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Ông sinh năm 1911 tại Huế nhưng quê quán ở làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Thân phụ ông là Ngô Đình Khả, một trong những vị đại thần của nhà Nguyễn. Chữ Nhu (柔) trong 

tên ông do thân phụ đặt với ý nghĩa "làm cho người nể phục". 

Khác với hai người anh của mình là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Diệm, vốn xuất thân Nho học và 

ra làm quan cho nhà Nguyễn, Ngô Đình Nhu lại theo Tây học. Ông tốt nghiệp ngành cổ sử của 

Trường pháp điển quốc gia (École nationale des chartres) ở Paris, Pháp
[cần dẫn nguồn][1]. Năm 1938, 

ông về nước làm việc ở Văn khố Phủ toàn quyền Đông Dương (Hà Nội)[2]. Năm 1943, Ngô Đình 

Nhu chuyển sang làm giám đốc văn khố Tòa khâm sứ Huế. Về sau được văn phòng Nam triều 

mời giữ chức chủ tịch hội đồng chỉnh đốn châu bản và văn khố nhà Nguyễn [3] 

Sau Cách mạng tháng Tám, Ngô Đình Nhu được Chính phủ Cách mạng cử làm Giám đốc Nha 

Lưu trữ công văn và Thư viện Quốc gia tại Hà Nội (Sắc lệnh số 21, ký ngày 8-9-1945 của Chính 

phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký), 

nhưng khi quan hệ giữa Việt Minh và các đảng phái khác theo chủ nghĩa quốc gia xấu đi, ông bị 

Việt Minh bắt giam sau đó được thả rồi bỏ trốn sang Lào.
[cần dẫn nguồn]

 Năm 1948, Nhu về nước 

sống ẩn dật ở Đà Lạt và thỉnh thoảng xuống Sài Gòn móc nối thông tin. [4] 

Từ thập niên 1950, ông bắt đầu hoạt động chống Việt Minh với sự thành lập Liên đoàn Lao động 

Công giáo. 

Ông là cha đẻ của Đảng Cần Lao, dựa vào thuyết Nhân Vị (personnalisme) đúc kết hai xu hướng 

của triết gia công giáo Emmanuel Mounier và Jacques Maritain. 

Năm 1954, khi Ngô Đình Diệm lên cầm quyền, ông thành lập đảng chính trị Cần Lao, dựa vào 

một chủ thuyết do ông khởi xướng là học thuyết Cần lao - Nhân vị để hỗ trợ chính quyền của anh 

ông. Dưới sự giúp đỡ của người Mỹ, đảng Cần Lao phát triển lên nhanh chóng, thâm nhập vào 

hàng ngũ quân đội, công chức, trí thức và cả giới kinh doanh và trở thành chính đảng lớn nhất 

thời bấy giờ. Đồng thời, ông cũng cho thành lập một tổ chức có tên là "Thanh niên Cộng hòa", do 

ông làm Tổng thủ lãnh.Ông là Chủ tịch Ủy ban Liên bộ đặc trách Ấp chiến lược, tổ chức thực hiện 

kế hoạch quốc phòng Ấp chiến lược từng gây khó khăn cho những người cộng sản miền Nam. 

Về danh nghĩa, ông chỉ là một cố vấn chính trị, nhưng hầu hết các tài liệu đều ghi nhận ông 

là kiến trúc sư của chế độ, là người khởi xướng mọi chủ trương chính sách của nền Đệ nhất cộng 

hòa
[cần dẫn nguồn]

. Ông cũng cho lập và trực tiếp khống chế nhiều cơ quan tình báo và mật vụ (lúc 

cao trào có tới 13 cơ quan) với những quyền lực to lớn như được quyền bắt giam người không 

cần xét xử. 

Ngày 1 tháng 11 năm 1963, các tướng lĩnh đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự lật đổ tổng 

thống Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Nhu và người anh phải chạy trốn vào nhà thờ Cha Tam. Tuy 

nhiên, vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, người ta thấy một đoàn xe quân sự đến đón hai anh em 

ông về Bộ Tổng tham mưu. Tuy nhiên, khi chiếc thiết giáp M 113 chở hai anh em ông về đến nơi 

thì phát hiện thi thể của hai anh em ông với nhiều vết dao và dấu đạn trên người. 

Ông là người có công lao lưu giữ Mộc bản triều Nguyễn. Số mộc bản này hiện đang bảo quản tại 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Đà Lạt, Lâm Đồng (xưa và nay vẫn là Biệt điện Trần Lệ Xuân [5] - 

Khu Di tích của TP. Đà Lạt). [6]   

(nguồn: Wikipedia) 
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Chẳng phải bắt nguồn từ một cảm xúc hoài cổ lãng mạn, 

càng không phải là một động cử thời thượng nhằm khơi lên 

tính hiếu kỳ nhất thời của người đọc, nhưng từ một thúc 

bách đơn giản thâm sâu khiến chúng tôi viết lên những dòng 

này, như một cố gắng phủi bớt lớp bụi mờ thời gian, nhằm 

trình bày những nét óng ả trân quý bàng bạc ẩn tàng trên 

từng trang giấy của công trình nghiên cứu này. 

 

Đây là công trình biên khảo của Ông Ngô Đình Nhu được 

hoàn tất vào những năm đầu của thập niên 60. Mặc dù bị vùi 

lấp dưới giòng  

thời gian gần một phân nửa thế kỷ, do nhiều điều kiện khách 

quan và chủ quan, nhưng Bộ Tài Liệu này vẫn giữ được 

những giá trị nguyên thuỷ của những suy luận không thể 

phủ nhận được. 

    

Điều va động mạnh nhất vào tư duy của người đọc là những 

tiên liệu chính xác của tác giả về các diễn biến lịch sử trên 

thế giới trong nửa thế kỷ vừa qua, dựa trên phương pháp 

phân tích từ “vị trí thực tế lịch sử”. Đây cũng chính là phương 

pháp phân tích được sử dụng rất rộng rãi bởi các cố vấn 

chính trị hiện đại trên chính trường Hoa Kỳ trong thập niên 

qua, tiêu biểu là Karl Rove.  

 

Xin đơn cử một vài ví dụ từ phân tích của tác giả cách nay 

trên 50 năm: 
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“Như vậy, thuyết Cộng Sản đối với Nga chỉ là một phương 

tiện và ngày nào mục đích đã đạt được, phương tiện sẽ không 

còn giá trị nữa. 

Các biến cố hiện tại ở Âu Mỹ chứng tỏ rằng Nga sắp đến lúc 

bỏ phương tiện Cộng Sản và trở về với xã hội Tây phương. 

 

Những sự tiếp xúc của tòa thánh La Mã với các lãnh tụ giáo 

hội Nga là một trong những cố gắng để đưa Nga Sô về xã hội 

Tây phương. 

 

Và ngày đó sự tranh chấp quyết liệt giữa Cộng Sản và Tư Bản, 

như ngày nay, sẽ tự tiêu và nhường chỗ cho một cuộc tranh chấp 

khác quyết liệt hơn hiện nay đã bắt đầu thành hình giữa khối 

Trung Cộng và khối Âu Mỹ”.  (trang 29)   

 

Điều va động tư duy kế đến là kỹ năng vận dụng của tác giả 

từ các bài học trong lịch sử, có khi từ hàng trăm năm trước, 

mà áp dụng vào các chính sách và chiến thuật đương thời 

của quốc gia. Một ví dụ điển hình là chính sách Ấp Chiến 

Lược: từ khái niệm, lược đồ cho đến kỹ thuật và phương tiện: 

đê hào đắp bằng đất, lũy nhiều tầng dựng lên bằng tre chẻ, 

chông bằng tre vót nhọn, là được chiết xuất từ binh kế 

chống Trung Hoa ngoại xâm của Lý Thường Kiệt. 
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Sau cùng, sự va động thâm trầm nhưng lan tỏa và bao trùm 

suốt mọi mạch văn trong toàn hệ tư tưởng của Bộ Tài Liệu là 

ý chí sắt thép - một mất một còn - chống Tàu Cộng bành 

trướng. Tác giả đã vẽ lên một viễn ảnh đen tối nếu Miền Nam 

rơi vào tay Bắc Việt, thì sự kiện Tàu Cộng xâm chiếm Việt 

Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này càng ngày càng 

được minh chứng rõ ràng qua những biến chuyển tại Việt 

Nam được phô bày trong những ngày gần đây: văn kiện do 

Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký nhằm công nhận Hoàng Sa 

Trường Sa thuộc về lãnh hải Trung Quốc, và các sự kiện liên 

quan đến vấn đề nhường đất tại biên giới: Ải Nam Quan, 

Thác Bản Giốc…  

 

Cũng từ lý do đó mà tác giả đặc biệt ngưỡng mộ hai Đại anh 

hùng dân tộc là Lý Thường kiệt và Nguyễn Huệ, do ý chí của 

Hai Vị nhằm đột phá não trạng thuộc quốc vào Tàu đã bám 
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rễ trong cấp lãnh đạo Việt Nam, trải dài hàng ngàn năm 

trong lịch sử Đất Nước.  

