lý tới truyền thống… Diệt tình nghĩa làng 

xóm để thế vào đó là sự tố cáo lẫn nhau, tạo ra quan hệ 

từ ngờ vực tới thù hằn, mà nhiều thế hệ mai sau còn 

phải nhận hậu quả của sự xung đột giữa hai chiến tuyến: 

một bên là nạn nhân, một bên là tòng phạm với tội ác. 

Tội ác chống luân lý, qua tổ chức các tòa án nhân dân, 

trong đó nhân dân chỉ là con cờ bị thao túng rồi giật 

dây, bị đưa đẩy trong nhào nặn để tham dự vào một tội 

ác mà họ là nạn nhận-đồng loã. Từ đây, họ biến thành 

tác nhân-đồng phạm để ý đồ của ĐCSVN được thực 

hiện trước thành thiên bạch nhật. 
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TỘI ÁC LUÔN BỒI ĐẮP CHO TỘI ÁC 

Tội ác liên thế hệ, mà Cải cách ruộng đất tạo dựng nên 

trong một thời gian dài trên môt không gian rộng của 

miền Bắc, đó là tội ác thuộc hành chính và cơ chế. Từ 

đây tạo phân biệt đối xử để truy đuổi các thế hệ sau của 

các nạn nhân đã bị giết: con cái, cháu chắt vẫn bị loại bỏ 

khỏi trong nhiều sinh hoạt xã hội, bị trừ khử trong nhiều 

ngành nghề, bị tiếp tục truy lùng qua các lần thi cử, 

tuyển sinh. Tội ác luôn bồi đắp cho tội ác để khỏa lấp 

cái ác của tội ác, qua các chiêu trò bày biện giả tạo của 

phê bình và tự phê bình của các đảng cộng sản, từ khi 

chủ nghĩa cộng sản biến thành phong trào cộng sản để 

cướp chính quyền một cách sắc máu nhất trên nhiều 

quốc gia trong thế kỷ XX. Trong trường hợp của Việt 

Nam, thì  các chuyện như: Hồ Chí Minh “giả dạng” 

đứng khóc trước quần chúng để xin lỗi các sai lầm trong 

Cải cách ruộng đất; Trường Chinh “bị cắt chức” tổng bí 

thư… như để xác nhận các sai lầm trong Cải cách ruộng 

đất. Thực chất chỉ là những màn kịch thô thiển để che 

lấp một tội ác mà Việt tộc cần đòi hỏi công pháp phải 

bảo vệ công lý cho tới nơi tới chốn, vì công chứng hóa 

tội ác này vẫn chưa hề trễ, nếu một chính quyền liêm 

chính mới ra đời thì có thể thực hiện các quy trình 

nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã của tội phạm học. 
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PHẢN XẠ GÂY TỘI ÁC  

ĐỂ THUẦN HÓA DÂN CHÚNG. 

Tội phạm học đóng góp tích cực vào quá trình từ nghiên 

cứu tới khảo sát, từ điều tra tới điền dã, từ phân tích tới 

giải thích, từ giải luận tới diễn luận, đóng góp của tội 

phạm học có mặt trong tìm hiểu sự thật, cùng lúc thấu 

hiểu cường độ của tội ác, tìm hiểu chân lý, cùng lúc thấu 

hiểu mật độ hành sát của tội phạm.Từ đây, tội phạm học 

làm sáng lên liên minh của sự thật và chân lý để làm rõ 

lẽ phải là các chế độ của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc 

quyền, độc trị, độc tôn) mang bản chất toàn trị từ hành 

vi tới hành động, có phản xạ gây tội ác để thuần hóa dân 

chúng. Các chế độ độc đảng-toàn trị mang phản ứng dễ 

dàng gây tội ác vì không có công lý nghiêm minh của 

tam quyền phân lập như các chế độ dân chủ.Các chế độ 

độc đảng-toàn trị không có tam quyền phân lập, không 

có dân chủ, nên có phản xạ và phản ứng truy hiếp nhân 

dân, vì không có lý trí, không có trí tuệ, không có tuệ 

giác về nhân quyền. Tội phạm học tổng quan sẽ kết luận 

được là các chế độ độc đảng-toàn trị gây tội ác nhiều 

hơn các chế độ dân chủ, các chế độ độc đảng-toàn trị 

giết người nhiều hơn các chế độ tôn trọng nhân quyền. 

Các chế độ độc đảng-toàn trị gây tội phạm qua nhiều 

thế hệ đậm hơn, sâu hơn, rộng hơn các chế độ dân chủ, 

biết tôn trọng nhân quyền. 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2210 

 

NHÂN VĂN GIAI PHẨM: 

DIỆT NHÂN TRI, HỦY NHÂN TÍNH 
Tội phạm học nhận ra các thủ đoạn thâm, độc, ác, hiểm 
của đám lãnh đạo ĐCSVN từ 1954 tới 2000. Đây là một 
đoạn đường dài của đời người, một giai đoạn dài trong 
lịch sử tội phạm của các lãnh đạo ĐCSVN. Khi cái ác 
cầm quyền để cái độc bỏ tù dai dẳng các nạn nhân của 
nó, để truy cùng diệt tận từ nghề nghiệp tới sáng tạo, từ 
cá nhân tới gia đình, từ lý lịch cá nhân tới quan hệ xã 
hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, một loại tội ác 
vừa thường trực trong cuộc sống hằng ngày, vừa thâm 
sâu ngay trong tư tưởng qua khủng bố với cường độ cao 
của bộ máy công an trị. Những khủng bố thường xuyên 
sau vòng lao lý với các tên gọi khác nhau là trại học tập, 
trại cải tạo… là một giai đoạn dài của một thủ đoạn bạo 
quyền qua cơ chế song hành cùng tà quyền qua hành 
chính để vô hiệu hóa sáng tác giới văn nghệ, cô lập hóa 
cá nhân, lũng đoạn hóa đời sống gia đình, thân quyến 
của văn nghệ sĩ. Mỗi trí thức trong nhóm Nhân Văn: 
Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường đều chịu chung 
một số phận là không được sống với học thuật, cụ thể là 
không được tiếp tục nghiên cứu trong chính chuyên 
nghành của mình. Khủng khiếp hơn nữa là sự khủng bố 
trên các văn nghệ sĩ: Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, kể 
cả Phan Khôi, Văn Cao, Nguyễn Bính… thường xuyên 
và lâu dài, áp chế tâm thần các nạn nhân, mà hậu quả là 
nỗi lo sợ bị khủng bố, bắt bớ, tra tấn bất cứ lúc nào, ảm 
ảnh cả đời người. Thí dụ rõ nhất là trường hợp của Trần 
Dần, đặt sẵn các hành lý cá nhân, chuẩn bị là bị bắt bất 
cứ lúc nào. 
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NHÓM XÉT LẠI:  

DIỆT ĐỐI TRỌNG ĐỂ HỦY ĐỐI LUẬN 

Trước hai tội ác là Cải cách ruộng đất và Nhân văn giai 

phẩm, thì tội ác thứ ba xảy ra trong giai đoạn nội chiến 

Bắc-Nam (1954-1975), với sự hiện diện của quân đội 

Mỹ, chiến dịch “chống xét lại” ra đời để truy diệt 

những nhân tố muốn thay đổi đường lối sắc máu của 

ĐCSVN, bị quy chụp là nhóm xét lại. Vụ án này, khác 

với hai thảm họa trước là một cuộc thanh trừng ngay 

trong nội bộ của những người cộng sản, mà chuyên 

chính vô sản kiểu ĐCSVN đã để lộ nguyên hình tính 

chất thanh trừng như truy sát, không thương tiếc các 

đồng chí, từ đó biến phản xạ thanh trừng truyền thống 

nội bộ của ĐCSVN. Trong thời điểm này là cặp bày 

trùng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, cả hai đều chủ mưu để 

độc quyền hóa độc tài-toàn trị, với tên đồ tể là Lê Đức 

Thọ, một nhân vật thao túng từ Trung ương đảng tới Bộ 

Chính trị, vây xiết chính phủ để tóm gọn chính quyền. 

Qua quyền lực của Ban bí thư trung ương và Ban tổ 

chức trung ương được cá nhân hóa trong tay tên đồ tể 

này, với độc quyền sử dụng công an và tình báo trong 

quá trình quy chụp các nạn nhân rồi hãm hại họ, trong 

đó có ám sát, có thủ tiêu, thanh trừng và thanh toán các 

đồng chí của họ. Các nạn nhân của nhóm xét lại bị tù 

đày vô hạn định, không được xét xử, không có tòa án, 

với sự vắng mặt tuyệt đối của tư pháp, của tòa án, và 

nhất là sự im hơi lắng tiếng trong toàn bộ của các đảng 

viên của ĐCSVN.  
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TRUY DIỆT SỰ KHÁC BIỆT 

Khi tội phạm học đi sâu vào quan hệ quyền lực giữa các 

lãnh đạo cấp trung ương, các kết quả điều tra về sử tính 

của ĐCSVN cho xuất hiện các hằng số: Tội ác thượng 

tầng. Tội phạm học không ngưng đọng lại tại hạ nguồn 

để chỉ nghiên cứu về hình sự của tội phạm, mà nó phải 

trở lên thượng nguồn thật xa để điều tra thật sâu, khảo 

sát thật rộng về các chính sách tổ chức chiến tranh như 

các quyết sách, như một loại tử sách của lãnh đạo chính 

trị đưa dân tộc, đẩy bao thế hệ thanh niên vào tử chiến, 

vào chỗ chết! Chính ý đồ chiến tranh làm nên ý độc của 

tử chiến là thượng nguồn của tội ác cấp quốc gia, ở đây 

các lãnh đạo chính trị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

và phải được phân xử công minh từ sử học tới công 

pháp. Lịch sử của các độc đảng-toàn trị từ thế kỷ XX tới 

nay là lịch sử của tội ác tồn tại qua tội luận là: diệt cái 

khác biệt, từ chính kiến tới xã hội, từ tín ngưỡng tới tôn 

giáo… lịch sử của ĐCSVN không nằm ngoài quy luật 

này. ĐCSVN từ trước 1945 tới lúc độc trị trên toàn bộ 

xã hội Việt từ 1975, thì nó chưa một ngày nào ngưng 

nghỉ trong quá trình tiêu diệt cái khác biệt, đã và đang đi 

ngược, đi ngoài vong kiềm tỏa của nó; nhất là khi cái 

khác biệt tới từ hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, đa 

hiệu, đa đảng). ĐCSVN sẵn sàng gây tội ác, và tội ác 

của nó phải được nghiên cứu như phản xạ của nó giờ đã 

thành truyền thống của nó. 
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TRUYỀN THỐNG TRUY DIỆT ĐỐI THOẠI 

ĐCSVN có truyền thống về tội ác, đó là truyền thống 

truy diệt đối phương, không những bị xem là đối thủ, 

mà chóng chầy bị xét xử như kẻ thù để phải mang kiếp 

tử tù. Ngay khi chưa cướp được chính quyền, ĐCSVN 

đã tổ chức thanh trừng có hệ thống, một cách máy móc 

các đảng phái chính trị không đi cùng đường với nó. 

Các đảng phái quốc gia đã có nhiều lãnh tụ bị thủ tiêu, 

kể cả các nhóm Đệ tứ cộng sản strokistes, cũng là nạn 

nhân của ĐCSVN trong những năm ròng từ khi ĐCSVN 

thành lập 1930 cho tới khi họ cướp được chính quyền 

1945. Ám sát hoặc thảm sát, trong nước và ngoài nước, 

các hội, các đoàn, các nhóm, các phái trong phong trào 

Việt kiều tại Pháp trong giai đoạn đệ nhị thế chiến cũng 

bị chiêu dụ rồi lôi kéo vào quá trình gây tội ác này do 

ĐCSVN điều hành và hoạt náo. Trong đó có những 

cuộc thanh trừng bằng thảm sát giữa các nhóm lính thợ 

(maind’oeuvre indigène) tại các trại miền Trung và 

miền Nam nước Pháp trong giai đoạn 1941-1944. 

Truyền thống tận diệt mọi chống đối, tới từ các ý định 

muốn làm khác, các ý muốn đi còn đường khác với 

ĐCSVN, đều bị trực tiếp hay gián tiếp trừ khử. 

 

 

 

 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2214 

 

DÙNG TỘI ÁC ĐỂ TỔ CHỨC LẠI NỘI BỘ 

ĐCSVN muốn giữ địa vị độc tôn trên chính trường, với 

sự hỗ trợ của các đảng cộng sản anh em, mà cũng là 

những sát thủ như họ. Những ý nguyện mở ra đối thoại, 

tạo ra đối luận với ĐCSVN trước sau đều bị vùi dập rồi 

thủ tiêu bằng tội ác, và trong các nạn nhân là các trí thức 

luôn chủ trương bất bạo động của các hội, các đoàn, các 

nhóm, các phái không theo cộng sản, số lượng nạn nhân 

của các cuộc thanh trừng này trải dài trong lịch sử của 

ĐCSVN từ trước đến nay. Truyền thống sát hại sự khác 

biệt, ngay như sự khác biệt có nguồn gốc của văn hóa, 

lịch sử, giáo dục… không hề dính dáng gì tới chính trị 

hay đe dọa gì tới quyền lực lãnh đạo của ĐCSVN, trong 

đó giới văn nghệ sĩ muốn tự do sáng tác, hoặc tự chủ 

ngay trên các đề tài sáng tạo của mình cũng là nạn nhân 

của ĐCSVN. Sau cuộc truy cùng diệt tận nhóm Nhân 

Văn giai phẩm, nhiều cá nhân trí thức hoặc văn nghệ sĩ 

liên tục bị trừng phạt, trừ khử, có khi bị thủ tiêu nếu đi 

ngược hoặc đi khác đường lối toàn trị của ĐCSVN. 

Thanh trừng nội bộ vẫn là hằng số của ĐCSVN, với ba 

thành phần nạn nhân của ba hệ nội. Thanh trừng nội bộ 

giữa các lãnh đạo, cụ thể là giữa các bè nhóm cấp trung 

ương, nơi mà nạn nhân tăng lên, nhân lên trước mỗi kỳ 

chuẩn bị các đại hội ĐCSVN. Các tướng quân đội, các 

uỷ viên trung ương, tại đây dùng tội ác để tổ chức nội 

bộ, thêm bớt lại nhân sự.  

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2215 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2216 

 

 

TRUY SÁT CHÍNH CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA MÌNH 
Cái ác cho ra đời hành động truy sát chính các đồng chí 
của mình, giờ đã thuộc về bản chất và phản xạ của các 
lãnh tụ trung ương, luôn dùng nhân lực của Bộ Công an 
cùng các cục tình báo pha lẫn với nhân sự của Ban bảo 
vệ trung ương để làm nhiệm vụ ám sát, sát hại các đối 
thủ. Quá trình này không hề ngừng nghỉ với các nhóm 
lợi ích hiện nay trong thế kỷ XXI này, được tổ chức cụ 
thể như các tập đoàn tội phạm, với bản chất mafia. Sát 
hại lẫn nhau qua nhân lực của Bộ Công an và Bộ Quốc 
phòng, mà các nạn nhân hiện nay, ngoài các tướng, các 
ủy viên trung ương, còn có các doanh nhân, các nhà tài 
phiệt, các “đại gia” sân sau của nhóm bại này mà không 
phải của nhóm thắng kia. Thanh trừng nội bộ giữa các 
cấp địa phương, tiêm nhiễm và ảnh hưởng vừa là bản 
chất vừa là phản xạ từ các đàn anh trung ương, các lãnh 
đạo địa phương không thống nhất trong quá trình chia 
chác từ tham ô qua tham nhũng, cũng sãn sàng sát hại, 
truy diệt nhau ở cấp địa phương, cấp tỉnh, cấp thành 
phố… qua các thủ đoạn của tội ác được trá hình như 
thuốc độc, các tai nạn giao thông… mà đàn anh trung 
ương đã sử dụng như “cơm bữa”, như “đi chợ”. Thanh 
trừng nội bộ giữa hai đảng“anh em” (ĐCSTQ đàn anh, 
và ĐCSVN đàn em), mà đàn anh là kẻ tính toán, chỉ 
đạo, giật dây qua hai thủ đoạn: ĐCSTQ mời những lãnh 
đạo của ĐCSVN đang chống hoặc đi khác ý đồ của 
mình qua các chuyến thăm, sau các cuộc họp với 
ĐCSTQ đàn anh, thì các lãnh đạo này của ĐCSVN đàn 
em, lần lượt tử vong bởi các độc xạ nguyên tử, bởi 
“nhiễm vi trùng lạ”.   
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TRUY DIỆT TÔN GIÁO 

Lịch sử của ĐCSVN đàn em trong tổ chức nhân sự luôn 

bị thao túng, điều hành, giật dây, gài bẫy bởi ĐCSTQ 

đàn anh. Đây vừa là phản xạ tội ác trắng trợn, vừa là 

một dấu chàm điếm nhục của ĐCSVN đàn em không 

bao giờ có tự do, tự chủ để có tự tin và tự lập trước 

ĐCSTQ đàn anh sẵn sàng giết đàn em như giết: sâu bọ, 

theo ngôn ngữ của các lãnh tụ, các quân sư thời Tam 

Quốc trong lịch sử của Tàu hoạn. Khi nghiên cứu và 

điều tra về các tội ác do các tội phạm của ĐCSVN và 

các đảng cộng sản khác trên thế giới trong thế kỷ XX, 

các nhà nghiên cứu về tội phạm học phải nhận ra là khi 

đối diện với hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, đa 

hiệu, đa đảng) thì ĐCSVN không bao giờ chọn hệ đối 

(đối chiếu để đối chứng, đối thoại để đối luận), mà 

ngược lại họ sẵn sàng gây tội ác để diệt vừa hệ đa, lẫn 

hệ đối như diệt các đối kháng bằng bạo lực của tội ác. 

Lịch sử của các đảng cộng sản từ thế kỷ XX tới nay là 

lịch sử của truy hại tôn giáo bằng những thủ đoạn trực 

tiếp hay gián tiếp được chủ mưu và bày biện bởi tội ác. 