      

Trong khung cảnh eo hẹp của đoản văn thô thiển này, người 

viết muốn cố gắng cô đọng tư tưởng của tác giả và giữ gìn 

phấn khí nồng cốt của những mạch văn chính. Chúng tôi ước 

mong mỗi một đọc giả đều có cơ hội tiếp cận được với toàn 

bộ bản văn để tạo sự giao lưu qua những phản hồi sau đó, 

nhằm bồi đắp và phong phú hóa kinh nghiệm học hỏi này. 

    

Nhận thấy hầu hết mọi phương pháp phân tích từ công trình 

nghiên cứu này vẫn có thể được tham khảo để áp dụng vào 

các hoàn cảnh cụ thể của Đất Nước trong tình hình hiện nay, 

chúng tôi trân trọng giới thiệu Bộ Tài Liệu này như là một 

phương thế nhằm trao đổi, học hỏi và chiết xuất các phương 

án cho tương lai. 
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Để dễ dàng cho người đọc chúng tôi xin trình bày Mục Lục 

tóm lược ở đây: 

 

MỤC-LỤC 

 
Bối Cảnh của Vấn Đề 

 

Phần I: 

Nhận Định về Thế Giới 

 

Phần II: 

Vị Trí của Việt Nam trong Khung Cảnh vừa Trình Bày  

 

Phần III: 

Điều Kiện Nội Bộ 

 

Phần IV: 

Một Lập Trường Thích Hợp với Các Nhận Xét Trên  

 

ĐỂ KẾT LUẬN: Trụ mà không trụ.   

 

 

Bối Cảnh của Vấn Đề: 
 

 Vị Trí của Tác Giả: 

 

Đây là định điểm mấu chốt cho toàn bộ tư tưởng của Bộ 

tài liệu “Chính Đề Việt Nam”. Tác giả muốn khẳng định ngay 

từ phút ban đầu: 

 

“Vị trí thứ nhất  là một vị trí lúc nào tác giả cũng sẽ đứng vào để 

nhìn tất cả các vấn đề trình bày: Đó là vị trí thực tế lịch sử.  Bởi vì 
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thực tế lịch sử không có thể phủ nhận được.  Và trên nền tảng vững 

chắc đó mới có thể lấy óc khoa học mà suy luận không sợ phạm vào 

những lỗi lầm căn bản. 

 

Vị trí thứ hai là vị trí không bao giờ tác giả dám đứng vào để nhìn 

bất cứ vấn đề nào được trình bày: Đó là vị trí triết lý, tôn giáo, và lý 

thuyết là những lĩnh vực mà sự đối chọi giữa hai chủ trương trái 

ngược có thể kéo dài vô cùng tận.  Bất cứ trong lãnh vực nào của đời 

sống của cộng đồng: chính trị, văn hóa, và kinh tế, sự nhận xét phân 

tách và suy luận của tác giả đều căn cứ trên những sự kiện lịch sử và 

để một bên tất cả các lý thuyết.” (trang 22) 

 

Chính vì thế mà tác giả đã can đảm xác định rằng: 

 

 
 

“Bởi vì mấy trăm trang dưới đây là một tài liệu nghiên cứu sự kiện 

thực tế của lịch sử.  Mà thấy được thực trạng của vấn đề, biết mình và 

biết chung quanh mình là một yếu tố quyết định cho sự thắng lợi. 
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Chính vì lập trường nghiên cứu sự kiện thực tế của lịch sử, cho nên 

tự ti mặc cảm tuyệt nhiên không có, khi nhận xét rằng Việt Nam là 

một quốc gia nhỏ và yếu.  Nhỏ và yếu vì dân số, vì kinh tế kém mở 

mang, và vì sự góp phần vào văn minh nhân loại. Và chính là khi 

chúng ta dám nhìn thẳng vào thực trạng của dân tộc, chúng ta 

mới đủ điều kiện đưa dân tộc vượt lên.” (trang 23) 

 

Và sau đây là một xác quyết táo bạo của tác giả: 
 

“Và cũng vì lý do trên mà tài liệu này không đề cập đến bốn ngàn 

năm văn hiến của dân tộc, lại chỉ nói đến một ngàn năm lịch sử.  

Cũng như trên làm như vậy không phải vì tự ti mặc cảm.  Những gì 

trong lịch sử của chúng ta chỉ có một ngàn năm sau này mới có đủ tài 

liệu đích xác để làm nền tảng cho suy luận.” (trang 24) 

 

Dẫn Nhập  

 

“Nước Việt Nam là một nước nhỏ, nhỏ về dân số, nhỏ về lãnh thổ, 

nhỏ về kinh tế kém phát triển, và nhỏ về sự góp phần của chúng ta 

vào văn minh nhân loại. 

 

Trong suốt phần lịch sử nhân loại mà chúng ta được biết tới ngày 

nay, số phận của các quốc gia nhỏ, từ xưa vẫn không thay đổi.  Lúc 

nào các quốc gia nhỏ cũng phải bị chi phối bởi những trận phong ba 

bão táp vô trách nhiệm do các nước lớn gây ra.  Và lúc nào cũng sống 

dưới sự đe dọa liên tục của một cuộc ngoại xâm. 

Từ ngày lập quốc, hơn một ngàn năm lịch sử đã chứng minh rằng 

Việt Nam chúng ta không thoát ra ngoài vận mạng thông thường đó.  

Hết phải chống Bắc, rồi phải chống Tây, rồi lại phải chống Bắc.  Liên 

tục, và lúc này hơn lúc nào hết, nạn ngoại xâm vẫn đe dọa dân 

tộc Việt Nam.” (trang 9) 

 

Nhận định này vẫn hoàn toàn chính xác cho tình hình Đất 

Nước hiện nay.  
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Hiểm họa ngoại xâm của Tàu Cộng bành trướng là vấn đề 

nhức nhối nhất hiện nay cho mỗi một công dân có ý thức, 

trong nước cũng như ở hải ngoại. Thế lực bành trướng của 

Tàu Cộng đang hoành hành trên Đất Nước chúng ta. 

 

Thế lực này ngày càng nguy hiểm và cực kỳ tinh vi và đã đạt 

đến địa vị thống trị trong bộ máy cai trị toàn dân.  

 

Từ chiêu bài Cộng Sản Quốc Tế và ẩn núp dưới mọi lớp áo 

của chủ nghĩa giải phóng dân tộc qua mỗi giai đoạn, họ đã 

triệt để lợi dụng xương máu, nhiệt huyết và lòng dũng cảm 

của bao nhiêu thế hệ thanh niên Việt Nam nhằm thống lĩnh 

toàn cõi Đất Nước. 

  

Qua thời gian, Tàu Cộng bành trướng đã thành công trong 

việc tập trung quyền hành tuyệt đối vào một Bộ máy cai trị 

của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

 

Từ Bộ máy cai trị trung ương này, như hình hài của một con 

bạch tuộc, các cánh tay vòi hút vươn ra khắp mọi miền Đất 

Nước, qua hệ thống từ thành phố đến thôn quê, từ trung 

ương đến mỗi địa phương.  

 

Đây là hệ thống quyền lực tối cao nhất bao trùm mọi miền 

Đất Nước, mọi cơ chế Nhà Nước khác chỉ là bộ áo ngoại vi 

nhằm làm trơn tru nhịp nhàng các động cử của Đảng xuất 

phát từ trung ương.  
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Trong chiêu sách dùng người bản quốc cai trị người bản 

quốc để phục vụ kế hoạch bành trướng, Tàu Cộng đã thành 

công lớn tại Việt Nam nhờ vào sự phối hợp của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam. Điều này không khó để nhận ra. Lịch sử đã 

cung cấp các văn kiện quan yếu đó, như quyết định của Thủ 

Tướng Phạm Văn Đồng công nhận lãnh hải 12 hải lý của Tàu 

Cộng để nhường biển và các quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa và việc cắm lại các cột mốc biên giới vừa qua nhằm 

nhường đất cho Tầu Cộng. Nên lưu ý, đây chỉ mới là giai 

đoạn đầu của một kế hoạch lớn sẽ được dần hồi triển khai 

qua từng thời kỳ. 