Để phục vụ không những ý thức hệ vô thần của 

ĐCSVN, mà chủ yếu là tiêu diệt tín ngưỡng rồi tiêu hủy 

niềm tin, để mở đường cho tuyền truyền một chiều ngu 

dân do tuyên giáo tổ chức và chỉ đạo, để thay thế cùng 

lúc cả ba: tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin… Lịch sử của 

ĐCSVN chưa hề ngừng quá trình truy hại tôn giáo dựa 

trên quy luật này, từ khi ĐCSVN cướp được chính 

quyền 1945 tới lúc độc trị trên toàn bộ xã hội Việt 1975.  
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ĐỘC TRỊ CỦA TUYÊN GIÁO ĐỘC NGÔN, 

Khi lập đồ hình phân tích các nạn nhân tôn giáo, hãy 

phải định vị ít nhất ba chỉ báo, để có chỉnh lý từ điều tra 

tới điền dã, để có hợp lý từ phân tích tới giải thích, để 

được toàn lý trong tổng kết các hậu quả truy hại tôn giáo 

của ĐCSVN. Chỉ báo thực cảnh, từ khi chưa cướp được 

chính quyền tới khi có chính quyền toàn trị trong độc 

đảng, chính thực cảnh làm nên bối cảnh của độc trị. 

ĐCSVN dùng chiêu trò thành lập Việt Minh để sử dụng 

và thao túng như một mặt trận rộng rãi, trong đó các tôn 

giáo có mặt để tập hợp được số đông quần chúng ủng hộ 

ĐCSVN. Chỉ báo thực chất của chính quyền cộng sản 

độc đảng trong chuyên chính và toàn trị lên toàn thể 

sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, dựa 

trên thực tế của hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, độc 

tôn), từ đây không có chuyện phân chia quyền hạn giữa 

các tôn giáo và quyền lực độc đảng.Chỉ báo thực trạng, 

tới từ hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc 

tôn), tại đây chuyên chính của hệ độc không nhân 

nhượng với bất cứ tôn giáo nào, không nương tay với 

bất cứ tín ngưỡng nào, không thỏa hiệp với bất cứ niềm 

tin nào, từ đó tạo ra thế độc tôn của tuyên truyền độc 

đảng. Trong độc trị của tuyên giáo độc ngôn, ở đây độc 

mang hai nghĩa: chỉ có nó là độc nhất để độc tài, nên nó 

là mảnh đất độc ác, để cái độc xuất hiện cùng cái ác. 
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QUÁ TRÌNH TRUY HẠI TÔN GIÁO 

Quá trình truy hại tôn giáo, từ thái độ tới cách hành xử, 
từ hành vi tội ác tới hành động tội phạm rất khác nhau 
giữa các nạn nhân tôn giáo. Thiên chúa giáo liên tục và 
thường xuyên bị đàn áp, khủng bố, truy hại như là một 
lực lượng tín ngưỡng tới đất Việt qua con đường truyền 
đạo, đã là kẻ thù của ĐCSVN trong giai đoạn nửa đầu 
thế kỷ XX. Mặc dù Thiên chúa giáo không mang bản 
chất chính trị, nhưng thiên chúa giáo trực tiếp hay gián 
tiếp mang nội dung của nhân quyền và văn minh của 
phương Tây, lại có giá trị về vị tha được cổ vũ bởi kinh 
nghiệm lâu đời của dân chủ, trong đó có tự do ngôn 
luận. Thiên chúa giáo mang ý nghĩa nhân văn có nền là 
nhân bản trên một đức tin là thượng đế, một phạm trù 
tâm linh mà các lãnh đạo công sản vô thần không chấp 
nhận khi họ luôn đi trên con đường cướp chính quyền 
bằng bạo lực của cái ác. Với thảm kịch của Phật giáo: 
mê tín cầu vong, Phật giáo thương mại vì tiền, Phật giáo 
quốc doanh với sư công an… Cao Đài và Hòa Hảo đã 
là nạn nhân của ĐCSVN trong nội chiến Bắc-Nam 
(1954-1975) qua các cuộc thủ tiêu, ám sát các lãnh tụ 
của tôn giáo này. Sau 1975 thì Cao Đài và Hòa Hảo bị 
đàn áp, bị khủng bố trên quy trình toàn diện và vĩ mô, 
với các chiến dịch trấn áp, khủng bố liên tục. Cao Đài 
và Hòa Hảo là hai tôn giáo mang thực tiễn địa phương 
miền Nam không có hậu thuẫn của hệ thống Thiên Chúa 
giáo quốc tế bảo hộ, không được đông đảo quần chúng 
hỗ trợ như Phật giáo, nên Cao Đài và Hòa Hảo đang là 
nạn nhân của các tội ác bất nhân nhất hiện nay tại miền 
Nam của đất nước. 
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QUÁ TRÌNH TRUY HÃM DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Từ khi ĐCSVN áp đặt chế độc độc đảng-toàn trị lên 

toàn lãnh thổ, thì các dân tộc thiểu số miền cao, miền xa 

là những nạn nhân thường xuyên những tội ác, trên 

nhiều lĩnh vực. Trong đó: tài nguyên thiên nhiên luôn bị 

khai thác, tàn phá, nhiều nơi bị tận diệt; môi trường 

sống luôn bị tấn công, đe dọa, truy diệt. Những chính 

sách mang tính bày biện là bảo vệ, văn hóa, truyền 

thống, ngôn ngữ cho các dân tộc thiểu số đi cùng với 

các chính sách hỗ trợ về giáo dục và thi cử chỉ là trò mị 

dân. Bởi vì khi tài nguyên thiên nhiên nuôi sống họ, khi 

môi trường cùng môi sinh dính liền với sự sống còn của 

họ bị đe dọa bởi bạo quyền trung ương, bởi tà quyền 

tham quan, bởi ma quyền tham đất, tham mỏ, tham 

quặng, ngày ngày đe dọa sinh sinh tồn của họ. Chính vì 

không có đường sống trước các tội ác chiếm tài nguyên, 

chiếm đất của bạo quyền, tà quyền, ma quyền, mà họ 

đứng lên đòi hỏi công bằng. Và, bạo lý của ĐCSVN đã 

trả lời bằng các vụ bắt bớ, đẩy các nạn nhân này vào 

vòng lao lý, mà các chứng nhân đã thuật rõ sự dã man 

của công an khi tra tấn họ, để họ phải ký vào các lời 

khai không căn cứ là họ “chống chính quyền cách 

mạng”, “nổi loạn đòi tự trị”, sự thô bỉ đến tàn mạt đã 

dẫn cái ác tới cái tội thảm sát đồng bào Hmong năm 

2011. Hiện nay, người dân tộc là nạn nhân của tội ác 

cướp tài nguyên, cướp khoáng sản, cướp đất đai đang 

sống trong nơm nớp lo sợ tại Thái Lan, lo sợ bị trục xuất 

và trả về lại Việt Nam. 
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TRUY VONG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM 

Nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng toàn trị không có 

những mục đích luật pháp và xã hội chính đáng của một 

công pháp bình thường là: cách ly tù nhân với xã hội, 

mà vẫn bảo đảm quyền tính mạng của họ, Hướng 

nghiệp tù nhân, để tạo điều kiện trở thành công dân 

đúng và tốt, tạo điều kiện tích cực cho quá trình tái hội 

nhập xã hội khi mãn tù… Mà ngược lại nhà tù hiện nay 

của chế độ độc đảng-toàn trị được tổ chức như hiện 

cảnh của một địa ngục trần gian, tạo nên bối cảnh thuận 

lợi để tội ác xuất hiện với điều kiện giam cầm khắc khe, 

mà theo nhân chứng nó còn tồi tệ hơn nhiều lần so với 

các nhà tù thời thực dân của thế kỷ qua. Xếp đặt phản 

công lý và tổ chức phản nhân quyền đến độ bất nhân khi 

giam các tù nhân lương tâm cùng với các tù hình sự. 

Ngược đãi tù nhân hình sự, đặc biệt là dùng nhà tù để 

“trả thù” bằng những thủ đoạn tồi tệ nhất các chủ thể 

đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền-đây chính là số 

phận của các tù nhân lương tâm hiện nay. Nhà tù thời 

nay của chế độ độc đảng toàn trị là ổ của buôn lậu, tham 

nhũng, bóc lột. Buôn lậu ma túy công khai dưới sự tổ 

chức của các quản giáo, và cai tù như một nguồn lợi 

nhuận bán công khai.Tham nhũng thực phẩm nuôi tù 

nhân, bằng cách vừa thu hồi thực phẩm thăm nuôi của 

các giá định tù nhân, vừa bắt ép các tù nhân phải dùng 

thực phẩm bán tại nhà tù với giá cao, tạo nên khó khăn 

tài chính bất thường vừa cho tù nhân, vừa cho gia đình 

họ. 
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HÌNH SỰ HÓA LƯƠNG TRI 

Nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng toàn trị là chế độ 

lao động ngặt nghèo, với sự bóc lột sức lao động của tù 

nhân qua các sản phẩm mà họ làm ra, để làm giầu cho 

bọn quản giáo và cai tù… Nhà tù hiện nay của chế độ 

độc đảng toàn trị là nơi truy vong, tạo ra cái chết ở mức 

độ cao và cường độ mạnh, mà các hội đoàn quốc tế về 

nhân quyền biết rất rõ: sử dụng tù hình sự để hành hạ, 

hành hung, kể cả hành sát các tù nhân lương tâm, với sự 

tổ chức công khai của ban giám đốc nhà tù. Sử dụng 

điều kiện sống hằng ngày, từ thiếu thực phẩm tới thiếu 

vệ sinh để đầy dọa, vùi dập các tù nhân lương tâm theo 

quy trình “trả thù” đê tiện. Sử dụng các nhà tù xa nhà, 

xa nơi ăn chốn ở của gia đình tù nhân, cũng trong mục 

đích hành hạ, đầy dọa các gia đình của những tù nhân 

lương tâm. Các quốc gia đã và đang bị địa ngục trần 

gian của độc tài-toàn trị, thì tội phạm học luôn bị cấm 

đoán và truy nã. Đối với thảm trạng độc đảng-toàn trị 

của Việt Nam hiện nay, thì các nghiên cứu, khảo sát, 

điều tra, điền dã về các nhà tù với dữ kiện khách quan 

qua phân tích và giải thích chỉ thực hiện được thật đầy 

đủ khi ĐCSVN sụp đổ.  
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TRUY HỦY VIỆT TỘC : (LÊ DUẨN) 

“ĐÁNH THAY CHO LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC”  

Với não trạng của tín đồ vô điều kiện với hai đàn anh 

đầu sỏ lãnh đạo phong trào cộng sản của nửa cuối thế kỷ 

XX. Chỉ một não trạng cá nhân, đã kéo theo một tập thể 

mà cụ thể là Bộ Chính trị thời bấy giờ, cùng lúc kéo cả 

một dân tộc, cả hai miền Bắc và Nam vào một cuộc nội 

chiến huynh đệ tương tàn, với nhiều triệu nạn nhân đã 

phải nhận cái chết. Với khoảng cách lịch sử cần thiết về 

thời gian, sau khi đất nước thống nhất, thì não trạng “thí 

dân, thí nước” để đánh thay cho Liên Xô và Trung 

Quốc, mà hai tên đầu sỏ phong trào cộng sản thế giới 

này đã có xung đột với nhau về chính sách quốc tế cũng 

như tư lợi của chúng ngay trong khi cuộc chiến chống 

Mỹ (1954-1975). Để sau đó Việt Nam phải nhận hai 

cuộc chiến tiếp theo: biên giới Tây Nam chống Khmers 

đỏ bắt đầu năm 1977, biên giới phía Bắc chống Trung 

Cộng bắt đầu năm 1979, với bao ngàn nạn nhân đã chết. 

Đây không phải chỉ là chuyện đánh giá sai tình hình của 

Lê Duẩn về các tư lợi của các đảng cộng sản, sẵn sàng 

dẫn dắt đồng chí không đồng chính kiến với mình vào 

tử lộ; mà còn là một loại não trạng hiếu chiến trong tử lộ 

với sinh mạng của chính đồng bào mình: không hề là 

một ưu tiên trong quá trình cân nhắc (lý luận tỉnh táo-

đề nghị sáng suốt-thảo luận khách quan-quyết định 

chính chắn-hành động liêm sỉ) dựa trên nhân tính lãnh 

đạo làm nên nhân đạo chính trị mà một tổ chức chính 

trị (đảng, bè, phái…) phải có khi buộc đi vào tử lộ của 

chiến tranh. 
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VỚI NHIỀU TRIỆU NẠN NHÂN TRONG  

CUỘC NỘI CHIẾN HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN 

Một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, với nhiều triệu 

nạn nhân, không có nội dung đạo lý, không có ý nghĩa 

luân lý, không có tư tưởng đạo đức cho tương lai của 

dân tộc và đất nước; mà chỉ để lại một chế độ toàn trị 

dựa trên hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc tôn, 

độc trị). Nơi mà tuyên truyền “chiến thắng chống Mỹ”, 

“thống nhất đất nước”, “xây dựng đất nước mười lần 

giàu đẹp hơn”… chỉ để lại một thực trạng hiện nay là 

của một đất nước cạn kiệt tài nguyên với ô nhiễm môi 

trường trầm trọng, với một dân tộc nheo nhóc trong túng 

quẫn, với xuất khẩu lao động để làm lao nô, nô tỳ… cho 

các nước láng giềng với vị thế quốc tế tủi nhục nhất. Tất 

cả thực trạng này nằm trong một tâm trạng chung của 

một ĐCSVN: hèn với giặc, ác với dân, đã và đang mở 

đường cho Tàu tặc làm ra Tàu họa, Tàu tà sinh ra Tàu 

nạn… đang phủ trùm lên số phận của Việt tộc. Thấy và 

thấu nguồn của nó luôn ở cấp thượng tầng, tiếp tục gây 

ra tội ác trong những năm tháng tới tới hệ độc (độc 

đảng, độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị) với một hệ 

thống công an trị tiếp tục gây tội ác với nhân dân, nhất 

là với các đứa con tin yêu của Việt tộc đấu tranh vì dân 

chủ và nhân quyền cho một tương lai của công bằng, tự 

do, bác ái.  
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MỘT TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO DIỆT DÂN Ở 

NHIỀU MỨC ĐỘ KHÁC NHAU 
ĐCSVN mở đường cho ngoại xâm, trước là cõng rắn 
cắn gà nhà, sau đó là mang voi về dày mả tổ qua hệ 
tham (tham quan vì tham quyền, tham ô rồi tham nhũng, 
tham đất để tham tiền), một bọn nội xâm buôn chức bán 
quyền để sau đó là buôn dân bán nước. Tội phạm học 
không ngừng ở các “vở kịch” chống tham nhũng kiểu 
“đốt lò” của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng, mà tội phạm học phải lần tìm gốc, rễ, cội, 
nguồn để phân tích dây mơ rễ má của hệ độc (độc đảng, 
độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị như một tập đoàn 
lãnh đạo sát nhân), sẵn sàng thí dân, thí nước qua chiến 
tranh, tạo ra nội chiến để thực hiện một ý thức hệ ngoại 
lai, phản dân tộc. Như một tập đoàn lãnh đạo tội nhân, 
tiếp tục dùng công an trị để đàn áp, khủng bố, truy diệt 
những công dân yêu công bằng, quý tự do, trọng dân 
chủ, nâng nhân quyền. Như một tập đoàn lãnh đạo tư 
lợi của các nhóm lợi ích, được tổ chức như những 
mafia, sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau qua phản xạ bạo lực di 
truyền của cộng sản là thanh trừng nội bộ, bất chấp công 
lý, khinh miệt công pháp, xem thường công luận. Như 
một tập đoàn lãnh đạo diệt dân ở nhiều mức độ: nhắm 
mắt mà vơ vét tiền tham ô mặc cho Tàu tặc đang xâm 
lấn đất, biển, đảo; cúi đầu mặc cho Tàu họa ô nhiễm 
môi trường, truy diệt môi sinh của đất nước, khoanh tay 
mặc cho Tàu họan đưa tràn lan thực phẩm bẩn, hóa chất 
độc cùng với các công nghiệp nhiệt điện, hóa học, luyện 
thép đầy tội lỗi, gây ra ung thư cấp làng, cấp vùng, rồi 
cấp quốc gia. 
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TRUY SÁT NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA 

Không ngừng ở mức độ cá nhân gây ra tội ác, mà đi xa 

để đi rộng, đi sâu để đi cao lên tới thượng tầng lãnh đạo, 

nơi trung tâm của các bạo ý đã trở thành quyết sách, các 

tà ý đã thành chính sách, các quỷ ý đã thành tử sách đã 

và đang đưa Việt tộc vào tử lộ! Trong cuộc nội chiến 

huynh đệ tương tàn giữa hai miền (1954-1975), xuất 

hiện một chuỗi hệ luận của tội ác mà những kẻ cầm 

quyền đã tự cho phép chúng gây tội ác mà không ai 

được buộc tội chúng là tội phạm. Tư duy tội ác của bọn 

lãnh đạo này là: “thí lính”, “nướng quân” trong các 

chiến dịch, trên các mặt trận mà sinh mạng đồng bào 

của chúng bị đặt thấp hơn chiến thắng trên chiến trường 

để phục vụ chiến sách của chúng, từ đó mọi chiến thắng 

phải phục vụ ý đồ dùng tử lộ của lính, của quân như các 

con cờ để chúng đấu giá, mặc cả, thương lượng cho 

quyền lực và quyền lợi của chúng. Các lãnh đạo của 

ĐCSVN gây ra trong cả thế kỷ XX thì không ngừng lại 

trong khuôn khổ của cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, 

giữa hai miền (1954-1975), mà phải đi trở lên thượng 

nguồn từ khi có ĐCSVN dẫn tới chiêu bài Việt Minh 

trong kháng chiến chống Pháp. Chính trong thời điểm 

này đã có nhiều sự cố xác nhận quá trình “thí lính”, 

“nướng quân”, nơi mà mạng sống của các thế hệ thanh 

niên đã bị sử dụng trong tham vọng “phải giành chiến 

thắng bằng mọi giá”, vận dụng trong ý đồ “phải tới 

toàn thắng bằng mọi giá”. 

 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2228 

 

 

 

ĐỒ HÌNH VA HẬU NẠN CỦA TỘI ÁC 

Trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, giữa hai miền 

(1954-1975), quy luật độc đảng trong toàn trị, thì bọn 

lãnh đạo tự cho phép mình độc đoán trong quyết định, 

mặc cho hậu quả độc hại đến với đồng bào, dân tộc, đất 

nước. Nơi đây, hằng số “quyết chiến” song hành cùng 

hàm số “quyết thắng” cho xuất hiện một ẩn số trong tư 

duy (bất nhân) của kẻ lãnh đạo là: “tử chiến”- với mạng 

sống của lính, của quân, chớ không phải của chúng. Tội 

phạm học khi khảo sát các sự cố “thí lính”, “nướng 

quân” tới từ các tướng bất tài, từ các quyết đoán hồ đồ 

tới bất nhân của lãnh đạo, các tiên đoán sai lầm của việc 

dùng quân. Hậu quả của “thí lính”, “nướng quân” tiếp 

tục xẩy ra trên chiến trường Tây Nam chống bọn diệt 

chủng Khmers đỏ sau 1977, và bọn Tàu tặc 1979. 

Không được quên sự hy sinh làm bia đỡ đạn cho quân 

thù Tàu tặc tại Gạc Ma, nơi mà tên Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng lúc đó đã cấm các chiến sĩ giữ đảo được nổ súng 

để tự bảo vệ, nếu tên này trực tiếp tạo ra tội ác, thì phải 

sử hóa hành động phản bội của nó như một tội đồ. 

Thống kê hóa để định lượng là vai trò của tội phạm học 

phân tích, không ngừng ở hình sự hóa cá nhân, mà phải 

đi xa, rộng, dài, sâu hơn nữa để tới một phân tích định 

lượng về thiệt hại nhân mạng quá lớn lên số phận của 

Việt tộc cả thế kỷ XX.  
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TỘI ÁC VẪN ĐANG NỐI ĐƯỜNG CHO TỘI ÁC 

Các diễn luận từ đạo lý tới công lý, từ sinh mạng tới tòa 

án, từ thống kê hóa tới sử hóa một cách khách quan 

nhất. Đối với Việt tộc, các kết luận sau đây vẫn chưa 

được minh bạch hóa các lãnh đạo gây tội ác vẫn chưa có 

tòa án công minh để xử chúng; các lãnh đạo gây tội ác 

vẫn chưa có sử luận khách quan về chúng; các lãnh đạo 

gây tội ác vẫn chưa có công pháp quốc tế nhận diện 

chúng. Trên các nhận định này, lý luận của tội phạm 

học tổng quan, đề nghị nghiên cứu, điều tra phải tới các 

nhận định khác: định lượng thiệt hại về tính mạng quá 

lớn trong chiến tranh so với số phận nghèo nàn trong 

nheo nhóc hiện tại của Việt tộc. Định lượng thiệt hại về 

tính mạng quá nhiều trong thời chiến so với các điều 

kiện vật chất và tinh thần hiện tại mà Việt tộc đang có. 

Định lượng thiệt hại về tính mạng quá dài trong chiến 

sự so với chế độ độc tài nhưng bất tài hiện nay, ngày 

ngày đẩy Việt tộc vào ngu dân trong tuyên truyền. Chế 

độ độc tài hiện nay không hề có ý thức về sự thật của tội 

ác, để sáng suốt ra, không hề có nhận thức về tội phạm 

đang cầm quyền, để làm rõ lịch sử. Nên tội ác vẫn đang 

nối đường cho tội ác, để tội ác tự nối dài trên số phận 

của Việt tộc! 
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BẠO TRỊ: TỘI ÁC CỦA CÔNG AN 

Tội phạm học phân tích phải biết đường đi nước bước 

để tìm tới tội phạm học định hướng nhân bản, mà rõ các 

định đề của nhân quyền, biết lấy nhân vị của tự do để 

bảo vệ nhân bản và nhân văn; có nhân tri của dân chủ 

để bảo đảm nhân lý và nhân tính; nhận nhân đạo của 

bác ái để bảo hành nhân tâm và nhân từ, tất cả hệ nhân 

này phải trực tiếp phục vụ cho: nhân phẩm để chống lại 

tội ác, vô hiệu hóa tội nhân, vô dụng hóa tội đồ, cô lập 

hóa toàn bộ liên kết tội ác-tội nhân-tội đồ. Với hàng 

trăm nạn nhân hàng năm bị hành hung, tra tấn cho tới 

mất mạng trong các đồn công an, và xã hội sẽ không 

tính được bao nhiêu nạn nhân khác bị tra tấn đến trọng 

thương, khi về lại được gia đình chỉ vài ngày là tử 

thương. Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia 

có thống kê tử xuất trong các đồn công an cao nhất. Đây 

là một thực tế với các chứng tích về một loại tội ác chỉ 

có trong các chế độ độc đảng-toàn trị, nơi mà pháp luật 

của dân chủ, công lý của nhân quyền không sao tới 

được để bảo vệ các nạn nhân nằm trong bàn tay giết 

người của cả một hệ thống công an trị, bất chấp công lý. 
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HÀNH HUNG-HÀNH SÁT:  

GIẾT NGƯỜI TRONG ĐỒN CÔNG AN 

Tội ác giết người trong các đồn công an, phải được tội 

phạm học khảo sát và điều tra qua ít nhất là ba định 

hướng đã làm nên tầm vóc của chuyên ngành này, khi 

nó nghiên cứu về các chế độ độc đảng-toàn trị, kiểu 

Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và Việt nam. Nạn 

nhân tràn lan, nơi mà tội ác tới từ công an trị luôn được 

bảo kê và bao che bởi độc đảng-toàn trị, nơi mà chính 

các thủ phạm là công an có đầy đủ ý thức khi giết hại 

dân chúng với khẩu hiệu của bảo hộ độc đảng-toàn trị: 

“còn đảng, còn công an”. Hậu nạn không tư pháp, nơi 

mà tòa án cùng công lý không có các điều kiện bình 

thường để điều tra về thực cảnh của tội ác, hành vi của 

tội phạm, từ đó kiểm tra về bản chất của cái ác trong tay 

các công an khi cái ác quyết định cái độc “đòn thù” của 

công an đã dẫn đến cái chết. Hệ lụy của tử nạn, thân 

nhân của nạn nhân muốn biết sự thật trong các đồn công 

an đã gây ra cái chết, thì họ sẽ bị một hệ thống tư pháp 

là công cụ đã bị thuần hóa bởi cơ chế độc đảng-toàn trị, 

ngăn cản không cho tiếp nhận sự thật về tội ác. Thủ 

phạm chính là công an, những kẻ nhận nhiệm vụ phải 

bảo vệ công dân, nhưng làm chuyện ngược lại là giết 

dân. 
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TỘI ÁC CÔNG AN TRỊ VÀ  

TỘI ÁC ĐỘC ĐẢNG-TOÀN TRỊ CHỈ LÀ MỘT 

Đưa ánh sáng của chân lý, để công lý nhận định được 

tội ác công an trị và tội ác độc đảng-toàn trị chỉ là một; 

nơi mà tội ác công an trị là hạ nguồn của tội ác độc 

đảng-toàn trị là thượng nguồn, chính cái ác của lãnh đạo 

làm ra tội ác của công an để bảo vệ nó. Tội ác công an 

trị và tội ác độc đảng-toàn trị chỉ là một; nơi mà tội ác 

công an trị là hạ tầng của tội ác độc đảng-toàn trị là 

thượng tầng, nơi mà chính sách của độc đảng-toàn trị đã 

mở cửa, đặt nền, dựng tường, che mái cho các tội ác của 

kẻ giữ cửa, giữ nhà, giữ đất, giữ quyền cho độc đảng-

toàn trị. Tội ác công an trị và tội ác độc đảng-toàn trị chỉ 

là một; nơi mà tội ác công an trị là hành động của tội ác 

độc đảng-toàn trị là ý đồ, nơi mà tội ác đóng đầy đủ vai 

của nó là lấy cái ác để gieo sợ hãi, diệt đối kháng. Rất 

nhiều cơ quan nhân quyền quốc tế có đầy đủ các chứng 

từ, chứng tích, chứng nhân về một chế độ độc đảng-toàn 

trị của ĐCSVN và một hệ thống công an trị ngày ngày 

gây ra tội ác. ĐCSVN đã dùng công an để khủng bố, bắt 

bớ, truy sát… với mức độ và mật độ khốc liệt, nơi mà 

tội ác đi từ tra tấn bằng cực hình, bằng nhục hình cho tới 

tổ chức bức tử hay thủ tiêu, những tội ác ngang hàng với 

những quốc gia độc tài tàn ác bất nhân nhất hiện nay.  
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CỰC HÌNH VÀ NHỤC HÌNH 

Khi nghiên cứu về các tội ác của ĐCSVN đang độc 
quyền trong độc tài của độc trị, đi từ hành hạ tới hành 
sát chính nhân dân của mình, nhất là các chủ thể yêu 
công bằng để quý tự do, trọng dân chủ để nâng nhân 
quyền, thì tội phạm học phải theo các quy trình khách 
quan của nghiên cứu. Tội phạm học khảo sát và điều 
tra, nơi mà định chất song hành cùng định lượng, có nền 
là sự kiện để hiểu sự cố, có gốc là chứng từ tới từ chứng 
nhân và chứng tích. Tội phạm học phân tích và giải 
thích, nơi mà phân tích khách quan các sự kiện, sự cố 
với chứng từ, chứng nhân, chứng tích được đặt trong 
thực tế của độc đảng, thực trạng của độc tài, thực cảnh 
của độc trị. Tội phạm học giải luận và diễn luận, chỉ có 
thể lý luận và lập luận để thấu cái độc hại của tội ác khi 
hiểu được gốc, rễ, cội, nguồn của hệ độc (độc đảng, độc 
quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) làm nên cái độc đoán 
của tội phạm. Tội phạm học giết người để diệt nhân, nơi 
mà các chuyên gia của tội phạm học chỉ có thể am 
tường và thấu hiểu cái độc có trong cái ác khi nó quyết 
định sát nhân (giết người để diệt nhân). Đây là hành 
động song đôi làm nên hậu quả song lứa của tội ác; 
trước hết là giết người tức là diệt sinh mạng để thủ tiêu: 
thể lực, trí lực, tâm lực của một cá thể không tuân theo 
hoặc chống đối lại bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham 
quan, ma quyền tham tiền. Diệt nhân là diệt toàn bộ hệ 
nhân có trong một cá thể, từ nhân tính tới nhân lý, từ 
nhân tâm tới nhân từ, từ nhân trí tới nhân trí, từ nhân 
bản tới nhân văn, từ nhân đạo tới nhân nghĩa, từ nhân 
vị tới nhân phẩm. 
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TRUY DIỆT CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG 

VÌ DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN 

Các chuyên gia của tội phạm học không chỉ nhìn tội ác 

đơn lẻ qua hành vi đơn phương của tội phạm, mà phải 

hiểu để thấu tới nơi tới chốn tội ác của một chế độ độc 

đảng-toàn trị là tội ác diệt cả một hệ nhân (nhân tính, 

nhân lý, nhân tâm, nhân từ, nhân trí, nhân trí, nhân 

bản, nhân văn, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân vị, nhân 

phẩm) trên cả một mạng chằng chịt, dầy đặc: giết người 

để diệt nhân. Các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân 

quyền tại Việt Nam hiện nay là những chủ thể yêu nước 

thương nòi, những đứa con tin yêu của Việt tộc, cũng 

chính là những nạn nhân trực tiếp bị hành hung, khủng 

bố, bắt bớ, tù đày… từ ám hại tới ám diệt. Dưới chế độ 

độc đảng-toàn trị của ĐCSVN thì hệ thống ám hại-ám 

diệt trùm phủ lên toàn bộ lên đời sống xã hội, sinh hoạt 

xã hội, quan hệ xã hội không những của các nhân tố đấu 

tranh vì dân chủ và nhân quyền, vì công bằng và tự do, 

mà còn trên cả thân quyến, bạn bè, đồng nghiệp của họ. 

ĐCSVN đã tổ chức hệ thống hệ thống ám hại-ám diệt 

các chủ thể đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền tại Việt 

Nam hiện nay bằng: Các thủ đoạn bất nhân để bảo vệ 

cái bất chính của nó, vì dân tộc Việt không hề chính 

thức bầu cho ĐCSVN lãnh đạo dân tộc và đất nước Việt 

Nam. 

 



 

THỰC LUẬN – LÊ HỮU KHÓA   2235 

 

 

 

 

TỘI ÁC LÀ ĐỘNG CƠ VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ ĐIỀU 

KHIỂN BẠO QUYỀN, TÀ QUYỀN, MA QUYỀN. 

Các hành xử bạo động để bảo hành bạo quyền bất lương 

của nó, vì nó rất lo sợ trước dân chủ và nhân quyền sẽ 

dẫn tới đa nguyên, đa đảng. Các ý đồ tà gian để bảo kê 

tà quyền thâm độc của nó, vì nó muốn giữ đặc quyền âm 

binh của nó qua tham quyền để tham ô, tham nhũng vì 

tham tiền. Bạo quyền độc đảng-tà quyền tham quan-ma 

quyền tham tiền không phải chỉ là ngữ pháp để hiểu 

thực tế của tội phạm mà còn là mô thức giải thích về 

nguồn cội của cái ác, làm nên tội ác mà nạn nhân vĩ mô 

chính là dân tộc và đất nước. Độc tài bất tài-độc quyền 

lạm quyền-độc trị bất trị không phải chỉ là ngữ pháp để 

nêu rõ thực trạng của đất nước Việt là ĐCSVN độc tài 

mà còn bất tài trong quá trình phát triển đất nước, để 

đưa dân tộc tới văn minh. Độc quyền trong lãnh đạo nên 

lạm quyền để toàn quyền trong hành pháp, để thao túng 

lập pháp, để thuần hóa tư pháp. Độc trị nhưng không 

biết quản trị dân tộc bằng công bằng, tự do, bác ái, và 

bất trị khi sẵn sàng nhúng tay vào tội ác giết người, diệt 

nhân, hại đồng bào, hủy đất nước.Tội ác là động cơ và 

động lực để điều khiển bạo quyền-tà quyền-ma quyền. 
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TRÙ DIỆT CÁC PHONG TRÀO XÃ HỘI 

Các phong trào xã hội sau đây đã là nạn nhân của tội ác 

do công an tổ chức, do các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ 

đạo, nơi mà tội ác đã có mặt và tội phạm là công an luôn 

được chế độ độc đảng-toàn trị bao che, bảo kê. Phong 

trào yêu nước qua các cuộc biểu tình chống Tầu tặc 

cướp đất, biển, đảo, trong đó các người tham dự biểu 

tình bị đàn áp thẳng tay. Phong trào yêu nước qua các 

cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường qua sự cố 

Formosa đã truy diệt môi sinh của nhiều tỉnh miền 

Trung, trong đó các người tham dự biểu tình từ phụ nữ 

tới trẻ em đều bị hành hung. Phong trào tôn giáo để bảo 

vệ tín ngưỡng thiêng liêng của mình, trong đó các người 

lãnh đạo tôn giáo bị truy cùng diệt tận ngay trong nơi tu 

hành của họ. Phong trào Thiên Chúa giáo chống ô 

nhiễm môi trường do Formosa gây ra, cũng là phong 

trào chống Tàu tặc xâm lược, có cùng tâm điểm và cùng 

có hội tụ với các phong trào đấu tranh vì dân chủ và 

nhân quyền. Phong trào đấu tranh vì dân chủ và nhân 

quyền cũng là phong trào chống ô nhiễm môi trường, 

chống hủy diệt môi sinh, cũng là phong trào chống đàn 

áp tôn giáo, có cùng tâm điểm và cùng có hội tụ với các 

phong trào về tự do tín ngưỡng. Phong trào Thiên chúa 

giáo chống ô nhiễm môi trường, phong trào đấu tranh vì 

dân chủ và nhân quyền, có cùng tâm điểm để hội tụ với 

các phong trào tín ngưỡng địa phương Cao Đài, Hoà 

Hảo, tất cả cùng nhau chống bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham tiền, tất cả đấu tranh 

vì công bằng, tự do, bác ái. 
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GIAN THÔNG CÔNG AN-CÔN ĐỒ 

Thấy để thấu tại sao độc đảng toàn trị rất lo âu về tính 

liên kết dẫn tới tính liên minh của các phong trào có mặt 

trong toàn xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam. Độc 

đảng toàn trị đã đàn áp tàn nhẫn, khủng bố khốc liệt, bắt 

bớ tràn làn, tù đày dài hạn, hãm hại với các thủ đoạn bất 

nhân nhất các phong trào này. Hiện nay với độc đảng-

toàn trị, dân tộc Việt khám phá ra một bộ mặt mà không 

sao tưởng tượng được, là đáy sâu cái ác của chế độ là: 

công an dùng côn đồ, lưu manh, xã hội đen, lẫn cả tù 

hình sự đã và đang lãnh án để khủng bố, truy hiếp, sát 

hại dân lành, mà các kinh nghiệm giờ đây đã thành 

chứng tích, có chứng từ với chứng nhân. Công an sử 

dụng côn đồ để hiếp đáp, đánh đập dân oan bị cướp đất, 

khi họ quyết tâm bảo vệ mảnh đất, mái nhà của họ. 