 

Hiểu như thế thì việc phân tích và giới thiệu công trình 

nghiên cứu “Chính Đề Việt Nam” lại có ý nghĩa thực dụng 

sâu sắc rộng lớn. 

 

 
 

 

 

Tác giả của Bộ Tài Liệu tiếp tục:  
         



 12 

“Để duy trì ách thống trị của mình, các cường quốc xâm lăng 

thường áp dụng, đối với các dân tộc bị trị, nhiều biện pháp, tuy có 

khác nhau về hình thức, nhưng chung qui vẫn thuộc hai loại chính. 

 

  1. Ngăn ngừa không để cho các quyền lợi kinh tế thuộc vào tay 

người bản xứ. 

  2. Kiềm hãm không để cho dân trí phát triển. 

 

Các loại biện pháp thứ nhứt nhằm mục đích tiêu diệt tất cả các 

phương tiện vật chất của người bị trị. 

Các loại biện pháp thứ hai nhằm mục đích tiêu diệt những người 

có khả năng xử dụng các phương tiện vật chất trên, nghĩa là các nhà 

lãnh đạo xứng danh. 

Đối với các dân tộc bị trị hai loại biện pháp trên đều có những hậu 

quả vô cùng thảm khốc.  Tuy nhiên, nếu không có phương tiện của 

mình thì còn có thể tìm phương tiện khác, chớ nếu không có người 

lãnh đạo, thì dù có phương tiện cũng không xử dụng được. 

 

"Vì vậy cho nên, đối với một quốc gia mà nền độc lập bị đe 

dọa hay đã mất, thì phương pháp hữu hiệu nhứt và điều kiện 

thiết yếu nhứt để chống lại ngoại xâm là nuôi dưỡng và phát 

triển sự lãnh đạo. 

 

Trong thực tế, nuôi dưỡng và phát triển sự lãnh đạo có nghĩa 

là tạo hoàn cảnh thuận lợi để cho cái tinh túy của tập thể hun đúc 

nên thiểu số lãnh đạo xứng danh.” 

(trang 10) 

 

Như thế, theo tác giả, vấn đề tuyệt đối quan yếu - không thể 

không có - là nuôi dưỡng và phát triển sự lãnh đạo.   

 

Và như thế nào là thiểu số lãnh đạo xứng danh? 
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Vai trò tối cần của thiểu số lãnh đạo và sự thấu triệt vấn đề của 

cộng đồng   

 

Tác giả giới thiệu khái niệm thăng bằng động tiến giữa 

“thiểu số lãnh đạo” và “đa số chịu lãnh đạo” như sau:   

“Trong toàn bộ của cộng đồng, gồm có thiểu số lãnh đạo cộng đồng 

và đại đa số chịu sự lãnh đạo.  Cộng đồng lành mạnh khi nào, giữa 

thiểu số lãnh đạo và đa số chịu sự lãnh đạo, sự thông cảm chạy đều, 

dẫn dắt đến một sự phối hợp hữu hiệu trong mọi công cuộc của 

cộng đồng (trang 10) 

 

Thiểu số lãnh đạo xứng danh phải bao gồm những người có đạo 

đức (Nhân), có đủ khả năng vật chất, lý trí và tinh thần (Dũng và 

Lược) để ứng phó với các tình thế, và phải  thấu triệt vấn đề cần phải 

giải quyết của tập thể(Trí).  

Trí nghĩa là thấu triệt vấn đề cần phải giải quyết của cộng đồng, và 

vì sự thấu triệt vấn đề chỉ có thể thực hiện bằng cách suy tầm, khảo 

cứu, phân tích, lĩnh hội, quan sát và tổng kết những tài liệu bên ngoài 

liên quan đến vấn đề.  Không có tài liệu bên ngoài thì một bộ óc dù 

thông minh xuất chúng, cũng không làm sao hiểu được vấn đề.” (trang 

10) 

 

Như thế, chúng ta có thể rút ra được ba luận điểm: 

 

1. —Việt Nam của chúng ta là một nước nhỏ và yếu lúc nào cũng 

bị nạn ngoại xâm đe dọa. 

2. —Trong công cuộc chống ngoại xâm, một khí giới hữu hiệu 

nhứt là phát triển lãnh đạo. 

3. —Trong công cuộc phát triển lãnh đạo, điều kiện thiết yếu cần 

được thỏa mãn là:  Thiểu số lãnh đạo phải thấu triệt vấn đề cần phải 

giải quyết của cộng đồng. 
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Đa số chịu lãnh đạo và vấn đề cần phải giải quyết của cộng đồng. 
 

Điều kiện thiết yếu để thực hiện sự tự giác đóng góp như vậy là đa 

số chịu sự lãnh đạo phải ý thức cộng đồng và hiểu biết vấn đề cần 

phải giải quyết của cộng đồng.  Có như vậy thiểu số lãnh đạo và đa 

số chịu lãnh đạo mới phối hợp điều hòa và tạo cho cộng đồng sinh 

lực cần thiết để vượt qua các thử thách quyết liệt đang đợi chờ. 

 

Những lý lẽ để chứng minh sự kiện này lại nằm trong một 

ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt chống lại Trung Hoa. 

 

“Kinh nghiệm lịch sử của chúng ta chứng tỏ rằng, rốt cuộc lại, 

không phải ngoại giao, cũng không phải quân lực đã giúp cho chúng 

ta mấy lần đánh bại các cuộc xâm lăng của Trung Hoa và mấy lần 

quật khởi sự thống trị ác nghiệt của họ.  

 

Chúng ta đã đánh bại quân xâm lăng và quật đổ ách thống trị vì 

chúng ta có người lãnh đạo và ý thức quốc gia được hun đúc và nuôi 

dưỡng cũng như vấn đề của quốc gia được giải thích sâu rộng trong đa 

số chịu lãnh đạo.” 
 

Theo tác giả, chỉ có sự tôn trọng tinh thần dân chủ mới phát huy sự 

hiểu biết của đa số chịu lãnh đạo đối với vấn đề cần phải giải quyết 

của quốc gia là vũ khí bén nhạy nhất để chống ngoại xâm. 
 

Sức mạnh của sóng và gió 

 

Tác giả nhận định rằng mãnh lực của lý thuyết tranh đấu là sóng, 

rất dễ thấy, nhưng người ta không nhìn thấy công trình nghiên cứu 

thực tế lịch sử làm hậu thuẫn cho mãnh lực đó, cũng như nhìn thấy 

mãnh lực của lượn sóng mà không nhìn thấy sức mạnh của gió tạo ra 

lượn sóng.  
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Đây là điều phải trở nên tâm đắc và trọng tâm học hỏi cho mỗi cá 

nhân và tập thể của cộng đồng trong mỗi một phương hướng dấn 

thân. 

 

Tín ngưỡng 
 

Tác giả nhận định rằng tín ngưỡng là một tín hiệu tập hợp hữu hiệu.   

 

Các chế độ Cộng Sản đàn áp tôn giáo chính vì khả năng qui tụ nói 

trên, lúc nào cũng đe dọa sự độc quyền lãnh đạo cộng đồng mà theo 

họ nhứt thiết phải dành cho đảng Cộng Sản.  Tín ngưỡng sẽ trở thành 

lợi khí chống lại Cộng Sản trong hai trường hợp: 

 

—Khi bị Cộng Sản đàn áp. 

—Khi khả năng qui tụ của tín ngưỡng được xử dụng trong công cuộc 

giải quyết các vấn đề do thực trạng xã hội tạo ra. 
 

Như thế thì, nếu muốn cho chủ trương Cộng Sản thất bại, thì phải 

làm hai việc: 

 

—Tìm hiểu rõ thực trạng của vấn đề cần phải giải quyết của cộng 

đồng. 

—Có một giải pháp khác để thay thế cho giải pháp Cộng Sản. 

 

Lý thuyết tranh đấu 
 

Tác giả nhận định rằng các lý thuyết đưa ra làm lý thuyết tranh đấu 

để chống lại chủ nghĩa Cộng Sản đã có nhiều. Và hiện nay vẫn còn có 

người đang đi tìm một lý thuyết khác nữa với tác dụng trên. Mỗi lý 

thuyết có một số người tin tưởng, nhứt quyết trung thành với lý 

thuyết của nhóm mình và thành thật hay miễn cưỡng bảo vệ lý thuyết 

đó.  Thành ra khối người theo chủ trương Quốc Gia chia năm xẻ bảy 

làm cho sinh lực chống lại kẻ địch còn yếu hơn là lúc không có lý 

thuyết !   
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Thật là không có gì làm cho người Cộng Sản vui sướng bằng tình 

trạng đó.  Và họ chỉ ước mong khối quốc gia tạo ra thêm nhiều lý 

thuyết tương tự. 