Công an phối hợp côn đồ để đàn áp, hành hung các công 

nhân đình công tại các nhà máy, trong các khu công 

nghiệp. Công an sử dụng côn đồ để đàn áp, đánh đập 

các công dân biểu tình vì yêu nước, chống ô nhiễm môi 

trường. Công an cùng côn đồ khủng bố các nhà đấu 

tranh vì nhân quyền và dân chủ ngoài đường phố; hành 

hung họ trước gia đình ngay trong nhà của họ. Công an 

mua chuộc và chỉ huy côn đồ để đàn áp, đánh đập các 

công dân đấu tranh chống các trạm thu phí trái phép. 
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KHỦNG BỐ ĐỂ TRỪNG TRỊ  

CÁC NẠN NHÂN 

Công an bao thầu và chỉ đạo côn đồ để khủng bố, đáp áp 

các tu sĩ và tín đồ của các tôn giáo (Thiên Chúa giáo, 

Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành…). Công an chỉ huy và 

phối hợp với côn đồ để trấn lột, bắt cóc, hành hung các 

công dân xuống đường chống Tàu tặc, chống ô nhiễm 

môi trường.Công an chỉ đạo và bao thầu ngay cả các tù 

hình sự đang tại án để hành hung, khủng bố, đánh đập 

các thân nhân đi thăm các tù nhân lương tâm. Công an 

trực tiếp hướng dẫn côn đồ đàn áp, hành hung, trấn lột 

các chủ thể thiện nguyện của các hội đoàn từ thiện và 

các phong trào nhân đạo trên đường cứu trợ các đồng 

bào nạn nhân của thiên tai, của nghèo đói tại các vùng 

sâu, vùng xa. Đây chính là hành vi và hành động của tội 

ác, được tổ chức bởi các lãnh đạo công an từ cấp địa 

phương tới cấp trung ương, dưới sự chỉ đạo cao nhất là 

trong Bộ Chính trị. Với ý đồ của một chính quyền độc 

tài trong toàn trị dùng khủng bố vừa để trừng trị các nạn 

nhân ở cấp điếm nhục nhất, vừa để gieo nỗi sợ hãi lên 

toàn xã hội. Tại đây thì chính các chủ thể của xã hội dân 

sự, mọi thành phần nghề nghiệp, mọi tín ngưỡng… có 

cùng một nguyện vọng dân quyền trong dân chủ, công 

bằng trong công lý, nhân phẩm trong nhân quyền phải 

thực hiện được. 
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TỘI PHẠM HỌC XÂM LƯỢC 

(TÀU TẶC-TÀU PHỈ-TÀU NẠN-TÀU HỌA-TÀU 

HOẠN-TÀU PHẠM-TÀU TÀ) 

ĐCSTQ không ngừng ở ý đồ xâm lấn đất, biển, đảo của 

Việt tộc; không ngừng ở thâm đồ xâm lược để áp đặt sự 

thống trị bằng đô hộ rồi nô lệ hóa Việt tộc như Tàu tặc 

đã thực hiện nhiều lần trong Việt sử. Chúng cũng sẽ 

không tự ngừng lại ở hiểm ý xâm lăng trọn vẹn đất nước 

Việt, mà còn biến Việt tộc thành một nô tộc tật nguyền 

ở mọi mức độ từ thiên nhiên tới tài nguyên, từ thể lực 

tới trí lực, để các thế hệ Việt tương lai mang đầy khuyết 

tật của một sắc tộc đã bị thuần hóa. Từ thượng nguồn 

của ý đồ xâm lấn tới hạ nguồn của thâm đồ xâm lược, để 

vĩnh viễn nô lệ hóa Việt tộc thì từ sách lược tới chiến 

lược hiểm ý của Tàu thực hiện một quá trình tội ác tổng 

hợp (trộm, cặp, cướp, giựt đất biển đảo; ô nhiễm môi 

trường, hủy diệt môi sinh; đầu độc thực phẩm, buôn 

người, lấy nội tạng…). Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, 

chiếm biển, rồi còn bắn giết, sát hại ngư dân Việt trước 

một ĐCSVN nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối 

trước Tầu tặc. Từ ngày quy hàng ĐCSTQ qua mật ước 

Thành Đô, từ đó cho tới nay Tầu tặc đã nắm dao đằng 

chuôi để ĐCSVN phải đứng trước mũi dao để ngày 

ngày phải: hèn với giặc-ác với dân. Chất tặc của Tàu đã 

là chất độc sẵn sàng chế ra chất ác, xem mạng sống của 

Việt tộc không có một giá trị đạo lý gì với chúng, nên 

chúng ngày ngày bắn giết ngư phủ Việt, chúng vào hoạn 

lộ của cái ác mà không có một chút lương tâm. 
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TÀU TẶC LÀ BẠN VÀNG, LÁNG GIỀNG TỐT, 

VỪA ĐỒNG CHÍ VỪA LÀ ANH EM 

Ngữ pháp Tàu tặc chỉ bọn cướp có phản xạ giết người 

để đoạt của, chiếm đất, biển, đảo. Ngữ pháp này dựng 

nên mô thức giải luận để phân tích và giải thích các quá 

trình mà tội phạm học phải điều tra, phải khảo sát, phải 

nghiên cứu sau đó về : Tàu nạn,Tàu hoạn,Tàu họa, để đi 

đến mô hình diễn luận thế nào là Tàu tà nơi mà thâm, 

độc, ác, hiểm xuất hiện để biến thành hành động hại, 

hủy, giết, diệt dân tộc Việt như chúng đã làm liên tục từ 

nhiều ngàn năm qua trong xâm lược, trong đô hộ, trong 

đồng hóa, trong ý đồ diệt vong Việt tộc. Một kẻ thù 

truyền kiếp, mà tổ tiên dặn dò con cháu không được 

quên, vì chúng có dịp là lập lại tội ác ăn tươi nuốt sống 

dân Việt, để lấy đất Việt, vậy mà ĐCSVN gọi tên chúng 

là bạn vàng, láng giềng tốt, vừa đồng chí vừa là anh em. 

Việt tộc đừng trong chờ gì ở ĐCSVN đã quy phục để 

được-và-bị ĐCSTQ thuần hóa. Quy phục qua cúi đầu-

khoan tay-quỳ gối để được bảo kê bởi ĐCSTQ, thuần 

hóa chỉ biết thưa-bẩm-dạ-vâng trước đàn anh Tàu, vì 

đàn anh này biết thâm tâm, ưu tiên số một của bọn lãnh 

đạo ĐCSVN vẫn là cứu chúng, tức là cứu đảng, chớ 

không phải là cứu dân, hay cứu nước; đây là một tội ác 

ngầm đặt Việt tộc trước diệt vong trong nanh vuốt của 

Tàu tặc. 
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MA THUẬT ĐẦY TỘI ÁC CỦA TÀU TẶC 
Nhận lấy trách nhiệm khoa học để khách quan mà xây 
dựng các định hướng cho nghiên cứu, khảo sát, điều tra, 
điền dã về tội phạm học trong phạm trù Tàu tặc. Nghiên 
cứu về quá trình mất đất, biển, đảo từ địa lý thực địa tới 
địa dư chính trị để nhận ra sự lệ thuộc của ĐCSVN 
trước ĐCSTQ, từ khi lập ĐCSVN 1930 tới hiệp định 
Genève 1954, ma thuật đầy tội ác của Tàu tặc đã cụ thể 
hóa bằng cách chia cắt Việt Nam qua vĩ tuyến 17. Đây 
là một tội ác lịch sử sẽ giúp tội phạm học lập nên sử 
kiện, để hiểu sử tính tội phạm của Tàu tặc, từ đó gây 
dựng lên sử luận với chứng từ, chứng nhân của tội ác 
này. Khảo sát từ tư duy của các lãnh đạo ĐCSVN khi 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm giao Hoàng 
Sa cho Tàu tặc, cho tới quá trình gây tội ác liên tục của 
Tàu tặc để chiếm luôn Trường Sa, với hành vi ăn hiếp 
ĐSCVN, với hành động để giết ngư dân Việt trên lãnh 
hải của Việt tộc. Điều tra về những bước lùi của 
ĐCSVN từ mật ước Thành Đô tới nhiều thoái bộ đã 
nhường đất, biển, đảo, cùng lúc mở cửa cho công nghệ 
Tàu, xí nghiệp Tàu, công nhân Tàu, hàng hóa Tàu… 
tràn lan trên đất Việt, để thảm trạng hiện nay là chế độ 
độc đảng-toàn trị lệ thuộc vào ĐCSTQ và kinh tế Việt 
Nam ngày càng lệ thuộc vào Tàu tặc. Điền dã qua điều 
tra thực địa về các công nghệ bẩn của Tàu nạn đang gây 
những tội ác về môi trường, cùng lúc khảo sát thực 
trạng di dân của Tầu tặc tới đất Việt, để toan tính không 
những ăn nằm ở dề, mà còn lấy vợ Việt để tạo ra một 
thành phần lai mới mà ý đồ mai phục lâu dài để xâm 
lược cho bằng được đất nước ta. 
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TÀU PHỈ BUÔN LẬU, HỐI LỘ, BÀI BẠC, MA 

TÚY… UNG THƯ HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

Khi liên kết được các kết quả của nghiên cứu, khảo sát, 

điều tra, điền dã về Tàu tặc phải nhận ra thâm tính làm 

nên ý đồ của một mô hình tội ác có xếp đặt trên một 

không gian dài thường xuyên, trong một không gian 

rộng từ vĩ mô (từ chế độ, cơ chế, hành chính tới sinh 

hoạt xã hội, đời sống xã hội tới) tới vi mô (từ các huyện, 

xã, vùng, miền, thành phố tới cá nhân, gia đình, thân 

tộc). Tàu tặc luôn thực hiện tội ác của chúng bằng mua 

chuộc qua tham nhũng, thao túng thị trường qua tham ô, 

đầu cơ tích trữ qua môi giới với các tham quan, vì tham 

tiền mà rơi vào tà lộ của buôn dân bán nước! Ngữ pháp 

Tàu phỉ dựa trên thực tế lịch sử có cùng với sự xuất hiện 

và có mặt người Tàu trên quê hương Việt bao thế kỷ 

qua, họ tới nơi nào là họ tổ chức buôn lậu, bất chấp luật 

pháp quốc gia và địa phương mà họ đang định cư. Hối 

lộ, có tổ chức để điều khiển bọn tham quan, rồi lũng 

đoạn cơ chế tại chỗ. Bài bạc, tổ chức các khu bài bạc, tổ 

chức mạng đánh bạc qua công nghệ truyền thông trong 

nhiều thành phố của Việt Nam. Ma túy, được tổ chức 

trên quy mô rộng lớn, từ vận chuyển tới phân phối, mà 

hệ lụy không những trên thể lực của thanh thiếu niên 

Việt, mà còn trên rất nhiều thành phần xã hội. Đây là 

tiền đề để tạo tội ác của Tàu tặc đặt lên toàn sinh hoạt xã 

hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội, với sự bất lực của 

chính quyền trung ương.  
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NỘI XÂM ĐÃ MỞ CỬA CHO TÀU PHỈ  

Từ hối lộ qua tham nhũng Tàu phỉ, đã mở cửa để Tàu tà 

xâm nhập vào mọi cơ chế tổ chức quốc gia, tạo ra một 

không gian ngầm chính là nền cho Tàu tặc thực hiện âm 

mưu thôn tính đất nước Việt, vì Tàu phỉ trực tiếp hoặc 

gián tiếp hỗ trợ cho Tàu nạn đầu cơ nông phẩm, thao 

túng nông dân, Tàu họa ô nhiễm môi trường, hủy diệt 

môi sinh, Tàu phạm buôn người, lấy nội tạng. Giải thích 

tội ác để nhận ra tội phạm trực tiếp gây ra tội ác (Tàu 

tặc-Tàu phỉ-Tàu nạn–Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu phạm- 

Tàu tà). Và Đồng phạm, gián tiếp tham gia vào tội ác 

(bạo quyền lãnh đạo trung ương, tà quyền tham quan 

sống bằng tham nhũng, ma quyền môi giới nhận hối lộ) 

để mở cửa cho các tội đồ thâm nhập, đột nhập vào các 

tổ chức của sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ 

xã hội của Việt tộc. Những chủ thể yêu nước thương 

nòi, trong tự do-công bằng-bác ái, vì dân chủ và nhân 

quyền để xây dựng được một hệ thức: có kiến thức và 

tri thức về ý đồ của Tàu tặc, có ý thức sâu rộng để có 

nhận thức sâu xa về Tàu phỉ-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu 

hoạn-Tàu phạm- Tàu tà.  
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TÀU NẠN ĐÃ CÓ MẶT 

Tàu nạn, đã có mặt và đang hằng ngày đe dọa Việt tộc 

với ô nhiễm môi trường, nơi mà môi sinh bị truy diệt 

bởi chính các tập đoàn mang công nghiệp bẩn của Tàu 

sang đất Việt. Các nhà máy luyện thép tới các nhà máy 

điện than, đang tạo ra các làng ung thư tới Tây nguyên 

bị khai thác vô tội vạ, bầy nhầy nhiễm ô. Ta không được 

quên thực phẩm bẩn với hóa chất độc tới từ Tầu tạo ra 

ung thư cấp quốc gia mà các cơ quan y khoa quốc tế đã 

xếp Việt Nam là một quốc gia đang trong vòng tử nạn 

của ung thư hóa cao, một chuyện chưa bao giờ có tại 

Việt Nam, và không thể tưởng tượng được trong tư duy 

bình thường của các công dân các quốc gia văn minh. 

Tàu nạn chính là hệ quả của hành vi và động thái cúi 

đầu-khoan tay-quỳ gối của ĐCSVN trước ĐCSTQ, 

chính là hệ lụy của chuyện mở cửa tràn lan cho doanh 

nhân Tàu, thương gia Tàu tới đầu cơ nông phẩm, thao 

túng nông dân, làm điêu đứng nông nghiệp Việt. Hệ quả 

và hệ lụy này đưa về hệ kết là ý đồ xâm lấn-xâm lăng-

xâm lược của Tàu tặc làm bất cứ hành động tội ác nào 

để đạt được mục đích cướp đất Việt và diệt dân Việt. 

Chính quyền độc đảng-toàn trị hiện nay- đang trong 

vòng kềm tỏa của Tàu tặc mà phải nhận lấy bổn phận 

khoa học để tìm, thâu, nhận, phân, giải một cách khách 

quan, định hướng cho nghiên cứu, khảo sát, điều tra, 

điền dã về tội phạm học. Nơi mà hậu quả của Tàu nạn 

được tính toán từ thượng nguồn bên Tàu tà Bắc Kinh, 

qua các tác nhân Tàu tặc ngay trên đất nước Việt.  
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NHẮM MẮT MÀ MỞ CỬA, 

 CÂM MIỆNG ĐỂ TÀU HỌA TUÔN HÀNG 

Tàu tặc báo với cấp trên của chúng là: quan chức Việt 

hầu hết là tham quan, chúng tham quyền để tham tiền, 

quyền lực sánh vai cùng quyền lợi. Chúng dễ dàng bị 

mua chuộc bởi đồng tiền rồi rơi vào đường tội phạm, 

nhưng thường được bảo kê bởi độc đảng-toàn trị bất 

chấp luật pháp của chúng. Nông dân Việt cũng dễ dàng 

bị chiêu dụ trước cái lợi trước mắt, nhắm mắt chạy theo 

lợi nhuận tức thì, nên rất dễ bị phản bội trong hợp đồng, 

và sau đó để doanh nhân Tàu, thương gia Tàu sẽ thao 

túng giá cả, o ép mặt hàng. Tàu tà sẽ thực hiện các 

chính sách thay đổi liên tục để tạo ra các bất lợi, cũng 

như để xáo trộn thị trường thương mại của Việt Nam. 

Chính quyền Trung ương của ĐCSVN lại sợ Tàu qua 

chính trị, nên sợ mất lòng Tàu qua trao đổi thương mại, 

qua xuất nhập khẩu. Nhắm mắt mà mở cửa, câm miệng 

để Tàu tuôn hàng độc hại cùng lúc chính quyền Tàu đặt 

ra những chính sách thuế quan để chèn ép, hạ giá nông 

phẩm, sản phẩm của Việt Nam.  Chính các tội lỗi ngấm 

ngầm này luôn được «bật đèn xanh» bởi hệ thống trung 

ương lệ thuộc ĐCSTQ về chính trị, song hành tham ô 

trong cơ chế địa phương tạo ra môi trường thuận lợi để 

tội lỗi ngầm này được sánh đôi rồi chung sức cho các tội 

ác trắng trợn khác của Tàu tặc. 
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TÀU HỌA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG,  

HỦY DIỆT MÔI SINH 

Tàu họa, vì đúng là họa: họa mất nước, họa nô lệ, họa 

diệt vong… tất cả từ Tàu tặc, dưới bóng đêm của bọn 

âm binh buôn dân bán nước, có mặt trong trung tâm của 

bạo quyền độc đảng tới tham quan địa phương. Bắt đầu 

là Tàu trúng thầu qua tham nhũng để tham quan vơ vét 

trước, sau đó chính dân tộc Việt lãnh mọi hậu nạn, với 

các công trình đội vốn, rồi dân Việt còng lưng để trả 

thuế, lẫn nợ công đã ngập đầu, ngập mặt. Dưới độc 

quyền của một ĐCSVN dẫn dắt dân tộc trong nheo nhóc 

trong mê lộ, với một tập đoàn lãnh đạo mà thực chất là 

một tập đoàn tội phạm đã có nhà, có của, có thẻ xanh, 

có thẻ cư trú tại phương Tây. Trong hệ lụy của Tàu họa, 

tội phạm gây tội ác trực tiếp luôn có sự thông đồng của 

động phạm tại chỗ, có mặt trong guồng máy quốc gia, 

có quyền lực trong chính quyền địa phương: Các công 

nghệ bẩn của Tàu cùng hóa chất độc làm ô nhiễm môi 

trường, truy diệt môi sinh luôn có sự thông đồng qua hối 

lộ với các tham quan địa phương cấp xã, huyện, tỉnh, 

vùng, thành phố. Formosa là một thí dụ rất rõ về quá 

trình tham nhũng của chính quyền Hà Tĩnh được « đèn 

xanh » của những nhân vật trong Bộ Chính trị. Các công 

nghệ của Tàu khai thác tài nguyên trong một không gian 

rộng, vừa làm ô nhiễm môi trường, vừa hủy hệ sinh thái 

tới tận gốc rễ. Diệt quá tình tái tạo lại rừng, tái tạo môi 

trường xanh có sự thông đồng ngay trong chính sách 

cấp cao nhất của ĐCSVN.  
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TÀU HỌA: ĐẠI NẠN 

Khai thác boxite tại Tây Nguyên là thí dụ mà Tàu họa 

được cõng, bồng, bế, nâng bởi chính Trung ương 

ĐCSVN. Các chính sách xuất nhập khẩu tối đa có lợi 

cho Tàu, cùng lúc hại tối đa cho kinh tế, thương mại, xã 

hội… của Việt Nam được mở cửa, được thực hiện, được 

tạo điều kiện bởi bọn Hán gian. Bọn này có chức năng 

nội gián, có địa vị gián điệp, có vai trò dắt voi dày mả 

tổ, có hành tác cõng rắn cắn gà nhà. Tướng Trương 

Giang Long thuật lại là “chúng không ít”, «vì trăm này 

sinh ra trăm kia» để buôn dân bán nước, đẩy Việt tộc 

vào tội ác của Tàu nạn, đưa Việt tộc vào chốn diệt vong 

qua xâm lược của Tàu nạn. Hãy hệ thống hóa các sự cố 

về ô nhiễm môi trường, từ đại nạn kiểu Formosa tới các 

tai nạn trong sông ngồi, đồng ruộng, thành phố… mà 

không quên các hậu nạn do hàng loạt các nhà máy nhiệt 

điện sử dụng than đá do Tàu chủ thầu... Hãy thống kê 

hóa từ sự kiện tới sự cố, tất cả các thiệt hại về môi 

trường, môi sinh, bệnh tật… qua các thế hệ, từ cấp xã, 

huyện, tỉnh, vùng, thành phố tới cấp quốc gia. Hãy tư 

liệu hóa có hệ thống tất cả các thiệt hại mà trước mắt 

nạn nhân chính là môi trường, trực tiếp là con người, và 

lâu dài trên nhiều thế hệ. Kinh nghiệm cho thấy là hóa 

học da cam mà quân đội Mỹ đã dùng trong chiến tranh 

tại Việt Nam, với hậu nạn mà dân chúng vẫn phải lãnh 

chịu qua các thế hệ sinh ra sau chiến tranh để tư duy và 

lý luận. 
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TÀU HOẠN: ĐẦU ĐỘC THỰC PHẨM 

Tàu hoạn, dựa vào bọn phản dân hại nước ngay trong, 

ĐCSVN mà Việt tộc gọi chúng là: nội xâm! Ngoại xâm 

Tàu hoạn và nội xâm buôn dân bán nước thâm ô (tham 

quyền để tham tiền, tham quan để tham nhũng, đã và 

đang biến dân Việt thành lao nô, nô tỳ thấp kém nhất 

cho chúng sỉ nhục ngay trên đất Tàu, bị hành hạ như 

loại nô lệ giữa thế kỷ XXI này. Chưa hết, chúng còn tổ 

chức bắt cóc người Việt từ trẻ con tới phụ nữ để mổ mà 

cướp nội tạng, cái hoạn của Tầu là cái hèn của ĐCSVN 

làm nên cái nhục cho Việt tộc. Trước sự nhắm mắt trong 

câm miệng, cúi đầu trong vô trách nhiệm của ĐCSVN 

đối với các hóa chất độc hại có trong thực phẩm từ rau 

quả tới thịt cá… không được kiểm duyệt an toàn thực 

phẩm, không kiểm dịch trước khi tới tay người tiêu 

dùng, tồn tại trong các chợ, siêu thị, trong các cửa hàng, 

trong nhà hàng Việt… là nguồn cơn của bao bệnh tật, 

mà thảm họa chính là ung thư người tiêu dùng Việt. Các 

tội ác do hóa chất độc gây ra bệnh tật, tạo ra ung thư, rồi 

dẫn tới chết người qua thực phẩm, thì các chuyên gia 

cần sự hỗ trợ của nhiều thành phần xã hội, từ người tiêu 

dùng là nạn nhân tới các nhà khoa học, từ hóa học tới 

sinh học.  
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MẠNG LƯỚI ĐỒNG LÕA VỚI TỘI ÁC 

Hệ dây chuyền là thượng nguồn của tội ác là chính sách 

của Tàu hoạn có âm mưu chính trị song hành cùng các 

tội phạm là tác nhân chế tác ra các hóa chất độc được 

dùng từ chăn nuôi qua trồng trọt. Chính sách có chủ 

mưu của bọn lãnh đạo ĐCSTQ song lứa với đường dây 

nhập cảnh các hóa chất độc do các doanh nghiệp Tàu 

sản xuất và do các tội phạm Việt phân phối từ cửa khẩu 

tới các trung gian là con buôn đồng lõa với tội ác này. 

Chính sách có ý đồ của tội ác được ngụy trang qua buôn 

bán với phương cách của Tàu hoạn: « vừa nhiều, vừa 

rẻ » để « dễ mua, dễ dùng », nơi mà sự túng nghèo của 

dân chúng đã dễ dàng đưa họ dùng hóa chất độc hại gây 

bệnh rồi chết người. Các hậu quả, nơi mà tội ác được 

thực hiện với sự thông đồng của một mạng lưới đồng 

lõa. Đồng lõa với tội ác ở cấp chính quyền, nơi mà mức 

độ và số lượng ung thư đang ở cấp cao nhất, thì chính 

phủ không hề có một chính sách gì hiệu quả để ngăn 

chặn, ngăn cấm tự nhập khẩu tới tiêu dùng để bảo vệ 

người dân. Đồng lõa với tội ác ở cấp địa phương, với 

các tham quan bị mua chuộc bởi tham nhũng đã để các 

hóa chất không những có trong thực phẩm, mà còn có 

ngay trên thượng nguồn nuôi gia súc và trồng cây trái. 

Đồng loã với tội ác ở cấp phân phối, với các con buôn 

Việt chỉ thấy lợi nhuận nhiều và dễ qua đường dây buôn 

bán hóa chất độc trong phân phối thực phẩm và trong 

chế biến ẩm thực. 
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TÀU PHẠM BUÔN NGƯỜI, LẤY NỘI TẠNG 

Các hệ luỵ làm nên nhiều hệ quả cho các thế hệ tương 

lai. Một xã hội thật sự văn minh vì nhân quyền trong đó 

có tính mạng con người được xem như vô giá. Một dân 

tộc có văn hiến biết chuộng tiến bộ trong đó an toàn 

thực phẩm phải được kiểm soát, kiểm tra bằng sức mạnh 

của dân chủ. Trong đó, người tiêu dùng là chủ thể của 

nhận thức biết tự bảo vệ mình trong mọi công đoạn sản 

xuất thực phẩm và chế biến ẩm thực, không những bằng 

hành pháp, lập pháp, tư pháp mà còn biết vận động xã 

hội dân sự, với các phong trào an sinh xã hội, với các 

tập thể biết bảo vệ thể lực cho cộng đồng và cho dân 

tộc. Tàu phạm với tội phạm lúc trắng trợn, lúc công 

khai, lúc lén lút để buôn người với dụng ý là lấy nội 

tạng, thì đây chính là tội ác! Tội phạm học hình sự song 

hành cùng tội phạm học phân tích gọi tên ngắn gọn là: 

giết người-cướp mạng, để lấy nội tạng là truy diệt mạng 

sống, hủy sự sống, hại chất sống của con người. Hiện 

nay, ĐCSTQ đã làm chuyện này trên quy mô lớn đối 

với các dân tộc thiểu số, như tại Tân Cương, với các đạo 

giáo không phục tùng độc tài-toàn trị ĐCSTQ, như tôn 

phái Pháp Nhân Công, đều là nạn nhân của hệ thống tội 

ác: mổ nạn nhân để lấy nội tạng. Chính đây là sự tàn ác 

mà thế giới hiện nay đang ngạc nhiên trong sửng sốt và 

trong hốt hoảng, vì không ngờ chính quyền Tàu phạm 

có thể đi tới loại tội ác này.  
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TÀU TẶC LÀM NÊN TÀU TÀ-TÀU NẠN-TÀU 

HỌA-TÀU HOẠN-TÀU PHẠM 

Với Việt tộc, qua bao kinh nghiệm với Tàu tặc làm nên 

Tàu tà-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu phạm, thì chúng 

ta không mấy ngạc nhiên khi biết trong tư duy, chúng tự 

xem mình là «thiên triều». Ở đây, đối phương hoặc đối 

thủ của chúng chỉ là thú vật, mục súc, để chúng muốn 

lấy mạng bao giờ thì lấy, cướp mạng của đối phương, 

đối thủ để phục vụ cho thân thể, cho thể lực của chúng. 

Các lứa tuổi của nạn nhân Việt bị mổ để cướp nội tạng, 

trong các lứa tuổi không những có người lớn từ thanh 

niên tới trung niên, mà còn có các lứa tuổi rất thấp từ 

thiếu nhi tới thiếu niên. Các trường hợp bị thương tật 

nặng, hoặc bị tử vong sau khi mất nội tạng, trong đó có 

các nạn nhân bị mất mạng ngay bên Tàu, có người bị 

mất mạng sau khi trở về Việt Nam. Các đường dây buôn 

nội tạng có khi lén lút, có khi bán công khai, ít nhiều 

xuất hiện trên các mạng xã hội một cách trá hình. 
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TÀU TÀ TRONG TỘI ÁC ĐƯỢC NỐI GIÁO 

Quá trình tội ác của Tàu họa trên tổng thể của một âm 

mưu xâm lược, sẵn sàng dẫn Việt tộc tới diệt vong bằng 

cách vây bủa toàn bộ các lối thoát của Việt Nam. Phía 

Bắc, thì Tàu tặc trực tiếp chiếm đất, đổi đường biên giới 

thuận lợi cho chúng, rồi bắt buộc các lãnh đạo của 

ĐCSVN phải thuận phục chúng. Phía Đông, thì Tàu tặc 

trắng trợn chiếm biển, cướp đảo, ngày ngày giết hại ngư 

dân Việt, tự ý xây các căn cứ quân sự để quân sự hóa 

biển đông bằng bạo lực. Phía Tây Nam, thì giật dây 

Lào, thao túng Campuchia, không những chặn dòng 

chảy sông Mékong để tiêu diệu đồng bằng sông Cửu 

Long, vựa lúa của đất nước, giờ lại cho phép Tàu lập 

căn cứ quân sự ngay trên đất Campuchia. Các điều kiện 

dẫn tới tội ác của Tàu tà càng được phát huy thuận lợi, 

khi ĐCSVN hoàn toàn bị cô lập, vì phải làm theo lệnh 

của ĐCSTQ đàn anh xâm lược là không được theo một 

liên minh quân sự nào để tạo đồng minh chiến đấu cạnh 

mình. Không được chấp nhận một căn cứ quân sự nước 

ngoài nào đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Không được kiện 

cáo Tàu tặc qua tòa án quốc tế như Philippines đã thực 

hiện. Cái tròng đã mở, đang đặt vào vào cổ của dân tộc 

Việt, để tội ác của Tàu tặc dễ dàng diễn ra với một 

ĐCSVN tha hóa trong tham nhũng, với những lợi ích 

nhóm mà thực chất là những tập đoàn tội phạm đi từ sâu 

dân mọt nước tới buôn dân bán nước. Và sa lầy trong 

độc tài nhưng bất tài, không biết tự chuyển mình theo 

tiến bộ, theo văn minh, theo nhân quyền và dân chủ. 
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TẬN DIỆT AN NINH CỦA THA NHÂN 

ĐCSVN chối từ đa nguyên, loại bỏ đa lực, đa trí, đa tài, 

đa năng, đa hiệu, chấp nhận đa dạng, đa phương với các 

đảng phái, đoàn thể, phong trào để cùng bảo vệ dân tộc 

và đất nước. Nên khi phân tích và giải thích về các tội 

ác của Tàu tà, thì không được quên trách-nhiệm-trong-

vô-trách-nhiệm của các lãnh đạo ĐCSVN hiện nay đã 

tạo những điều kiện quá thuận lợi để tội ác của Tàu tà 

được thực hiện dễ dàng trong thảnh thơi.  Diệt sinh 

mạng của tha nhân, chặn đường sống rồi dẫn tới hủy 

diệt thân thể, tương lai, sự sống còn của tha nhân, gây 

đổ vỡ cho gia đình nạn nhân, truy diệt các quan hệ xã 

hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội bình thường của 

nạn nhận và thân quyến của họ. Vì vậy, định luận của 

tội phạm học không ngừng ở cá nhân gây tội ác mà đi 

xa hơn để thấy được là có: các tập đoàn tội phạm, từ xã 

hội đen tới các tướng lĩnh quân đội, công an giết người 

để cướp của, và còn phải đi sâu hơn để nhận diện ra 

chính quyền tội phạm, mà chính trị học về tội ác đã đặt 

ra phạm trù nghiên cứu: tội ác chính quyền, mà tội ác 

trong Cải cách ruộng đất 1956-1958 là một thí dụ điển 

hình. Tận diệt an ninh của tha nhân, tạo bất an tính 

mạng đưa tha nhân rời sinh lộ, đẩy họ vào tử lộ. Nạn 

nhân càng biểu lộ rõ nhân tính bằng nhân đạo, qua nhân 

từ của họ thì càng bị thủ phạm tội ác truy diệt tàn khốc; 

nạn nhân càng nói rõ, hô to tính bất nhân thất đức của 

tội phạm thì càng bị trừng phạt, tra tấn khốc liệt, đây là 

trường hợp của các tù nhân lương tâm trong phong trào 

đòi dân chủ và nhân quyền hiện nay tại Việt Nam. 
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TỘI PHẠM CƯỚP QUYỀN SỐNG  

CỦA THA NHÂN 

Giết người, bỏ tù vô cớ nạn nhân, ám hại hoặc khủng bố 

từ tính mạng tới an ninh xã hội của gia đình nạn nhân, 

đe dọa an toàn tính mạng của từng quan hệ xã hội chung 

quanh nạn nhân. Thủ phạm gây tội ác chối từ nhân tính, 

tức là gạt bỏ nhân đạo, xóa diệt nhân bản, chối từ nhân 

văn làm nên nhân tâm của nạn nhân. Đó là trường hợp 

của dân oan hiện nay tại Việt Nam: bị cướp đất lại còn 

bị đàn áp, bị cướp của lại còn bị khủng bố, bị mất trắng 

lại còn bị ở tù, với các bản án dựa trên vu khống là “phá 

rối trật tự an ninh”, dựa trên vu cáo là “chống người 

đang thi hành công vụ”, bị vu oan là các “lực lượng thù 

địch” theo giọng điệu của đám tuyên giáo. Tội phạm 

cướp quyền sống của tha nhân, để trộm, cắp, cướp, giật, 

sẵn sàng giết người để đoạt của cải, đe dọa sự sống, tạo 

bất an trong xã hội. Bạo quyền dùng bạo động để song 

hành với tà quyền qua tham quan để liên minh qua tham 

nhũng với ma quyền buốn đất, bán nhà, vì tham tiền. 

Sẵn sàng dùng côn đồ, du đảng của xã hội đen để gây 

tội ác một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Một bạo quyền 

tội phạm bảo kê cho đám âm binh “đâm thuê, chém 

mướn” cho nó, mà một bạo quyền không còn nhân tính. 
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ÁC QUYỀN =  

ĐỘC QUYỀN + BẠO QUYỀN + TÀ QUYỀN 

Tội phạm giết người để chiếm của cải, hãm hại cộng 

đồng cùng lúc hủy diệt truyền thống, truy diệt các tập 

quán tốt để vùi dập nhân tính. Khai thác không khí xã 

hội sợ hãi vì sợ chết, giết chóc đi cùng với tù đầy, để 

khủng bố tinh thần một dân tộc, đặt quyền sống của 

nhân dân dưới bạo quyền. Loại tội phạm này sẵn sàng 

giết người, để tồn tại bằng ác quyền. Hiện nay, 

ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam đã, đang, sẽ bỏ tù và 

truy diệt mọi công dân yêu nước xuống đường đòi lại 

chủ quyền lãnh thổ, đảo biển của đất nước, khi họ hô to 

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Yêu nước và 

muốn bảo vệ tiền đồ tổ tiên, muốn bảo tồn trọn vẹn lãnh 

thổ quốc gia, muốn bảo an tương lai các thế hệ con cháu 

sau này, đều có thể là nạn nhân của bạo quyền độc đảng. 

Hậu phương để bảo đảm sự tồn sinh của chính quyền 

độc tài này không phải là Việt tộc, mà là một tập đoàn 

tội phạm khác: ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Giết người để cướp quyền lực, cướp chính quyền bằng 

giết chóc, lấy bạo động chính trị để tạo ra bạo lực tràn 

lan trong xã hội, tức là tạo ra bối cảnh, lấy bạo lực làm 

hằng số, lấy tội phạm làm hàm số, lấy tội ác làm ẩn số 

để làm nên phương trình: ác quyền = độc quyền + bạo 

quyền + tà quyền để thao túng xã hội, để vây bủa dân 

tộc. Từ âm binh buôn chức bán quyền tới buôn dân bán 

nước chỉ vài bước đối với chúng, nhưng là tội ác chống 

tổ tiên, dân tộc, đất nước.  
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NÚP BÓNG CHE THÂN BỞI TÀU TẶC. 