 
 

Phần I 

NNHHẬẬNN  ĐĐỊỊNNHH  VVỀỀ  TTHHẾẾ  GGIIỚỚII  
 

Lĩnh vực chính trị 

  

    Thế giới lúc bấy giờ  chia làm Ba Khối: Khối Tây Phương, Khối Hồi 

Giáo và Khối Cộng Sản. 
 

Lĩnh vực văn hóa 

  

Trước tiên là khối Âu Mỹ gồm các nước ở Âu Châu, kể cả Nga Sô và 

các nước Đông Âu thuộc Nga.  Các nước ở Bắc và Nam Mỹ và những 

quốc gia do người Âu lập ra ở Úc Châu, Tân Tây Lan và Nam Phi.  

Khối này gồm các nước thuộc vào xã hội Tây phương thừa hưởng văn 

hóa Hy Lạp và La Mã khi xưa và văn hóa Gia Tô sau này. 

Khối thứ hai gồm các quốc gia Ả Rập ở từ vùng cận Đông đến Hồi 

Quốc, Thổ Nhỉ Kỳ, Soudan, Ai Cập và các quốc gia Bắc Phi Châu.  Khối 

này lập thành xã hội Hồi Giáo thừa hưởng văn hóa Hồi Giáo. 

Khối thứ ba gồm các quốc gia ở phía Đông Đại lục Âu Á: Nhật Bổn, 

Đại Hàn, Trung Hoa và Việt Nam, lập thành xã hội Đông Á thừa 

hưởng văn hóa xưa của Trung Hoa. 

Khối thứ tư gồm Ấn Độ và các nước nhỏ phụ cận Ấn Độ phía Bắc, 

Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt, Mã Lai và Nam Dương.  Lập thành 

xã hội Ấn Độ thừa hưởng văn hóa Ấn Độ. 

Và sau hết Khối Hắc Phi gồm các quốc gia mới xuất hiện ở Phi 

Châu lập thành xã hội Hắc Phi có một văn hóa phôi thai. 

 

  

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
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Trên lĩnh vực khoa học và kỹ thuật thì các khối chính trị văn hóa 

nói trên tự nhiên biến mất, và lại hiện ra một hiện trạng thống nhất 

bất ngờ.  Tất cả các quốc gia trên đều theo đuổi một khoa học, khoa 

học Tây phương—đều áp dụng một kỹ thuật—kỹ thuật Tây phương, 

dù kỹ thuật đó thuộc về lĩnh vực chính trị, hay quân sự, hay giáo dục, 

hay sản xuất, hay kinh tế, hay kỹ nghệ, hay vận tải và giao thông. 
 

Văn minh Tây phương chinh phục thế giới 

 

Sau một thời kỳ bị chế ngự bởi văn minh Hồi Giáo, văn minh Tây 

phương  phát triển một cách hùng mạnh.  Nền văn minh này tự tạo 

cho mình một sinh lực dồi dào nhờ thừa hưởng được văn hóa Hy Lạp 

và La Mã xây dựng trên những căn bản lý trí chính xác và nhờ ở kinh 

Thánh Gia Tô gieo cho quần chúng một đức tin mãnh liệt. 

 

Tác giả nhận định rằng: 

 

—Văn minh Tây phương đã chinh phục thế giới, và đã chinh phục 

bằng khoa học kỹ thuật. 

—Các quốc gia nào muốn tồn tại đều phải khắc phục khoa học Tây 

phương và kỹ thuật Tây phương. 

 

Nhưng muốn khắc phục được khoa học Tây phương và kỹ thuật 

Tây phương, trước tiên phải khắc phục lối suy luận của Tây phương 

đặt trên căn bản chính xác về lý trí.  Và sau đó khắc phục những tập 

quán trong đời sống hằng ngày khả dĩ nuôi dưỡng và duy trì lối suy 

luận trên. 

 

Vì vậy cho nên, ngày nay trên thế giới vấn đề Tây phương hóa là 

một vấn đề thiết yếu cho các quốc gia muốn tồn tại. 

 

Và đó cũng là một vấn đề thiết yếu cho nước Việt Nam.  

 

Cộng Sản ở Tây phương 
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Cuối thể kỷ 19, Tây phương phát minh những kỹ thuật sản xuất kỹ 

nghệ. 

Karl Max, triết học gia và kinh tế gia, người Đức gốc Do Thái, sống 

ở Anh, nhận thấy rằng tất cả các tệ đoan lúc bấy giờ do ở chỗ các cơ 

cấu của xã hội Tây phương không còn thích nghi với những lực lượng 

sản xuất mới do các phát minh kỹ thuật mang đến.  Do đó ông Karl 

Max đề nghị một kiểu xã hội mới xây dựng trên những căn bản mới 

để cho phù hợp với các phương tiện sản xuất mới.  Ông chủ trương 

thành lập xã hội mới bằng một cuộc cách mạng toàn diện. 

Như vậy, ở Tây phương, thuyết Cộng Sản là một phương thuốc của 

Tây phương đề nghị để chữa căn bệnh cho xã hội Tây phương trong 

một giai đoạn phát triển cam go. 

Về sau các nhà lãnh đạo Tây phương lại tìm được nhiều phương 

thuốc khác, nhờ đó mà xã hội Tây phương chẳng những trở nên lành 

mạnh mà còn phát triển mạnh bạo hơn, như chúng ta thấy ngày nay.  

Do đó mà hiện nay, thuyết Cộng Sản đã mất rất nhiều sinh lực trong 

xã hội Tây phương và trong một ngày gần đây sẽ không còn nữa. 

(trang 27 & 28) 
 

Cộng Sản ở Nga. 
 

Các nhà lãnh đạo Nga, theo chiến thuật cổ truyền, đang nỗ lực hấp 

thụ các kỹ thuật mới của Tây phương.  Nhưng lần này ngoài các kỹ 

thuật vật chất họ lại thâu nhận thêm thuyết Cộng Sản.  Vì hai lý do: 

 

Họ muốn gấp rút bắt kịp Tây Âu bằng cách tổ chức trước Tây 

phương một xã hội mới và biến các nước Tây Âu thành những đồng 

minh nội tuyến trong lòng địch, rất quí báu cho Nga trong cuộc tranh 

chấp hằng mấy thế kỷ với Tây Âu. 

 

Cộng Sản ở Á Châu 

 

Sở dĩ ngày nay thuyết Cộng Sản hoành hành được ở Á Châu là vì 

chính Tây phương đã tạo hoàn cảnh cho nó nẩy nở và chính Tây 

phương đã đưa nó vào.  Sau khi thảm bại trước lực lượng chinh phục 
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của Tây phương, các quốc gia ở Á Châu đều lần lượt bị biến thành 

thuộc địa hay bán thuộc địa.   
 

Các quốc gia Á Châu dùng thuyết Cộng Sản như là một phương 

tiện để đánh kẻ xâm lăng và một phương pháp phát triển. 

  

Phần II 

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG KHUNG CẢNH  

THẾ GIỚI VỪA TRÌNH BÀY 
 

Theo tác giả, vị trí quốc tế hiện tại của Việt Nam do các điểm dưới 

đây minh định: Việt Nam là một nước nhỏ và kém mở mang thuộc xã 

hội Đông Á và lúc bấy giờ Việt Nam vừa thoát khỏi ách thực dân và 

đang cần phải Tây phương hóa bảo vệ độc lập và để phát triển đời 

sống kinh tế hầu xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. 

 

Việt Nam là một nước nhỏ và kém mở mang vì những lý do sau đây: 

 

—Thiếu kỹ thuật và phương tiện kỹ thuật sản xuất. 

—Do đó lợi tức quốc gia thấp kém. 

—Do đó mức sống của toàn dân thấp và thiếu. 

—Sự mưu sống hằng ngày chiếm hết thời gian và năng lực, đời sống 

văn hóa không mở mang. 

—Sự sáng tác kém giá trị và sự góp phần vào văn minh của nhân loại 

không có. 
 

Việt Nam thuộc xã hội Đông Á. 

 

Xã hội Đông Á gồm có các nước Đài Loan, Nhật Bổn, Triều Tiên và 

Việt Nam bao quanh đại lục Trung Hoa. 

Trong hơn sáu ngàn năm lịch sử, các quốc gia trong xã hội này 

đều đã tiến hóa từ nền văn minh phát sinh trong đất Hán và lấy Hán 

tự làm nền tảng và phương tiện cho sự phát triển trong các lĩnh vực. 
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Hậu quả của thuộc địa Pháp  

 

Khi thực dân Pháp rời khỏi Việt Nam, do đường lối đế quốc khắc 

nghiệt của Pháp, Việt Nam lâm cảnh thiếu hụt người lãnh đạo chính 

trị xứng danh vì những lý do sau: 

 

Những kiến thức và kinh nghiệm của họ đều rời rạc và vặt vạnh vì 

như câu tục ngữ thường nói, họ không nhìn thấy rừng mà chỉ nhìn 

thấy từng gốc cây: “Phụ trách từng gốc cây thì được, nhưng không phụ 

trách toàn thể khu rừng được và thêm vào đó là một tâm lý vô trách 

nhiệm.   

 

Nhiều loại phản ứng 
 

Nhật Bản: Óc sáng suốt và phi thường của những nhà lãnh đạo 

Nhật Bản lúc ấy đã cấp thời tìm ra những giải pháp này: Học kỹ thuật 

của địch thủ để thắng địch thủ, chế ngự kỹ thuật của địch thủ để 

thắng địch thủ. Các sự kiện trên đây là nguồn gốc của cuộc cách 

mạng duy tân của Nhật thời Minh Trị 

 

Nước Nhật đã thành công trong công cuộc Tây phương hóa để 

chống lại người Tây phương.  Độc lập vẫn còn, chủ quyền vẫn nguyên, 

người Nhật cũng như người Nga đã hoàn toàn chủ động công cuộc 

Tây phương hóa của họ.  Vì vậy cho nên, không lúc nào có sự gián 

đoạn trong việc diễn tiến lịch sử của họ.   

 

Trung Hoa và Thái Lan cũng bị sự tấn công của Tây phương như 

Nhật Bản.  Nhưng các nhà lãnh đạo lại lựa chọn thái độ bảo vệ trạng 

thái điều hòa của nền văn minh cũ. Tuy nhiên chủ quyền trong hai 

quốc gia trên không hoàn toàn mất nên xã hội của họ không bị tan rã 

và không hề bị gián đoạn trong sự lãnh đạo 
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    Việt Nam: Sau cuộc chiến bại, nước Việt Nam bị chiếm làm thuộc 

địa.  Chủ quyền bị mất hẳn, việc lèo lái con thuyền của chúng ta 

không còn ở trong tay của chúng ta nữa.  Và sự kiện ấy đã xảy ra, vì, 

trong một giai đoạn quyết liệt của lịch sử dân tộc, chúng ta đã gặp 

phải một lớp người lãnh đạo thiếu sáng suốt và thiếu thiết thực, kiêu 

căng và không thức thời, không chịu phóng tầm mắt mà nhìn vào vấn 

đề thiết thực của dân tộc, tự giam hãm trí óc trong những quan niệm 

chật hẹp về quyền bính và triều đại. 

 

Hậu quả tai hại nhất mà thời kỳ Tây thuộc đã để lại cho chúng ta là sự 

tan rã của xã hội Việt Nam và sự gián đoạn trong việc lãnh đạo quốc gia.   

 

Lãnh đạo quốc gia bị gián đoạn. 

 

Tác giả nhận định rằng: sức mạnh của nước Anh hay nước Mỹ bắt 

nguồn trước hết từ chỗ hai quốc gia này đã thực hiện được việc liên 

tục lãnh đạo quốc gia trong gần 200 năm.  Một nhà lãnh đạo Anh, 

ngày nay bước lên nắm chính quyền, là tức khắc sau lưng mình có 

400 năm kinh nghiệm và văn khố làm hậu thuẫn.   

 

Trên phương diện này, và với thời gian qua, cách mạng năm 1789 

của Pháp, mang đến nhiều cuộc xáo trộn trong xã hội Pháp, là một 

biến cố có hại nhiều hơn có lợi cho quốc gia Pháp.   

Nước Nga sau cuộc cách mạng 1917 đã thành công trong cuộc 

phát triển dân tộc và duy tân xã hội.  Nhưng họ phải trả bằng một giá 

rất đắt và phải sau hơn ba mươi năm, mới chế ngự được các chấn 

động do sự gián đoạn về lãnh đạo gây nên 

 

Từ đó, tác giả kết luận rằng: sự lãnh đạo quốc gia liên tục quyết 

định trình độ thăng tiến của quốc gia 

 

Điều kiện của một sự lãnh đạo liên tục. 
 

Tác giả minh định ba điều kiện căn bản: 
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—Không bao giờ thay đổi được tư tưởng của người lãnh đạo trong 

lúc họ đang hành động. 

—Người lãnh đạo dù tài ba đến đâu cũng có lúc cần phải được thay 

đổi, vì tư tưởng không phải lúc nào cũng phù hợp với thực tế. 

—Sự lãnh đạo quốc gia liên tục một khi được bảo đảm, di sản dĩ vãng 

của quốc gia càng thêm phong phú, và quốc gia càng giàu người 

lãnh đạo. 
 

Vì những lý do trên, nên một chế độ độc tài, mà bản chất là dựa, 

trước hết, trên nguyên tắc không thay đổi người lãnh đạo, không thể 

phù hợp với thực tế.  Và không phù hợp với thực tế là không thực hiện 

được sự lãnh đạo quốc gia liên tục.   
 

Việt Nam đang cần phải Tây phương hóa để phát triển dân tộc. 
 

Tác giả dùng ví dụ thất bại của Ấn Độ từ thời Gandhi do không Tây 

phương hóa toàn diện nên xã hội Ấn Độ đến nay vẫn còn chậm tiến. 

Ngược lại, Nhật Bản do chính sách Tây phương hóa toàn bộ đến mức 

độ cao nên đã thành công trong việc biến nước Nhật thành cường 

quốc. 

Điều quan trọng là sau khi thâu thập được kỹ thuật thì các quốc gia 

phải tiến đến trình độ thâu thập khả năng sáng tạo kỹ thuật như 

trường hợp của Nhật..  

 

Tác giả khẳng định rằng: Chỉ khi nào các chuyên viên của chúng ta, 

sau khi đã hấp thụ được các kỹ thuật và khoa học của ngành mình, lại 

ý thức rõ rệt rằng, chỉ vừa bước đi qua một giai đoạn sơ khởi, và còn 

cần phải nỗ lực để đoạt đến chỗ chế ngự được khả năng sáng tạo 

trong ngành của mình, thì lúc bấy giờ cuộc Tây phương hóa của 

chúng ta mới đi đúng đường và có hy vọng thành công. 

 

  Nghĩa là phải học cho được cái bí quyết của người Tây phương đã giúp 

cho họ đẻ ra khoa học và kỹ thuật. 

 

Đặc tính của văn minh Tây phương. 
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Tác giả luôn luôn đề cao các đặc tính bất di bất dịch của văn minh 

Tây phương, đó là: chính xác về lý trí, ngăn nắp và minh bạch trong tổ 

chức. Và chính nhờ có những đặc tính này, mà nền văn minh Tây 

phương đã sáng tạo ra khoa học.  Nhưng chính người Tây phương đã 

thừa hưởng những đặc tính đó của văn minh Hy Lạp và La Mã.  Chính 

xác về lý trí, ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức đã nằm sẵn trong 

lối kiến trúc câu văn của Hy Lạp cũng như của La Mã. 

 

Tưởng nên nhắc lại một lần nữa, rằng người Tây phương không 

phải chỉ ngăn nắp, minh bạch trong tổ chức và chính xác về lý trí 

riêng trong lĩnh vực khoa học mà thôi.  Họ đã ngăn nắp, minh bạch tổ 

chức và chính xác về lý trí trong câu văn, lời nói, hành động và đời 

sống hàng ngày.  Trải qua nhiều thế kỷ các đức tính ấy đã được hun 

đúc thành tinh thần kỹ thuật Tây phương. 

 

Tác giả đề cao vai trò của người phụ nữ một cách rất hợp lý khi 

viện dẫn đến vị trí của họ trong gia đình: Chúng ta phải ngăn nắp, 

minh bạch trong tổ chức và chính xác về lý trí trong tất cả các lĩnh vực 

của đời sống.  Nghĩa là ngăn nắp, minh bạch trong tổ chức và chính 

xác về lý trí phải chi phối tất cả hoạt động của chúng ta, trong gia 

đình cũng như ngoài gia đình, từ phạm vì sinh hoạt thông thường 

đến những phát triển cao nhất của lý trí.  Do đó, vai trò của mỗi người 

đều quan trọng, và do đó, vai trò của các người đàn bà trong gia đình 

vô cùng mật thiết với sự phát triển dân tộc. 
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Tác giả cũng viễn tượng đến phấn khí trùng điệp của đại cuộc: 

Một công cuộc phát triển dân tộc vĩ đại đến tầm mức ấy, hùng mạnh 

như nước hải triều đang lên, hấp dẫn và lôi cuốn mọi người, vì đó là 

lẽ sống của dân tộc.  