Đây là phương trình mà Việt tộc đã thấy đáp số toán học 

phi nhân tính, phản nhân đạo của ĐCSVN-Đảng cộng 

sản Việt Nam: hèn với giặc, ác với dân; thay vì giết giặc 

cướp nước Việt, thì lại đi giết dân Việt để được núp 

bóng che thân bởi Tàu tặc. Đã gây tội và liên tục tạo ra 

tội qua các con đường bạo động, đàn áp, khủng bố, tù 

đầy, tra tấn để gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng, nỗi bất 

an trong tập thể, nỗi kinh hoàng trong dân tộc, ngày 

ngày thấm thỏm lo sợ: kẻ ác đang giết người chính là kẻ 

đang cầm quyền. Tội phạm học đề nghị không chỉ 

nghiên cứu tội phạm của bạo quyền mà phải điều tra sâu 

xa về chính sách tội phạm hóa bằng hệ thống tuyên 

truyền của nó, cụ thể là dùng hệ thống báo chí và truyền 

thông với bút nô, ký nô, văn nô…  để che lấp tội phạm 

của chính quyền, cùng lúc biện minh cho tội ác của 

chính quyền đó. Khi nghiên cứu về thủ phạm giết người, 

thì phải điều tra kỹ lưỡng về các tòng phạm vì đặc 

quyền, đặc lợi qua ân sủng và bổng lộc nhận được từ thủ 

phạm gây ra tội ác. Đây là hiện tình của hơn 800 cơ 

quan truyền thông cùng với hằng nghìn nô bộc ngày 

ngày che lấp sự thật của tội ác, tung hỏa mù của tuyên 

truyền một chiều để khoả lấp chân lý, cùng lúc diệt luôn 

lẽ phải về đạo lý cũng như đạo đức các nạn nhân của tội 

ác. 
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ỘI ÁC VĨ MÔ 

Phải thấy các tội ác vĩ mô trong xã hội Việt Nam hiện 

nay, từ ô nhiễm môi trường để diệt môi sinh của Việt 

tộc cho tới sự tràn làn các độc chất trong thực phẩm để 

diệt dần mòn sinh lực Việt. Tội phạm học sẽ phải đi sâu 

vào sự liên minh bất chính, đang bất chấp sinh mạng 

của một dân tộc để thấy hết thủ đoạn của Tàu tặc cùng 

sự thất nhân của chính quyền và sự thất đức của các tập 

đoàn công nghiệp gây ô nhiễm cùng các con buôn đưa 

độc chất vào thực phẩm. Tâm lý học nhận diện phạm 

nhân gây tội ác song hành cùng xã hội học phòng ngừa 

tội ác qua các phân tích nhóm, bè, phái, đảng… gây ra 

tội ác để cùng luật học mà minh sử tội phạm, cùng sử 

học xác chứng tội ác. Tội phạm học phải nghiên cứu sự 

tương quan giữa các cuộc thanh trừng nội bộ trong đám 

chóp bu đang cầm quyền của ĐCSVN-Đảng cộng sản 

Việt Nam, ứng xử bằng quyền bính và hành xử qua tư 

lợi, để thấy rõ sự tương tác giữa các tập đoàn tội phạm 

này với các tội ác mà công an và quân đội là công cụ 

của chúng đã, đang và sẽ gây ra cho cả một xã hội đang 

bị mất đạo đức, một dân tộc bị lạc đạo lý, vì bị tội ác 

thao túng, giật dây, gài bẫy... Chính tội ác trong quan hệ 

quyền lực đã gây ra các tội ác khác trong buôn quyền 

bán chức, qua buôn chức bán bằng, tạo ra một sinh hoạt 

giáo dục có tra tấn trẻ em trong các trường mẫu giáo; có 
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bạo lực trong cách ứng xử của thầy cô, có bạo động của 

học sinh sẵn sàng đe dọa tính mạng của thầy cô…  

 

DỤNG BẠO QUYỀN LẬP CỰC QUYỀN 

Tội ác thượng tầng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

phát triển tội ác hạ tầng đang lan trong khắp mọi sinh 

hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội của Việt 

tộc. Chính văn minh tới cùng với dân chủ đã bảo vệ dân 

quyền bằng tư pháp nghiêm minh của tam quyền phân 

lập làm lùi các ác, đẩy cái tội vào nhà tù, khi công lý có 

mặt để bảo vệ người dân, với công pháp nhìn thẳng vào 

tội ác để vạch mặt chỉ tên tội phạm với công luận thẳng 

lưng còn không sợ, không cúi đầu, không khoanh tay, 

không quỳ gối trước cái ác đe dọa sự sống. Nhưng trong 

tình hình của Việt Nam, khi độc đảng còn toàn trị thì: 

cái ác còn đứng đó, các tội còn ra đời! Độc đảng chuyên 

chính không muốn chia quyền lực qua đa nguyên, để xã 

hội nhận hưởng đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu… thì 

độc đảng phải dùng bạo quyền để tiếp tục tham quyền, 

mà tư quyền song hành cùng tư lợi của độc đảng, nên 

bạo quyền độc đảng sẽ dùng bạo lực, tức đưa cái ác, đẩy 

cái tội vào cuộc để tội ác có mặt trong xã hội để khủng 

bố dân tộc, để truy diệt cái đa của nhân trí, của nhân 

tính. Độc đảng thì độc tài, nhưng bi kịch của ĐCSVN là 

độc tài nhưng bất tài, chính cái ung thư đôi độc tài-bất 

tài sẽ đưa dân tộc xuống vực, đưa đất nước xuống hố, 

và chính nó sẽ tạo ra hệ đối (đối kháng, đối lập, đối 

trọng). Lãnh đạo độc tài nhưng bất tài thì sẽ chịu những 

phong trào dân chủ, nhân quyền, công bằng, tự do, văn 

minh đối đầu với nó bằng phương trình đa tài-thực tài.  
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TÀ LỘ CỦA THAM QUYỀN 

Trong bối cảnh độc tài-bất tài sẽ dùng bạo lực để bạo 

hành thường xuyên các phong trào tiến bộ, độc đảng 

độc tài-bất tài sẽ cho cái ác xuất hiện, để cái ác ra đời 

cùng cái tội mà đàn áp, mà tiêu diệt phương trình đa tài-

thực tài. Độc đảng thì độc trị, nhưng thảm kịch của 

ĐCSVN là không biết quản trị, kéo dân tộc từ nghèo 

nàn tới lạc hậu, từ nheo nhóc tới tận cùng với tham 

nhũng song đôi cùng nợ công, với tham ô song hành 

cùng bòn rút tài nguyên cho tới kiệt quệ, thì chính dân 

đen, dân oan sẽ tự hình thành những phong trào đấu 

tranh cho công bằng và công lý. Chính độc đảng trong 

độc trị lại không biết quản trị, sẽ sinh ra một xã hội bất 

trị (trên nói dưới không nghe; đảng muốn dân không 

muốn…) mâu thuẫn không giải quyết thì xung đột sẽ tới 

với đối kháng. Phản xạ của độc đảng trong độc trị là lăn 

xả vào phương trình bạo quyền-bạo lực-bạo hành để 

nhảy vào bạo ác, cho tội ác xuất hiện khi chính độc 

đảng-độc trị phải đối mặt với các phong trào xã hội, 

sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội mà  bất 

trị được ý thức rồi nhận thức như bất tuân dân sự. Độc 

đảng thì độc quyền, trong tà lộ của tham quyền, trong 

ma lộ của bám quyền, để tiếp tục cuộc sống âm binh của 

cái ác là lạm quyền, khi phương trình độc quyền-tham 

quyền-bám quyền-lạm quyền như ung thư trầm kha đã 

biến thành phản xạ phải cướp quyền, thì nó đối diện rồi 

đấu đầu với bất tuân dân sự đại diện cho phong trào tiến 

bộ, dân chủ, nhân quyền.  
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BẠO KIẾP, TÀ NGHIỆP, MA PHẬN 

Với công bằng, tự do, văn minh, thì ĐCSVN sẽ rơi vào 

ngõ cụt, bí lối vì bí cách giải quyết, nên phản xạ độc 

đảng trong phản ứng của độc tài-độc trị-độc quyền là 

mở cửa để tội ác vào xã hội, mà giết dân, mà truy diệt 

các các phong trào này. Đây là cách loại phản xạ- phản 

ứng của lãnh đạo mang ung thư đôi, nơi mà cái bất tài 

làm ra cái xấu, tồi, tục, dở sẽ đón, chào, nhận, tiếp nhận 

cái ác được nuôi bởi cái thâm, độc, ác, hiểm. Cái ác chỉ 

chờ dịp để làm ra cái tội, vì đây là bạo kiếp, là tà 

nghiệp, là ma phận của nó. Hãy loại cái ác ngay trong 

trứng nước để nó không làm ra tội ác. Một đất nước văn 

minh, một gióng nòi có văn hiến làm nên một dân tộc 

không có ai là nạn nhân của cái ác! Không bao giờ trễ 

để ra khỏi con đường của tội ác, không bao giờ muộn để 

rời xa đường đi nẻo về của tội phạm, hãy tìm lại nhân 

phẩm bằng cách trở lại với nhân đạo để nhận lại nhân 

tính, bằng cách nhìn thẳng vào tội ác mà định nghĩa nó 

cho đúng, để có định luận trúng về các hậu quả mà nó 

gây ra trên số phận và tương lai của chính số mạng của 

con người và trên chính số phận của đồng bào mình. 

Nếu dân chủ chưa tới với đa nguyên để bảo vệ nhân 

quyền trong thảm cảnh hiện nay của Việt tộc, thì công 

dân Việt có toàn quyền yêu cầu những kẻ sẽ lãnh đạo 

tương lai nhận nhiệm vụ bảo vệ đồng bào và đất nước 

phải có có lương tâm, với lương tri lãnh đạo để bảo vệ 

dân tộc và đất nước.  
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CÁC TỘI ÁC TỚI TỪ DÀN ÁP, BẮT BỚ,  

TRA TẤN, TÙ ĐẦY, HÀNH HẠ… 

ĐCSVN không có khả năng để tự tạo điều kiện cho một 

“minh chủ” ra đời với nội công chống lại tội ác; cho 

một “minh chúa” ra đời với bản lĩnh chống lại tội 

phạm; cho một “minh vương” ra đời có tầm vóc chống 

lại tội lỗi do chính ĐCSVN của họ gây ra từ khi nó nắm 

độc quyền cai trị dân tộc và đất nước. Hợp đồng xã hội 

giành cho “minh chủ”, “minh chúa”, “minh vương” 

không khó thực hiện, mà trong Việt sử đời Lê, Lý, Trần, 

Nguyễn... Việt tộc đã có. Hiện nay các quốc gia láng 

giềng đã và đang có, thí dụ rõ nét là thành công của Lý 

Quang Diệu qua kinh nghiệm của Singapoure, theo quỹ 

đạo của một dân tộc có văn hiến, một đất nước có văn 

minh. Cụ thể là vị “minh chủ”, “minh chúa”, “minh 

vương” này phải ngừng ngay tức khắc các tội ác tới từ 

đàn áp, bắt bớ, tra tấn, tù đầy, hành hạ… các đứa con tin 

yêu của Việt tộc đấu tranh vì công bằng, tự do, bác ái 

bằng dân chủ và nhân quyền mà các tổ chức nhân đạo 

và Liên Hiệp Quốc gọi đúng tên họ là các tù nhân lương 

tâm. Trong mùa hè 2019, với những cơn nóng tại miền 

Trung vượt qua 45 độ, mà quản giáo và cai tù lại thu các 

quạt điện, để giết dần giết mòn các tù nhân lương tâm, 

mặc cho gia đình họ sẵn sàng nhận chi phí mua quạt 

điện mới cho họ, mặc cho cả xã hội lên án thái độ bất 

nhân, hành vi vô lương tâm này, đây là một tội ác được 

thi hành bởi những tên lãnh đạo trại tù số 6 tại Nghệ An, 

với trách nhiệm tội phạm của cả Bộ công an và tất cả 

lãnh đạo của ĐCSVN.  
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BIẾN KHÔNG GIAN SỐNG CỦA DÂN LÀNH 

THÀNH ĐỊA NGỤC CỦA CÁC LÀNG UNG THƯ 

Hành hung và khủng bố các thân nhân và bạn bè của là 

các tù nhân lương tâm, trên đường tới thăm họ. Một tội 

ác quá thấp hèn trong bẩn thỉu (mạt vận bạo, đốn mạt 

tà). Trộm, cắp, cướp, giựt đất của dân lành, biến họ 

thành dân oan, từ đầu đường xó chợ tới màn trời chiếu 

đất, mà không bồi thường xứng đáng lại không định cư 

họ trong điều kiện nhân đạo tương đối, thì đây chính là 

tội ác của bạo quyền đã thông đồng cùng tà quyền tham 

quan, đồng lõa với ma quyền tham đất. Tất cả đều là âm 

binh để hãm hại dân lành, lại còn mướn côn đồ, du 

đảng, xã hội đen, cùng công an hành hung, khủng bố, 

bắt bớ, đánh đập… dân oan. Mà dân oan chính là nạn 

nhân đôi:  nạn nhân của trộm, cắp, cướp, giựt đất, rồi 

nạn nhân của bạo lực độc đảng dùng bạo hành công an 

và côn đồ để bịt miệng dân oan khi họ đòi công lý. 

Công nghiệp bẩn với hóa chất độc làm ô nhiễm môi 

trường, truy diệt môi sinh, biến không gian sống của dân 

lành thành địa ngục của các làng ung thư, các vùng ung 

thư… mặc cho bạn tham quan tha hồ vơ vét qua tham 

nhũng, qua các ma đạo của âm binh Tàu tặc đang gây 

những họa nạn khủng khiếp cho Việt tộc. 
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TỘI ĐÔI-TỘI LỨA:  

TỘI SÂU-TỘI XA, TỘI TRÊN-TỘI DƯỚI 

Lột trần tội ác, lột mặt nạ tội phạm qua các phân tích 

song phương: tội đôi-tội lứa (độc tài-bất tài), khi độc 

đảng dùng độc quyền để độc tài nhưng lại bất tài trong 

tổ chức xã hội không thể đưa dân tộc về hướng thăng 

hoa theo tiến bộ, đưa đất nước về phía thăng tiến theo 

phát triển, thì cái độc sẽ tới để gây tội ác, từ đó khỏa 

lấp, che dấu cái bất tài trong độc tài. Tội sâu-tội xa (tội 

giết người-tội hại người bằng lý lịch), khi giết người 

qua Cải cách ruộng đất, qua trại cải tạo, bây giờ tội ác 

tìm đến các chủ thể, các phong trào đòi công bằng, đòi, 

dân chủ, đòi nhân quyền… để truy cùng diệt tận các cá 

nhân, các tập thể không cùng chính kiến, không đồng ý 

với ĐCSVN. Sau đó lại dùng lý lịch của các nạn nhân 

để vùi dập mọi con đường tiến thân, mọi ý nguyện hội 

nhập bình thường nhất vào xã hội của gia đình, của con 

cái của họ. Đây là một tội ác liên thế hệ, phải được xem 

xét tới nơi tới chốn trên các hậu quả của nó Tội trên-tội 

dưới (tội lãnh đạo-tội cán bộ), chính sách gây ra tội ác 

đi từ trên xuống dưới qua chỉ thị, qua văn bản, qua 

quyền lệnh, thì hậu quả gây ra tội ác sẽ đi từ dưới lên 

trên, vì thế tội phạm học đề nghị nghiên cứu hậu quả 

dây chuyền của hàng ngang nơi mà tội phạm gây ra tội 

ác, mà không được quên lãnh đạo của chế độ, của cơ 

chế, của quyền lực  hàng dọc chủ trì các tội ác. Khi tội 

phạm của hàng ngang chịu trách nhiệm vi mô trong cục 

bộ, thì lãnh đạo của hàng dọc phải nhận mọi trách 

nhiệm vĩ mô trên toàn thể.  
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VÔ CẢM-VÔ GIÁC-VÔ TÂM VÌ  

VÔ TRI-VÔ TRÍ-VÔ MINH 

Tội nay-tội mai (tội tuyền truyền-tội giáo dục), tuyên 

truyền bằng hận thù tạo điều kiện thuận lợi để tội ác 

xuất hiện, nơi mà tội phạm hại người và giết người dễ 

dàng khi xem tha nhân là kẻ thù rồi tử thù, phải diệt. 

Tuyên truyền dù qua khẩu lệnh hay văn bản đều có thể 

lập lên các nhân tố, biến tội phạm thành tội nhân với các 

ý thức hệ tàn bạo lấy hận thù để giết chóc. Việt tộc đã 

trả giá quá đắt về cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn của 

loại ý thức hệ giả tạo nhưng chết người là: cách mạng 

bằng cộng sản song đôi cùng lứa với chuyên chính của 

độc đảng. Mà giờ đây đã qua thế kỷ mới, XXI, ý thức hệ 

giả mạo diệt người này vẫn giữ quyền lực độc tôn trên 

đất nước của Việt tộc. Thảm cảnh đã làm nên thảm 

trạng khi tuyên truyền đã trở thành giáo huấn trong học 

đường, trong trường lớp, có chỗ đứng trung tâm trong 

hệ thống giáo dục, từ giáo khoa tới giáo trình, từ giáo lý 

tới giáo án để tiếp tục tái sản xuất ra chiến tuyến của hai 

loại người ngay trong lòng một dân tộc: ta và địch, ta 

của ĐCSVN gọi tắt là “đảng ta”, và những ai không 

đồng ý với là “những lực lượng thù địch”. Từ tuyên 

truyền tới giáo dục, tất cả nhằm chế tác ra một xã hội, 

một quần chúng cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước tội ác 

để càng ngày càng vô cảm-vô giác-vô tâm vì vô tri-vô 

trí-vô minh trước tội phạm gây ra tội ác! 
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TỔ CHỨC THẢM SÁT CHÍNH DÂN TỘC MÌNH 
Hãy cụ thể hóa trường hợp của ĐCSVN-Đảng cộng sản 
Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại 
mà nạn nhân lần này là cả một dân tộc: Việt tộc! Khi 
ĐCSVN được thành lập năm 1930, thì giai đoạn tội 
phạm đầu tiên là truy diệt các đối thủ bị xem như « tử 
thù » có mặt trong chính giới, hiện diện trong chính 
trường mà nạn nhân là các đảng, các nhóm từ Quốc dân 
đảng tới Đệ tứ cộng sản… Chính kinh nghiệm giết hại 
các đối phương, mà dân tộc không có quyền năng và 
phương tiện để buộc tội, không có pháp luật để truy tố 
ĐCSVN, nên cướp chính quyền bằng bạo lực năm 1945 
thì sẽ nắm chính quyền qua bạo hành sau 1954; cái ác đã 
lần mò tới để tổ chức thảm sát chính dân tộc mình qua 
Cải cách ruộng đất 1956-1958. Bạo lực theo vòng xoáy 
bạo lực, với đàn anh là Mao tác giả của tử thuyết: «sự 
thật chỉ nằm trên đầu súng», trong bối cảnh của các 
phong trào cộng sản mà Liên Xô chủ trương «bạo động 
cách mạng» để lập «chuyên chính vô sản», thì mọi tội 
ác được tầm thường hóa với cuộc nội chiến mà ĐCSVN 
đã đưa dân tộc vào tử lộ với hơn 6 triệu đồng bào cả hai 
miền Bắc Nam bị giết hại. Tầm thường hóa cái ác để 
bình thường hóa cái bạo chủ mưu của cái tội, thì chuyện 
bỏ tù (trá hình với tên gọi trại học tập) các trí thức, nghệ 
sĩ, viên chức… của miền Nam sau 1975 là một quy trình 
tội phạm vĩ mô trên bình diện quốc gia. Từ đó, chuyện 
bao triệu đồng bào bỏ trốn chính quyền này bằng đường 
biển, mà số liệu người bỏ mạng trong biển khơi hoặc bị 
hải tặc truy giết lên tới nhiều trăm ngàn nạn nhân.  
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TẦM THƯỜNG HÓA CÁI ĐỘC, BÌNH THƯỜNG 

HÓA CÁI TÀ ĐỂ LÀM CHỖ DỰA CHO CÁI ÁC 

Tầm thường hóa cái độc để bình thường hóa cái tà làm 

chỗ dựa cho cái ác đối với ĐCSVN giờ đã thành «cơm 

bữa». Bỏ tù những người yêu nước biểu tình chỉ vì hô to 

«Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam»; khủng bố 

những ai bảo vệ môi trường chỉ vì chỉ mặt gọi tên bọn 

Formosa là bọn giết môi sinh miền Trung của đất nước; 

bắt bớ các nhà hoạt động cho dân chủ chỉ vì công bằng 

và tự do; truy nã những nhà hoạt động cho nhân quyền 

chỉ vì muốn sống trong một thể chế pháp quyền, nơi mà 

tự do được làm người lương thiện phải được bảo vệ 

bằng pháp luật trước tội ác hằng ngày của chính quyền. 