Công cuộc này đặt trọng tâm vào đại chúng và dồn nỗ lực về nông 

thôn nơi tập trung đa số nhân lực và tài sản của quốc gia 

 

Tôn giáo và công cuộc phát triển dân tộc bằng cách Tây phương 

hóa. 

 

     Tác giả suy luận từ hai loại giáo lý khác nhau mà các tôn giáo có 

mức độ tham gia khác nhau:    

 

Loại thứ nhất gồm Gia Tô giáo và Hồi giáo, là các giáo lý công nhận 

đời sống ở thế gian này là sự thật và tìm cách giải quyết các vấn đề 

của nhân loại ngay trong cõi đời này. 

 

Loại thứ hai gồm Phật giáo,  lão giáo và Ấn độ giáo, là các giáo lý phủ 

nhận đời sống ở thế gian này, không tìm cách giải quyết các vấn đề 
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của nhận loại trong đời sống ở thế gian này và chỉ chú trọng đến đời 

sống ở thế giới bên kia. 
 

Phát triển dân tộc và tôn giáo Việt Nam. 

 

Nước Việt Nam, theo truyền thống văn hóa, nằm trong xã hội 

Trung Hoa và chịu ảnh hưởng văn hóa của Tàu.  Về phương diện tôn 

giáo, Phật giáo và Lão giáo đã ăn sâu vào đại chúng.  Nhưng, cũng 

như ở Trung Hoa, sự phủ nhận đời sống hiện tại của hai giáo lý này 

đã được luân lý xã hội của Khổng Mạnh quân bình.  Nhờ đó mà có 

thể nói rằng quần chúng Việt Nam sẵn sàng tham gia một công cuộc 

phát triển dân tộc.  Theo sự kiện phân tích trên đây thiểu số tín đồ 

Thiên Chúa giáo, sẽ đóng góp một sự tham gia tích cực vào công 

cuộc phát triển dân tộc. 

 

Lẽ thứ hai là ngay trong Phật giáo cũng có hai thái độ.  Thái độ 

xuất thế, để tìm sự cứu rỗi cho bản thân, không phải trong đời sống 

này mà cho đời sống bên kia thế giới.  Thái độ nhập thế, để tìm cách 

cứu độ chúng sanh ngay trong cõi đời này.   

 

Hai cơ hội phát triển. 

 

Tác giả đã viện dẫn các luận điểm chí lý như sau: 
 

Cơ hội thứ nhất 

 

Vào khoảng các năm 30 của thế kỷ 19, sự phát triển và bành 

trướng của cường quốc Âu châu đã lên đến một mức độ tối cao.   

Năm 1842 người Anh gây chiến tranh Nha Phiến ở Trung Hoa và 

mở màn cho một cuộc tổng tấn công vào xã hội Đông Á.  Sự dùng võ 

lực để mở hải cảng Uraga của Nhật năm 1853 của Đại tá Hải quân Mỹ 

Perry và cuộc pháo kích Đà Nẵng năm 1856 của chiến thuyền Catinat 

của Pháp đều là những sự kiện đồng thời và do một  nguyên nhân 

sanh ra. 
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Nguy cơ tuy lớn lao thật, nhưng, đồng thời, lại là một cơ hội để 

Tây phương hóa, phát triển dân tộc.  Bởi vì, sự bành trướng mạnh mẽ 

của hai Đế quốc Anh và Pháp, vừa là một nguồn mâu thuẫn giữa, một 

bên, hai đế quốc lớn, một bên, các quốc gia khác ở Tây phương.   
 

Hoàn cảnh nội bộ của Việt Nam lại càng bi đát hơn nữa.  Sau một 

cuộc nội chiến, tàn khốc và tiêu hao, kéo dài từ năm 1620 đến năm 

1802, nhà Nguyễn vừa thống nhất quốc gia được bốn mươi năm, thì 

họa xâm lăng Tây phương lại ồ ạt kéo đến.  Những điều kiện chủ 

quan, như trên đã trình bày, quốc gia Việt Nam hoàn toàn không có.   

 

Cơ hội thứ hai 

 

Gần một thế kỷ sau, mâu thuẫn nội bộ giữa các cường quốc Tây 

phương lại bộc phát lên một cách dữ dội và dẫn dắt đến hai cuộc thế 

giới chiến tranh mà chúng ta đều biết. Chiến tranh chưa chấm dứt, sự 

tranh chấp, giữa hai quốc gia đã chiến thắng trong trận thế chiến thứ 

hai, nay lãnh đạo hai khối chính trị trên thế giới, đã tạo ra cho các 

quốc gia, bị Tây phương xâm chiếm, một cơ hội duy nhất để tranh 

giành độc lập và phát triển dân tộc.   
 

Do đó, thuyết Cộng Sản, một sản phẩm của Tây phương, đã đương 

nhiên biến thành một lợi khí, trong tay của Nga Sô, để đánh lại Tây 

phương trên hai mặt, trong và ngoài. 

 

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Tây phương đã đủ già tay ấn để dẫn 

dắt xã hội Tây phương vượt qua được các cơn sóng gió.  Sự phát 

triển, vẫn hùng mạnh, trong xã hội Tây phương hiện nay, chứng minh 

rằng xã hội này, đã vượt qua cơn khủng hoảng và đã xây dựng được 

những cơ cấu xã hội thích nghi với các lực lượng sản xuất mới, mà 

không cần phải áp dụng phương thuốc Cộng Sản.   

 

Và như thế trong một thế giới gồm nhiều cường quốc, như thế 

giới hiện tại, nếu loại mâu thuẫn này chấm dứt, thì thế nào giữa các 

cường quốc cũng nảy sinh ra những loại mâu thuẫn khác. Vì vậy cho 
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nên, miễn là thiểu số lãnh đạo xứng danh của chúng ta còn, là chúng 

ta còn cơ hội phát triển.  Cơ hội phát triển của chúng ta khác với cơ 

hội phát triển của các khối lớn, như Trung Hoa hay Ấn Độ, là ở chỗ 

đó. 

  

PPhhầầnn  IIIIII  

ĐĐIIỀỀUU  KKIIỆỆNN  NNỘỘII  BBỘỘ  
 

Liên lạc với Trung Hoa. 

 

Tác giả nhấn mạnh sự kiện then chốt này và những lỗi lầm trong quá 

khứ cũng như đề nghị các biện pháp chống ngoại xâm như sau: 

   

Từ khi lập quốc, năm 939, đến khi bị sự tấn công của Tây phương 

và biến thành một thuộc địa của đế quốc Pháp, hai sự kiện hoàn toàn 

chi phối chín trăm năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

 
Hai sự kiện đó là sự liên lạc với Trung Hoa và công cuộc Nam tiến. 

 

Từ năm 972, sau khi đã nhìn nhận độc lập của Việt Nam rồi, lúc 

nào Trung Hoa cũng nghĩ rằng đã mất một phần lãnh thổ quốc gia, 

và lúc nào cũng khai thác mọi cơ hội đưa đến, để thâu hồi phần đất 

mà Trung Hoa xem như là của họ.  Bên kia, Việt Nam lúc nào cũng nỗ 

lực mang xương máu ra để bảo vệ nền độc lập của mình. 

Ngay năm 981, nghĩa là vừa ba năm sau khi đã nhìn nhận độc lập 

của Việt Nam, Tống triều thừa lúc nội chính Việt Nam có biến, gởi 

sang Việt Nam hai đạo quân, do đường thuỷ và đường bộ, để đặt lại 

nền thống trị của Trung Hoa. 

 

Trung Hoa, suốt gần một ngàn năm lịch sử, lúc nào cũng muốn lấy 

lại mảnh đất mà Trung Hoa coi như bị tạm mất.  
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Chính sách này do một điều kiện địa dư và kinh tế ấn định: lưu vực 

sông Hồng Hà là đường thoát ra biển thiên nhiên của các tỉnh Tây 

Nam của Trung Hoa, và ngược lại cũng là con đường xâm nhập cho 

các đạo quân chinh phục vào nội địa Trung Hoa.  Đã như vậy thì, 

ngay bây giờ, ý định của Trung Cộng vẫn là muốn thôn tính, nếu 

không phải hết nước Việt Nam, thì ít ra cũng Bắc phần.   

Xem thế đủ biết rằng, đối với dân tộc chúng ta họa xâm lăng là một 

mối đe dọa thường xuyên. .  Bởi vì họa xâm lăng, do vị trí địa dư của 

chúng ta vào tình trạng nội bộ của chúng ta mà ra, và bao giờ hai yếu 

tố đó chưa thay đổi được thì họa xâm lăng vẫn còn. 

 

Tâm lý thuộc quốc. 

 

Họa xâm lăng đe dọa dân tộc chúng ta đến nỗi, trong suốt một 

ngàn năm lịch sử từ ngày lập quốc, trở thành một ám ảnh cho tất cả 

các nhà lãnh đạo của chúng ta.  Và do đó mà lịch sử ngoại giao của 

chúng ta lúc nào cũng bị chi phối bởi một tâm lý thuộc quốc. 

 

Hai lần Lý Thường Kiệt và Nguyễn Huệ tìm cách đả phá không khí 

lệ thuộc đó.  Nhưng mặc dầu những chiến công lừng lẫy và tài ngoại 

giao rất khéo, hai nhà lãnh đạo trứ danh của dân tộc vẫn phải khuất 

phục trước thực tế. 
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Một câu hỏi mà chúng ta không thể tránh được: chúng ta là một 

dân tộc ở sát bờ biển, nhưng sao nghệ thuật vượt biển của chúng ta 

không phát triển?  Nếu chính sách ngoại giao của chúng ta phong 

phú hơn, và không bó hẹp vào một đường lối duy nhất, có lẽ sự bành 

trướng của dân tộc chúng ta, đã sớm phát ra nhiều ngõ, và sinh lực 

của chúng ta không phải chỉ dồn vào mỗi một công cuộc Nam tiến 

hữu hiệu hơn. 

 

Sự bành trướng của chúng ta đã thâu hẹp lại và chỉ theo có một 

chiều, bỏ hẳn cửa biển bao la đáng lý ra phải là cái cửa sống cho 

chúng ta. 
 

Chính sách chống ngoại xâm. 
 

Những sự thần phục và triều cống chỉ là những biện pháp hoãn 

binh.  Và vấn đề chống ngoại xâm chưa bao giờ được các triều đại 

Việt Nam đặt thành một chính sách đương nhiên và nguyên tắc, đối 

với một nước nhỏ, như nước chúng ta.  Vì thế cho nên, những biện 

pháp cần được áp dụng, như biện pháp ngoại giao, đã không hề 

được sử dụng khi Tây phương xâm chiếm nước ta. 
 

Tuy nhiên biện pháp cần thiết nhất, hữu hiệu nhất và hoàn toàn thuộc 

chủ động của chúng ta, là nuôi dưỡng tinh thần độc lập và tự do của nhân 

dân, và phát huy ý thức quốc gia và dân tộc.  Đồng thời, áp dụng một chính 

sách cai trị khoáng đạt, mở rộng khuôn khổ lãnh đạo, để cho vấn đề lãnh 

đạo quốc gia được nhiều người thấu triệt. 

 

Nhưng ý chí quật cường đó đến cao độ, mà không người lãnh đạo 

thì cũng không làm gì được đối với kẻ xâm lăng.  Vì vậy cho nên, 

đồng thời với những biện pháp quần chúng nói trên, cần phải áp 

dụng những biện pháp giáo dục, làm cho mỗi người dân đều quen 

biết với vấn đề lãnh đạo, và, điều này còn chính yếu hơn nữa, làm cho 

số người thấu triệt vấn đề lãnh đạo quốc gia càng đông bao nhiêu 

càng hay bấy nhiêu.  Bởi vì, có như thế, những người lãnh đạo mới 
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không bao giờ bị tiêu diệt hết được.  Tiêu diệt người lãnh đạo là mục 

đích đầu tiên và chính yếu của các cường quốc xâm lăng. 

 

Bản chất của môt chính thể chuyên chế và độc tài là giữ độc quyền 

lãnh đạo quốc gia cho một người hay một số rất ít người, để cho sự 

thấu triệt các vấn đề căn băn của quốc gia trở thành, trong tay họ, 

những lợi khí sắc bén, để củng cố địa vị của người cầm quyền. 
 

Riêng về dân tộc chúng ta, chắc chắn rằng sự kháng cự của chúng 

ta đối với sự xâm lăng của Tây phương sẽ mãnh liệt hơn bội phần nếu 

trước đó, nhà Nguyễn, thay vì lên án tất cả những người bàn về quốc 

sự, đã nuôi dưỡng được tinh thần tự do và độc lập của mỗi người và 

phát huy ý thức quốc gia và dân tộc trong nhân dân. 

 

 

 

Ngược lại, mấy lần dân tộc thắng được ngoại xâm, từ nhà Trần 

đánh đuổi Mông Cổ, đến nhà Lê đánh quân Minh và Quang Trung 

chiến thắng Mãn Thanh, đều nhờ ở chỗ các nhà lãnh đạo đã khêu gợi 

được ý chí tự do và độc lập của toàn dân. 

 

Nếu bây giờ chúng ta chưa có ý thức rõ rệt chính thể ấy phải như 

thế nào, thì ngay bây giờ chúng ta có thể quan niệm được rằng chính 

thể đó không thể là một chính thể chuyên chế hay độc tài được.  Đó 

là một thái độ rất rõ rệt. 
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Vì sao mà trong 900 năm, chúng ta đi dọc theo bờ biển từ Bắc 

chí Nam, mà không lúc nào chúng ta bị sự quyến rũ của trùng 

dương, đến mức vượt biển tìm đất sống? 

 
(Qua luận điểm này tác giả xác quyết vai trò tối quan trọng của ba triệu Người Việt hải ngoại 

đang sinh sống khắp mọi nước trên thế giới. Chúng ta sẽ bàn về vai trò đặc biệt của khối đồng 

bào hải ngoại đối với vận mệnh dân tộc trong một tài liệu riêng.)    

 

Cơ sở hạ tầng vô tổ chức. 

 

Phần lớn đất mới chiếm cứ, trên đó dân cư thưa thớt, tổ chức xã 

hội chưa có, tập quán cổ truyền của dân tộc chưa cố định trong đời 

sống thường ngày của dân chúng, ý thức quê hương xứ sở chưa ăn rễ 

vào khung cảnh mới, là một nhược điểm trên thân thể quốc gia, về 

phương diện quốc phòng.  Đó là những nơi mà kẻ xâm lăng đánh vào 

trước hết, bởi vì họ cũng ý thức rằng, sức kháng cự của một lớp dân 

chúng chưa mọc rễ vào địa phương chắc chắn sẽ không đáng kể.  

  

Vì vậy mà, miền Nam dưới Triều Nguyễn, đã trở thành một vùng 

hiểm địa cho toàn lãnh thổ. 

 

 

Những cái vốn của lịch sử 
 

Dưới thời Pháp thuộc, chúng ta phải trải qua một quá trình Tây 

phương hóa bắt buộc chỉ có lợi cho thực dân Pháp. Sau khi người 

Pháp ra đi thì xã hội của ta cũng tan rã. Thêm vào đó là sự gián đoạn 

trong vấn đề lãnh đạo quốc gia. 

 Quan niệm quét sạch tàn tích trước, để xây dựng tương lai là một 

quan niệm ấu trĩ của quần chúng, không được huấn luyện về ý thức 

chính trị.  Không người lãnh đạo nào, kể cả những người cách mạng 

cuồng nhiệt nhất, có quyền nuôi một ý tưởng như vậy.   

Bởi vì không có một hành động nào mà sát hại một dân tộc bằng 

hành động quét sạch tàn tích trước để xây dựng tương lai, vì như thế 

có nghĩa là không bao giờ chúng ta xây dựng được một kho tàng kinh 

nghiệm để làm hậu thuẫn cho sự lãnh đạo quốc gia. 
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Vấn đề chính cho dân tộc là vấn đề phát triển. 
 

Như chúng ta đã biết, vấn đề thiết yếu mà dân tộc chúng ta cần phải 

giải quyết trong giai đoạn này là công cuộc phát triển dân tộc bằng cách 

Tây phương hóa. 

 

Các nhà lãnh đạo miến Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của 

Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng.  

Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ 

hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân 

tộc. 
 

Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam 

chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và 

sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở 

lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó.  Giả sử mà Nam Việt 

bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn 

đề thời gian. 

 

 

Ba nhược điểm:  
 

Tác giả phác thảo một cuộc kiểm tra về các nhược diểm cho vấn đề 

phát triển dân tộc: 

 

Một là dân số tương đối ít: cái vốn nhân lực của chúng ta cũng là 

đáng kể.  