Bi nạn của ĐCSVN là không muốn nhận ra là thế giới 

đã tiến quá xa trong thực tiễn toàn cầu hóa, nơi mà dân 

chủ là trụ cột của lương tri để bảo vệ nhân quyền, là chỗ 

dựa của nhân vị, bảo đảm nhân văn và nhân bản trên cơ 

sở của nhân đạo, bảo trì nhân tính bằng nhân tri và 

nhân trí, nơi mà nhân phẩm là lõi của mọi cuộc đấu 

tranh đòi tự đo, đòi công bằng. Tất cả hệ nhân này hiện 

đang nằm trong quỹ đạo của toàn cầu hóa, nơi mà mạng 

xã hội là mạng truyền thông toàn diện với tin tức trực 

tiếp, với dữ kiện khách quan trực tuyến, với chứng từ có 

nội dung công pháp quốc tế ở dạng trực luận.  
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BẠO QUYỀN LÃNH ĐẠO, TÀ QUYỀN THAM 

QUAN, MA QUYỀN THAM TIỀN 

Các chính quyền quốc tế nhìn thế nào về nhân cách của 

thể chế độc đảng, chế độ công trị của Việt Nam hiện 

nay? Họ thấy rõ là các lãnh đạo của ĐCSVN không có 

nhân lý, nhân tri, nhân trí khi đối đáp với họ tại Liên 

Hiệp Quốc hay trên chính trường quốc tế, cùng lúc các 

lãnh đạo không có nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân 

đạo với chính đồng bào của họ, nên mới để thảm cảnh 

vô gia cư tràn lan khắp các nẻo đường đất nước Việt, 

hằng triệu con dân Việt phải: bụi đời! Khi ĐCSVN 

dụng cái thâm, độc, ác, hiểm qua bạo quyền lãnh đạo ăn 

nằm chung chạ với tà quyền tham quan cùng ma quyền 

tham tiền để hình thành một liên minh âm binh ô dù-

chống lưng-sân sau, thì chính cái thâm, độc, ác, hiểm 

sinh đôi cùng cái xấu, tồi, tục, dở. Tại đây, thì nhân 

cách của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma 

quyền tham tiền đã hoàn toàn mất, nên khi chúng ta mô 

thức hóa liên minh này là một loài âm binh để mô hình 

hóa các giải luận về thảm nạn vô gia cư tức là đang 

cùng lúc phân tích sự thất bại tuyệt đối của liên minh 

âm binh này. Nên khi ĐCSVN «tự hào về trật tự xã 

hội» mà họ đã áp đặt lên dân tộc, đất nước Việt Nam 

hiện nay bằng các chính sách vô nhân của khuất phục 

dân chúng để thuần hóa giống nòi, mà chúng ta đã phải 

vận dụng qua trạng động từ: súc vật hóa! Nên niềm «tự 

hào về trật tự xã hội» này chính là thảm bại bi đát nhất 

của ĐCSVN!  
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MỘT CƠ CHẾ GÂY TỘI ÁC  

ĐANG DIỆT QUỐC THỂ VIỆT 

ĐCSVN đã lấy cái vô nhân để truy, diệt, triệt, hủy cái 

có nhân, thì niềm «tự hào về trật tự xã hội» chỉ có loài 

âm binh mới có loại tự hào ma tính này. Một cơ chế gây 

tội ác đang diệt quốc thể Việt, đã biến một bộ phận của 

Việt tộc đang lạc loài trong vô gia cư! Hành động chính 

trị có chính nghĩa là hành động trên nguyên tắc của 

công lý. Đây chính là định nghĩa thượng nguồn của mọi 

động cơ chính trị từ chính giới tới chính khách. Nó 

chính lý là nên nó chính ngôn trong mọi chính sách mà 

nội dung là quyết sách vì công lý. Khi tôi phạm trù hóa 

chế độ độc đảng hiện nay đang vô cư hóa người nghèo 

tới cảnh khốn cùng vì họ không tự bảo vệ được nhân 

quyền và nhân phẩm của họ, và chính ĐCSVN là tác giả 

nên cùng lúc cũng là thủ phạm của thảm cảnh này, 

vì các thảm bại của nó ngay trên thượng nguồn. Độc tài 

nhưng bất tài trong mọi chính sách về an sinh xã hội. 

Độc trị nhưng không biết quản trị mọi chính sách về 

công bằng xã hội. Độc tôn nhưng không biết tôn trọng 

dân tộc, giống nòi, đất nước… Độc quyền nhưng không 

biết vận dụng quyền lực để phục vụ bác ái. Vì độc đảng 

nên độc đoán, gây ra bao độc hại cho Việt tộc trong hiện 

tại và tương lai, hãy trở lại các định nghĩa căn bản của 

hành động chính trị để có những quyết sách về an sinh 

xã hội nhằm phục vụ cho công bằng xã hội, biết tôn 

trọng dân tộc, giống nòi, đất nước bằng hành động cụ 

thể là đề cao, vinh danh, thăng hoa bác ái ngay trong 

mọi hành động chính trị của chính quyền. 
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NHÂN TRÍ CỦA NHÂN TÀI BỊ ĐÁNH GỤC RỒI 

VỨT RA ĐƯỜNG, RA NƯỚC NGOÀI 

Chữ nhân không phải là một từ, mà là một phạm trù 

nhận định giúp con người có nhân và không nhân, mà 

nhân đây là nhân đạo, nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa 

làm nên nhân tính để vinh hoa nhân vị trong nhân bản 

làm nên nhân văn, có văn minh nhân cách trong tiến bộ 

xã hội. Phạm trù của nhận định này biết mở của mời mô 

thức phân tích cùng mô hình giải thích nhập cuộc để 

nhận ra nguyên nhân đã làm nên hiện tượng. Mà hiện 

tượng cứ kéo dài trong thời gian, trải dài trong không 

gian, thì hiện tượng này đã biến thành hằng số, và khi 

gạn đục khơi trong hằng số này thì sẽ nhận ra thủ phạm 

chính là tác giả đã tạo ra hằng số độc đảng bảo lãnh cho 

độc tài đảng trị đã là một thảm kịch cho dân chủ vì nhân 

quyền rồi, mà ngay trên thực tế thì thảm kịch này thành 

một hoạn cảnh khi độc tài lại bất tài trong quản lý xã 

hội, đất nước, giống nòi… Chính hoạn cảnh này làm 

nên hiện tượng luận vô gia cư, với bi kịch của kẻ ăn trên 

ngồi trốc nhìn đồng bào họ vô gia cư, với vô cảm: bay 

chết mặc bay! Độc đảng bảo kê cho độc trị, với tục cảnh 

của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, nơi mà trí tuệ của nhân tài 

là nguyên khí của quốc gia cũng bị đánh văng ra đường 

để chịu nạn cảnh tứ cố vô thân như các đồng bào vô gia 

cư, không nhà chẳng đất để dung thân. Nơi mà nhân trí 

của nhân tài còn bị đánh gục rồi vứt ra đường, ra nước 

ngoài, thì còn nói chi tới dân oan thấp cổ bé họng trước 

bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền 

tham đất.  
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NẠN CẢNH, BẠO CẢNH, TÀ CẢNH 

Nạn cảnh đã ngày ngày trở thành bạo cảnh với một tà 

cảnh của độc trị mà không hề biết quản trị ngay trên 

định đề căn bản nhất của quyền lực chính trị là bảo đảm 

nguyên lý công bằng xã hội, để bảo toàn nguyên tắc bác 

ái trong xã hội, vì dân tộc, vì đất nước. Đánh văng nhân 

đạo, nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa, nhân tính, nhân 

bản, nhân văn, nhân cách thì chắc chắn đã thành loài: 

bất nhân, vô nhân, thất nhân rồi! Tức là không còn là 

người-của-nhân mà là loại người thấp hơn cầm 

thú mạnh được yếu thua, ăn tươi nuốt sống đồng loại lại 

chính là đồng bào của mình. Hiểu để thấu định luận này 

để rà soát lại Việt sử cận đại là từ khi hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc trị, độc tôn, độc quyền) lãnh đạo Việt tộc 

thì nó không đề nghị được bất cứ một nhân lý nào tốt 

lành, một đạo lý nào hay đẹp cho Việt tộc, mà nó chỉ 

biết ngày ngày thực hiện bạo cảnh để thể hiện hoạn cảnh 

có trong bản chất của nó: bạo quyền độc đảng, tà quyền 

tham quyền, ma quyền tham tiền. Chưa bao giờ Việt tộc 

có nhiều quan tham như hiện nay, chúng bám vào ung 

thư đại tràng của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, 

độc tôn, độc trị) của ĐCSVN để sinh sôi nảy nở như ký 

sinh trùng qua hệ tham (tham quyền để trở thành tham 

quan, dùng tham ô để tham nhũng vì tham tiền). Mô 

thức giải thích về bạo quyền lãnh đạo mở cửa mô hình 

giải luận về tà quyền tham quan, mà cả hai đều có sân 

sau của ma quyền tham tiền, nên chúng tham đất mà 

biến dân lành thành dân oan, biến dân đen thành dân vô 

gia cư.  
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SINH SÔI NẢY NỞ NHƯ  

KÝ SINH TRÙNG QUA HỆ THAM 

Không những gọi tên tội phạm, mà còn vạch mặt gọi tên 

tội nhân, mà không quên là tội nhân đã phản dân hại 

nước, sẽ sẵn sàng trở thành tội đồ qua buôn dân bán 

nước cho Tàu tặc đã cướp đất, biển đảo của Việt tộc. 

Mà chẳng quên Tàu tà đang gieo cảnh Tàu họa với ô 

nhiễm môi trường qua các nhà máy nhiệt điện, qua công 

nghệ bẩn kiểu Formosa, đang âm mưu Tàu nạn với thực 

phẩm bẩn, hóa chất độc. Phải đặt họa cảnh của các đồng 

bào vô gia cư vào hoạn cảnh mà cả đất nước đang gánh 

chịu, tại đây thì đồng bào đang có nơi ăn chốn ở đã và 

đang đồng họa-đồng nạn với các đồng bào vô gia cư rồi 

trước hoạn-lộ-dẫn-tới-tử-lộ của cả một dân tộc đang 

đứng trước họa ngoại xâm Tàu tặc-Tàu tà-Tàu họa-Tàu 

nạn. “Chém cha cái lũ áo dài. Ăn no cho tới mang tai 

vẫn lần”, tổ tiên Việt rất chính khí trong chính ngôn, rất 

chính ngữ trong chính lý khi dặn dò con cháu: Chém 

cha cái lũ áo dài. Ăn no cho tới mang tai vẫn lần, nên 

đồng bào ta hiện nay mới đặt tên chúng là: Nội xâm! 

Nội-để-nối, chúng nối giáo cho giặc. Đừng ngờ vực gì 

nữa mà phải khẳng định là chúng cam tâm cõng rắn cắn 

gà nhà, chúng sẽ rắc tâm mang voi dày mả tổ trong tà lộ 

của chúng từ mua chức bán quyền tới buôn dân bán 

nước. Khi dân lành một sớm một chiều thành dân oan, 

không đất không nhà, vô gia cư trong cảnh sống nay 

chết mai với độc chất của độc đảng, độc hại do độc tố 

bạo quyền-tà quyền-ma quyền, chỉ biết tham quyền lực 

để nuốt quyền lợi.  
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HỌA CẢNH DÂN TỘC, 

THẢM CẢNH ĐỒNG BÀO 
Từ bao đời này ông bà ta đã vạch ra chân tướng của 
chúng: “Ăn no rồi lại nằm khì. Mặc cho dân ngẩn, khốn 
nguy nhọc nhằn”; chân tướng làm nên chân dung của 
bọn ngày ngày ăn tàn phá hại tài nguyên đất nước, 
nguyên khí quốc gia, sinh lực giống nòi: Tằm đau tằm 
chẳng ăn dâu. Tằm đói ăn ruộng ăn trâu ăn bò. Chân 
dung nhập hoạn với chân tướng làm nên diện mạo vắng 
nhân tâm, trống nhân từ của chúng: Trống chùa ai đánh 
thùng thùng. Của chung ai khéo vẫy vùng làm riêng. 
Con dân Việt hiện nay hãy giữ vững hệ thức: lấy kiến 
thức để dựng tri thức, giữ ý thức để tạo nhận thức, tất cả 
cùng nhau tỉnh thức trước họa cảnh dân tộc, trước thảm 
cảnh của các đồng bào vô gia cư: Con ơi nhớ lấy câu 
này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chưa hết, 
lãnh đạo của ĐCSVN đã biến đất nước Việt từ quê 
hương gấm vóc thành một bãi rác mênh mông với môi 
trường bẩn, với môi sinh độc. Nơi mà Tàu họa từ thủy 
điện tới nhiệt điện làm ô nhiễm nguồn nước và không 
khí; Tàu nạn với công nghiệp luyện thép mà Formosa 
đã nhiễm ô cả một vùng rộng lớn của miền Trung, song 
song với Tàu tặc thì chiếm đất, biển, đảo; song đôi cùng 
Tàu tà với thực phẩm bẩn, với hóa chất độc đang giết 
dần mòn từ đất nước Việt tới con người Việt. Nơi mà 
quê hương Việt từng là nơi sống được, giờ thành nơi 
khó sống được, để nay mai sẽ thành nơi không sống 
được. Hãy cẩn trọng: đừng để hai hàm số của hiện tại 
(nơi khó sống được, nơi không sống được) thành hằng 
số của tương lai! 
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TỰ CHO PHÉP GIAN LẬN:  

“NÓI MỘT ĐẰNG, LÀM MỘT NẺO”, 

Trong thực trạng của bi nạn nội xâm tiếp tay cho ngoại 

xâm), ĐCSVN lấy độc đảng để độc quyền, độc tài, độc 

tôn, độc trị trong bất tài và bất trị. Tham quan của 

ĐCSVN lấy tham quyền để tham ô, tham nhũng, đang 

làm suy kiệt tới dân tộc, môi trường, đạo lý… tới cùng 

cực. Tàu tặc cướp đất, biển, đảo song hành cùng Tàu 

họa gây ô nhiểm môi trường để diệt môi sinh, song đôi 

với Tàu hoạn qua thực phẩm bẩn đi cùng với hóa chất 

độc tạo nguồn cho ung thư vĩ mô trên số phận của Việt 

tộc, làm nên Tàu nạn với bao công trình có quy mô từ 

cấp quốc gia tới cấp địa phương rơi vào tay Tàu tà.  

ĐCSVN không nhận ra các giá trị của lương tri, vì 

muốn nhận ra các giá trị của lương tri thì phải để đầy đủ 

thời gian để đi tìm ra các giá trị ấy. Con đường đi tìm 

cõi lương tri có kho tàng là các giá trị của lương tâm 

bắng công thức: Hãy làm hơn cái tôi đã có bằng cách 

vượt cái tôi đang có!  ĐCSVN hiện nay, mang thực chất 

của cường quyền, để lại từ khi có chuyên chính-chuyên 

quyền-lạm quyền, tức là từ khi có độc quyền của 

ĐCSVN, loại chính quyền này cho tự phép họ gian lận 

“nói một đằng, làm một nẻo”, cùng với phản xạ “cả vú 

lấp miệng em”. Nó hoàn toàn trái ngược lại với định 

nghĩa bình thường của chính quyền, là đưa thực thể của 

tư duy vào hành động cụ thể trong thực tế xã hội, qua 

công cụ hợp lý của chính sách, để điều hành các định 

chế, các cơ chế vì lợi ích của toàn thể.  
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MUỐN TIẾP TỤC VƠ VÉT THÌ PHẢI DỰA VÀO 

SỰ BAO CHE CỦA ĐCSTQ 

Vơ vét tiền của của đồng bào mình, đưa của cải -cắp và 

cướp- ra ngoài, không qua Trung Quốc cũng cộng sản 

như họ, mà qua phương Tây, cùng lúc đưa con cái du 

học và mua nhà về hướng Bắc Mỹ và Tây Âu, tìm cách 

“hạ cánh an toàn”. Một loại tiếng lóng ôm quyền rất 

thô tục dựa trên cái vô đạo đức của các chủ nhân chính 

quyền (từ Bộ Chính trị tới Trung ương ĐCSVN) giữ ghế 

ở trên để ăn cướp, cùng các tác nhân chính quyền (từ 

chính phủ tới các cấp của chính quyền địa phương) giữ 

chỗ ở dưới để ăn cắp. Tầm thường hóa chuyện trộm, 

cắp, cướp, giựt qua độc quyền-tham quyền-lộng quyền, 

loại chính quyền đó mang trong bản chất lãnh đạo của 

họ, mang trong tư duy lãnh đạo của họ: bạo quyền! 

Trong đây có một bi kịch đang được ẩn giấu, đó chính là 

thực thể chính quyền Việt Nam nằm trong tay bạo 

quyền của ĐCSVN, từ đây tạo ra một quốc nạn đang 

chờ đón Việt tộc! Ma quyền Tầu tặc đang trùm phủ lên 

tà quyền quốc nội. Vì ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung 

Quốc đang trùm phủ lên số phận của ĐCSVN, vì các 

chủ nhân chính quyền cùng các tác nhân chính quyền 

muốn giữ ĐCSVN để tiếp tục vơ vét thì phải dựa vào sự 

bao che của ĐCSTQ, mà ĐCSTQ thì không bao giờ rời 

bỏ ma đạo của họ là xâm lược-xâm lấn-xâm chiếm-xâm 

lăng đất nước Việt! 
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THẤT BẠI LUÂN LÝ, THẢM BẠI ĐẠO LÝ  

CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN 

“Đi với ma mặc áo giấy” là bài học cẩn trọng mà tổ tiên 

để lại, và trong tình hình “chỉ mành treo chuông” hiện 

nay của kiếp Việt là chúng ta đang bị truy đuổi-truy 

lùng-truy quét-truy hại không phải bởi một con ma mà 

ít nhất là hai con ma: Ma quyền Tàu tặc và tà quyền 

quốc nội. Thất bại luân lý, thảm bại đạo lý của người 

cộng sản là trong thực chất, khi cướp được chính quyền 

thì chính các đảng cộng sản luôn tạo ra sinh hoạt riêng, 

đời sống riêng, tổ chức riêng, cơ cấu riêng... chính 

những cái riêng này mới là thực chất để hiểu rõ bản 

chất: đứng riêng để đứng trên cái chung của dân tộc, 

đây là chuyện lừa đảo, dùng chuyên quyền để tham 

quyền, dụng tham quyền để tham nhũng. Vì cái riêng 

của họ, dẫn họ vào cái độc (độc đảng, độc quyền, độc 

tài, độc tôn, độc trị) tạo ra cái đặc (đặc quyền, đặc lợi), 

dành chỗ đặc biệt để “ăn trên ngồi trốc”, để ăn riêng 

(ngon), ở riêng (rộng), đây là khởi điểm báo hiệu ngày 

tàn của một tập đoàn lãnh đạo (nếu không biết tự thay 

đổi). Thất bại luân lý vì rỗng luân lý, là thảm bại đạo lý 

vì trống đạo lý, vì giọng lưỡi “là đầy tớ cho nhân dân” 

chỉ là xảo ngữ, đã làm họ phải “tự lột mặt nạ” họ, khi 

họ tạo ra cái riêng thật ưu đãi cho chính họ. 
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THẤT BẠI LUÂN LÝ TRƯỚC MẮT DẪN  

TỚI THẢM BẠI ĐẠO LÝ MAI SAU 

Khi họ lấy hằng trăm mẫu đất cạnh thủ đô Hà Nội, với 

kinh phí hàng ngàn tỷ đồng để tìm cách xây nghĩa trang 

cho cán bộ cao cấp! Một hành động bất chính trắng 

trợn: lấy tiền người sống để phục vụ cho họ, kể cả khi 

họ đã rời cõi đời này! Nếu đúng “là đày tớ cho nhân 

dân” thì tại sao không lấy tiền này để lo cho dân đen, 

dân oan?  Từ thất bại luân lý này qua thảm bại đạo lý 

kia, họ còn tự tạo ra đặc lợi riêng là buôn bán cả trên 

danh nghĩa của các liệt sĩ, bằng cách xây các tượng đài 

liệt sĩ, cũng hàng ngàn tỷ. Họ có thấy là người sống 

không có nhà phải vào ở trong nghĩa trang để sống, họ 

có thấy là các người dân nghèo đang ăn xin chung 

quanh các tượng đài liệt sĩ. Thất bại luân lý trước mắt 

dẫn tới thảm bại đạo lý mai sau, chính cái riêng, cái độc, 

cái đặc đang nạo diệt cái chung ngay trong tư duy của 

lãnh đạo ĐCSVN, ngày ngày đưa họ xa cái đồng cam-

cộng khổ, cái thương nước-trọng dân, cái vì dân-vì 

nước, họ làm lãnh đạo mà quên các phương châm này 

thì khoa học lãnh đạo có thể nhắc họ là: họ đang tự đào 

mồ mà chôn chính họ! 
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KHÔNG BIẾT HỌC TỔ TIÊN, KHÔNG BIẾT 

HỌC LÁNG GIỀNG ĐÃ THÀNH CÔNG, KHÔNG 

BIẾT HỌC THẾ GIỚI VĂN MINH 

Cái độc (độc đảng, độc quyền, đôc tài, độc tôn, độc trị) 

luôn là ổ rắn cho chuyện phát triển cho cái bạo (bạo 

quyền, bạo động, bạo hành, bạo giới), liên minh giữa 

độc và bạo sinh ra lầm than trong nhân dân, làm đảo lộn 

mọi bậc thang tâm linh và tri thức có thể truy diệt được 

nếu lãnh đạo có bản lĩnh của minh quân, có tầm vóc của 

minh chúa, có nội công của minh chủ (trong lúc chờ đợi 

dân chủ rồi nhân quyền thực sự tới với Việt tộc). 

Chuyện này đã có trong Việt sử qua Đinh Tiên Hoàng, 

Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tôn... biết lấy 

tâm linh để chỉ đạo, biết dụng tri thức để lãnh đạo. Các 

lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN đừng ngụy biện là không 

có gương sáng, không có mô hình hay, không có khuôn 

mẫu đẹp để lãnh đạo, hãy học kỹ ba điều có thực trước 

mắt: học tổ tiên, học láng giềng đã thành công, học thế 

giới văn minh đang đặt tiền đề cho hiện hữu tâm linh-tri 

thức cho một nhân loại tốt lành giữa toàn cầu hóa hiện 

nay. Chúng ta thấy rõ được thảm trạng của Việt tộc hiện 

nay, là kẻ nào được ĐCSVN bảo kê, từ đảng viên tới 

tham quan, từ lãnh đạo tới gian thương sống nhờ lãnh 

đạo, thì kẻ đó dùng tiền của để sống tách biệt, cách xa 

với dân chúng đang trong quá trình dân đen hóa. 
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ĐI NGƯỢC-ĐI LÁCH-ĐI NGANG-ĐI CHÉO 

ĐCSVN đã và đang đi ngược-đi lách-đi ngang-đi chéo 

quá trình chính trị công minh-chính sách công bằng-

chính giới công tâm. Có nhiều phương pháp luận để tổ 

chức chính sách phân phối lại cho đại chúng, bằng ngân 

sách, qua các dịch vụ chính thức phục vụ đại chúng, qua 

trung gian của công pháp, qua cầu nối của công sở, qua 

mạng lưới của cộng đồng, trong đó hai dịch vụ tối 

thượng-vì-tối hậu là: y tế và giáo dục, sau đó huấn luyện 

và đào tạo, kế đến bảo hiểm xã hội đi đôi bảo trợ các 

công trình nhân đạo... tất cả đây đều là: lương tri của 

một chính sách, lương tâm của một chính phủ, lương 

thiện của một chính quyền! Khốn nạn là Việt tộc hiện 

nay không hề được hưởng ba chữ lương này! Trong lịch 

sử chính trị của các quốc gia văn minh, có chính trị học 

để nhận định chính trường, có triết học chính trị để phân 

tích bổn phận của chính giới, có xã hội học chính trị để 

giải thích trách nhiệm của chính khách thì lý luận về 

công bằng là nguồn cội của mọi lập luận về công lý, cụ 

thể là không thể nào định nghĩa về công lý, mà không 

kèm theo một định nghĩa có tính thuyết phục cao về 

công bằng. Đây là một lỗi đã trở thành tội của các lãnh 

đạo ĐCSVN đã tạo ra bất bình đẳng qua đặc quyền và 

đặc lợi cho đảng viên, từ cán bộ địa phương tới lãnh đạo 

trung ương, từ đó tạo ra bất công sâu xa ngay trong xã 

hội.  
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LIÊN MINH BẠO QUYỀN LÃNH ĐẠO-TÀ 

QUYỀN THAM QUAN-MA QUYỀN TRỌC PHÚ 

Các khẩu hiệu Đảng là đầy tớ của nhân dân chỉ là loại 

xảo ngôn của gian dối để lừa đảo ở mức trắng trợn vì 

các khẩu lịnh này rất thô bỉ với sự thực là ĐCSVN đã 

ngồi xổm lên tất cả! Từ hiến pháp tới tư pháp, chà đạp 

công lý, vùi dập công pháp, chôn sống công luật. Tại 

Việt Nam hiện nay, ta thấy rõ qua bạo quyền độc đảng, 

tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất thì tự do của 

một tên đầu nậu đất đai đã chia chác với các nhóm lợi 

ích trong chính quyền thì hoàn toàn rộng lớn và chúng 

«có tự do để giết tự do của dân chúng», để biến dân 

chúng thành dân oan. Như vậy, tự do phải được nhận 

định và định nghĩa qua không gian cụ thể, nơi mà bọn 

bạo quyền, tham quan, ma đất dùng các phương tiện của 

quyền lực sẵn có trong tay chúng để hủy, diệt, loại, bỏ 

tự do của dân oan, vừa không có quen biết trong quyền 

lực, vừa không có các phương tiện pháp quyền để tự 

bảo vệ tự do của chính mình. Tự do của một con cáo 

đang lộng hành giết chóc các con cừu trong chuồng mà 

các nạn nhan không có lối thoát, thì đây không phải là 

tự do mà là sát hại! Tự do của liên minh bạo quyền lãnh 

đạo-tà quyền tham quan-ma quyền trọc phú khi chúng 

tự do dùng phương châm ma đạo của chúng là: «có tiền 

mua tiên cũng được», thì đây không phải là tự do trong 

liêm sỉ mà là hành động âm binh sát hại đồng bào. 
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CÁI BẠO CỦA QUYỀN, CÁI TÀ CỦA QUAN 

ĐCSVN đã tạo ra bao thảm kịch nghèo nàn lạc hậu trên 

lưng, trên vai, trên đầu của Việt tộc, thì lối ra lâu dài là 

đưa hệ đa vào sinh hoạt chính trị, lấy đa đảng để có đa 

trí trong xây dựng lại xã hội, lấy đa tài làm nên đa 

năng, tạo ra đa hiệu từ chính trị tới kinh tế, từ giáo dục 

tới văn hóa…Và trước mắt là phải trở lại nhận thức về 

sự thật đa chiều, đa dạng của không gian chính trị, từ đó 

có hành động chính trị dựa trên công bằng, để có tổ 

chức chính trị dựa trên công lý. Với cách giải thích bất 

chính trong ngây ngô tại sao dân tộc phải mang ơn một 

đảng độc tài nhưng bất tài, gây bao hậu quả từ tiêu xài 

đến cạn kiệt tài nguyên của đất nước tới đưa ngoại xâm 

qua con đường công nghiệp gây ô nhiễm môi trường 

của đất nước, từ luyện thép kiểu Formosa tới các nhà 

máy than điện trên khắp các vùng miền, đang tạo ra các 

làng ung thư (một thảm kịch mới cho Việt tộc), song đôi 

cùng mưu đồ thâm hiểm qua đường thực phẩm bẩn, với 

hóa chất độc của Tàu tặc. Cái uy trong quyền lực chính 

trị tới từ cái thiện của công bằng, cái đúng của công lý, 

nó hoàn toàn trái ngược với cái bạo của quyền, cái tà 

của quan, nơi mà bạo quyền và tham quan dựa trên bạo 

lực để vơ vét qua cách hành xử của ĐCSVN đối với dân 

tộc hiện nay. Ở đây không có một cái uy nào cả, mà chỉ 

là hành vi hiếp, giành, trấn, lột tạo tiền đề cho hành 

động trộm, cắp, cướp, giật, chính loại hành vi này, 

chính kiểu hành động đang nạo rỗng cái uy của bè đảng 

cầm quyền, nơi mà cái uy đang bị xiết cổ bởi cái gian 

và cái giật. 
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BI KỊCH CỦA BỌN BÁM QUYỀN  

CHỈ VÌ TƯ LỢI ÍCH KỶ 

Bi kịch hiện nay của các dân tộc ít người vùng sâu, 

vùng xa, vì không phải là dân tộc kinh nên phải nhận 

lãnh những bất công không sao lường hết, tạo ra bao 

nghèo nàn lạc hậu. Và, bi kịch này sẽ là thảm kịch dẫn 

tới các xung đột giữa các dân tộc ít người và dân tộc 

Kinh, khi hệ thống bạo quyền trung ương qua các nhóm 

lợi ích đã thông đồng với các tà quyền tham quan địa 

phương, cùng tổ chức cho bọn ma quyền lâm tặc chặt 

cây, phá đồi để buôn gỗ, bán rừng, hủy môi trường, diệt 

môi sinh của các dân tộc anh em của các vùng xa, vùng 

sâu. Một chính quyền có nhận thức về công lý chính trị 

bằng hệ lương (lương thiện trong hành động vì có lương 

tâm trong lãnh đạo làm nên lương tri cho chính sách) thì 

không bao giờ hành xử như ĐCSVN hiện nay. Bi kịch 

của bọn bám quyền chỉ vì tư lợi ích kỷ mà không có một 

nhận thức nào về công sản chính trị chính là thảm kịch 

của Việt tộc hiện nay, với ĐCSVN lãnh đạo đã nạo bán 

tài nguyên đất nước để bỏ túi bằng con đường tham 

nhũng, rồi chuồn tẩu tiền của qua tham ô của chúng qua 

phương Tây. Chính tư lợi qua tham nhũng với não trạng 

ích kỷ vô luân, ẩn sâu trong lòng tham không đáy, nên 

chúng mới tổ chức các đường dây xuất khẩu lao động để 

đàn ông Việt làm lao nô, phụ nữ Việt làm tiện tỳ cho 

các quốc gia láng giềng. Sự bất chính này sẽ không có 

giới hạn khi tư lợi chỉ thấy độc lợi trong độc đạo của 

nó, và chúng sẵn sàng đi từ phản dân hại nước tới buôn 

dân bán nước cho Tàu tặc! 
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ĐCSVN KHÔNG HỀ QUẢN LÝ ĐỂ PHÁT TRIỂN, 

MÀ CHỈ CAI TRỊ BẰNG BẠO QUYỀN  

Hãy tỉnh táo để có sáng suốt khi đi tìm định nghĩa về tự 

do, từ chính trị tới xã hội, từ kinh tế tới văn hóa… khi ta 

đặt tự do trong quyền lực chính trị, của chính quyền độc 

đảng trong thực trạng tự do cạnh tranh qua bối cảnh 

toàn cầu hóa hiện nay, ta sẽ thấy, họ sẽ dùng tự do chính 

trị để tạo ra các bất công mới, mà ý đồ là để duy trì chế 

độ độc đảng. Thí dụ quá trình hội nhập vào kinh tế thị 

trường khi cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc vào 

đầu tư tại Việt Nam với lực lượng lao động Việt dồi dào 

nhưng lương bổng thấp, bảo hiểm xã hội tồi, an sinh xã 

hội kém, luôn đi cùng với các chính sách xuất khẩu lao 

động, biến con dân Việt thành lao nô, nô tỳ cho các 

nước láng giềng. Chưa bao giờ trong xã hội Việt lại có 

sự chênh lệch về bất bình đẳng cao một cách bất thường 

như hiện nay, với các «đại gia» vỗ ngực là «tỷ phú» 

nhưng tri thức chỉ là «trọc phú» có mức sống xa hoa 

trong sa đọa, ngày ngày nhìn-mà-không-thấy nỗi khổ 

niềm đau của dân oan, dân đen, đang dở chết dở sống 

để sinh nhai; sống mà không sao vượt qua khó khăn với 

quá nhiều mức thuế trên lưng, trên vai, trên đầu, và 

cùng lúc thì chính bọn bạo quyền, tham quan, ma đất… 

đã tránh được thuế qua tà đạo tham ô và tham nhũng của 

chúng. Không là chủ thể chính trị để sáng tạo trong lãnh 

đạo, ĐCSVN không hề quản lý để phát triển, mà chỉ cai 

trị bằng bạo quyền độc đảng, để bảo về đặc quyền, đăc 

lợi, đặc ân cho chính nó, sai lầm này là chỉ báo rõ nhất 

về ngày tàn không tránh khỏi của ĐCSVN.   
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Các bản thảo được nhà xuất bản 

Anthropol-Asie ấn hành có thể tham khảo 

qua Facebook Vùng khả luận (trang thầy Khóa). 

NHÂN LUẬN (l’argumentation humaine) 

CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique) 

DUYÊN LUẬN (l’argumentation relationnelle) 

KIẾP LUẬN (l’argumentation karmique) 

MỸ LUẬN (l’argumentation esthétique) 

NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique) 

TÂM LUẬN (l’argumentation affective) 

THI LUẬN (l’argumentation poétique) 

TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale) 

TỰ LUẬN (l’argumentation libérée) 

TRỰC LUẬN (l’argumentation directe) 

XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale) 

OAN LUẬN (l’argumentation contre l’injustice) 

BỤI LUẬN (l’argumentation à propos de la «poussière de la vie») 

VIỆT LUẬN (L’argumentation vietnamienne) 

LINH LUẬN (L’argumentation spirituelle) 

GIÁO LUẬN (l’argumentation éducative) 

THƯ LUẬN (l’argumentation éducative) 

TUỆ LUẬN (l’argumentation transmissive) 

TỘI LUẬN (l’argumentation contre le crime d’Etat) 

SINH LUẬN (l’argumentation anthropologique de l’écologie) 

LƯƠNG LUẬN (l’argumentation contre le crime d’Etat) 

CHỦ LUẬN (l’argumentation créative du sujet) 

KHỔ LUẬN (l’argumentation face à la souffrance) 

HỌA LUẬN (l’argumentation face au malheur) 

THUẬT LUẬN (l’argumentation face à l’œuvre d’art) 

ĐỒNG LUẬN (l’argumentation fondatrice de la nation) 

NGỮ LUẬN (l’argumentation sémantique de la langue) 

KÝ LUẬN (l’argumentation narrative contre l’injustice) 

VÔ LUẬN (l’argumentation éducative contre l’obscurantisme) 

ĐẠO LUẬN (l’argumentation asymétrique de l’éducation) 

THƯƠNG LUẬN (l’argumentation éthique de la compassion) 

NGHĨA LUẬN (l’argumentation éthique du sentiment) 

ĐẠO LUẬN (l’argumentation asymétrique de l’éducation) 
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YÊU LUẬN (l’argumentation intime de l’amour) 

THI LUẬN (l’argumentation transgressive de la poésie) 

TẦM LUẬN (l’argumentation relationnelle entre philosophie et poésie) 

NÃO LUẬN (l’argumentation évolutive de la cognition) 

TỔNG LUẬN I (l’argumentation synthétique I) 

TỔNG LUẬN II (l’argumentation synthétique II) 

TỔNG LUẬN III (l’argumentation synthétique III) 

TỔNG LUẬN IV (l’argumentation synthétique IV) 

TỔNG LUẬN V (l’argumentation synthétique V) 

TỔNG LUẬN VI (l’argumentation synthétique VI) 

THƠ – Recueils de poèmes 

Vách, Vực, Vó, Vong, Vai, Vựa, Vận, Vị 
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