Nhược điểm thứ hai là thiếu tính khí. Bản tính của người Việt Nam 

cần cù và chịu khó, và bẩm chất rất là thông minh.  Sự khiếm khuyết 

về tính khí không phải là một trở lực bởi vì đó là một đức tính mà 

giáo dục có thể đào tạo được, trong khi khiếu thông minh là một 

thiên tính.  Sự khiếm khuyết về tính khí do nhiều nguyên nhân lịch sử 

gây ra, trong số đó có những yếu tố mà chúng ta đã nhắc đến trong 

đoạn trên đây về vấn đề Nam tiến của dân tộc. 
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Nhược điểm thứ ba của cái vốn nhân lực của chúng ta là sự vô tổ 

chức do thiếu tinh thần sống tập thể là hậu quả của cuộc Nam tiến.  

Đó là một nhược điểm vô cùng tai hại bởi vì tập thể quốc gia cần đòi 

hỏi ở người dân một tinh thần tập thể mà không ai hun đúc cho họ 

trong mấy thế kỷ. 

 

Tính cách thiết yếu của các tổ chức quần chúng 

 

Không có tổ chức quần chúng việc lãnh đạo quốc gia không làm sao 

thực hiện được.  Nhân dân không biết hướng mà đi và người lãnh đạo 

không làm sao hướng dẫn quần chúng được. 
 

Tổ chức quần chúng là một tổ chức gồm những người làm cùng 

một nghề, hoặc cùng làm việc chung tại một vị trí, hoặc những người 

cùng đeo đuổi một mục đích xã hội, văn hóa hay thể thao, hoặc 

những người cùng một quyền lợi kinh tế. 

 

Vấn Đề Kinh Tế: 

 

     Tác giả bàn đến vấn đề tài nguyên, tăng lợi tức đầu người và việc 

đóng góp trang bị kỹ nghệ. 

 

Lại tâm lý thuộc quốc 
 

Tâm lý thuộc quốc bắt nguồn từ hai sự kiện.  Tương quan lãnh thổ 

và dân số giữa hai quốc gia là một nguyên nhân tự ty mặc cảm.  Sự lệ 

thuộc của Việt Nam đối với văn hóa Tàu là một lý do khác.  Tương 

quan lãnh thổ và dân số là hai điều kiện vật chất hiển nhiên khó thay 

đổi được.  Tuy nhiên, trong khung cảnh chính trị của thế giới ngày 

nay, sự bang giao giữa Việt Nam và Trung Hoa không còn nằm trong 

khuôn khổ xưa nữa và không còn là một sự kiện chỉ liên quan đến hai 

quốc gia. 

 

Như thế thì, nếu chúng ta có một sự lãnh đạo sáng suốt để bảo 

đảm công cuộc phát triển dân tộc, thì cơ hội, đương nhiên sẽ đến với 
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chúng ta để giải quyết một vấn đề đã đặt ra cho dân tộc từ một ngàn 

năm nay, và hai lần Lý Thường Kiệt và Nguyễn Huệ đã cố tìm giải 

pháp: cởi bỏ cho dân tộc tâm lý thuộc quốc đối với Trung Hoa. 

 

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Cộng Sản Bắc Việt không tỏ ra ý thức 

tính cách quan trọng của cơ hội này. 
 

 

Phần IV 

MỘT LẬP TRƯỜNG THÍCH HỢP VỚI CÁC NHẬN 

XÉT TRÊN 
 

Vấn đề lãnh đạo 

 

Bộ máy lãnh đạo của một quốc gia được ấn định bởi chính thể lựa 

chọn.  Sự lựa chọn chính thể lại tùy thuộc ở quan niệm về vấn đề lãnh 

đạo.  Khối Cộng Sản và khối Tự Do, ngày nay khác nhau, trên phương 

diện hình thức, ở chỗ một bên chủ trương chính thể Độc tài Đảng trị, 

một bên chính thể Dân chủ Pháp trị 
 

Quan niệm lãnh đạo 

 

Lãnh đạo là duy trì trạng thái thăng bằng động tiến giữa quyền lợi 

ngắn hạn cá nhân của các phần tử của cộng đồng và quyền lợi dài 

hạn của cộng đồng, Sự phát triển của cộng đồng sẽ được bảo đảm 

nếu những nỗ lực duy trì trạng thái thăng bằng động tiến thành 

công.   
 

Áp lực bành trướng của từ phương Bắc sẽ mãi mãi đè nặng và kềm 

hãm sự phát triển của dân tộc cho tới ngày nào mà chúng ta, như Lý 

Thường Kiệt và Nguyễn Huệ đã nuôi ý chí, tiêu diệt được sự đe dọa 

xâm lăng của Trung Hoa. 

 
Tác dụng của lý thuyết Cộng Sản 
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Tác giả đã biện luận mạnh mẽ như sau: 

 

Trong tình thế chính trị chúng ta đang mục kích, sự qui phục 

thuyết Cộng Sản của các nhà lãnh đạo Bắc Việt, tự nó là một sự thần 

phục Trung Cộng, như các triều đại xưa của chúng ta thần phục 

Trung Hoa.  Và sự thống trị bằng lý thuyết của Trung Cộng đối với 

Bắc Việt ngày nay, nếu không có các trở lực quốc tế, sẽ bội phần ác 

nghiệt hơn các sự thống trị mà nước Tàu đã dành cho chúng ta từ 

gần một ngàn năm. 

 

Tình thế ngày nay là một cơ hội duy nhất để cho chúng ta thực 

hiện ý chí của Lý Thường Kiệt và Nguyễn Huệ, cởi cái ách tâm lý thuộc 

quốc cho dân tộc.  

 

Nếu chúng ta lỡ cơ hội, sự lệ thuộc của dân tộc đối với Trung Hoa sẽ 

kéo dài nhiều ngàn năm nữa và cái khối Trung Hoa vĩ đại, của các lãnh 

tụ Cộng Sản, sẽ mang đến cho dân tộc cái họa diệt vong.  

 

Và sự qui phục thuyết Cộng Sản sẽ đương nhiên dọn đường cho 

dân tộc Việt Nam lệ thuộc văn hóa mới của Trung Cộng, , bởi vì các 

nhà lãnh đạo Cộng Sản Bắc Việt đã chấp nhận một sự lệ thuộc tư 

tưởng. 



 36 

 
 

 

Bộ máy lãnh đạo. 

 

Tác giả đề nghị một mô thức bao gồm ba điều kiện dưới đây để 

bảo đảm sự điều hành thiết thực và ngắn hạn của bộ máy lãnh đạo. 

 

—Phải bảo đảm một sự lãnh đạo quốc gia mở rộng, mục đích đào 

tạo nhiều người lãnh đạo. 

—Phải bảo đảm sự kiểm soát người cầm quyền. 

—Phải bảo đảm sự hữu hiệu của chính quyền. 

 
 

Áp dụng vào Việt Nam. 
 

Tác giả đề nghị hệ thống lưỡng đảng và một Thượng Hội Đồng 

Quốc gia, gồm những người có công trạng với tổ quốc và thấu triệt 

các vấn đề lãnh đạo quốc gia, mà số lượng sẽ phù hợp với hoàn cảnh.   
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Hai đảng chính trị có nhiệm vụ mở rộng vấn đề lãnh đạo và đào 

tạo nhiều người lãnh đạo. 

Dưới bộ máy lãnh đạo, có bộ máy hành chính, bộ máy quân sự và 

bộ máy tổ chức quần chúng.   

Bộ máy lãnh đạo là cái não, bộ máy hành chính và bộ máy quân sự 

là chân tay, và bộ máy tổ chức quần chúng là cái vận tống để đưa bộ 

máy lãnh đạo đến nhân dân và đưa nhân dân đến bộ máy lãnh đạo. 
 

Các tổ chức quần chúng công nhân và nông dân 
 

Các tổ chức nghiệp đoàn và các tổ chức hợp tác xã, về tính cách 

tinh vi của tổ chức và kỹ thuật chuyên môn khá cao, mà sự điều khiển 

các tổ chức này sẽ đòi hỏi sự hỗ tương bảo hiểm.  Bảo hiểm về bệnh 

hoạn, bảo hiểm về tai nạn lao động, bảo hiểm về trâu bò, bảo hiểm 

về sinh sản và về già cả.  Tất cả các tổ chức tương hỗ bảo hiểm nhằm 

mục đích bảo vệ trên nhiều phương diện và bằng  nhiều hình thức 

quyền lợi cá nhân của các phần tử của tập thể, đồng thời phát huy 

tinh thần tập thể của cá nhân. 
 

 

Tác giả đã đề ra mọi kế hoạch bao quát cho hầu hết mọi sinh 

hoạt của quốc gia :  
 

Giáo dục quần chúng 

 

Các chương trình giáo dục quần chúng là những khí cụ cần thiết 

và hữu hiệu để hậu thuẫn cho công cuộc Tây phương hóa ăn sâu và 

lan rộng trong dân chúng, như chúng ta đã biết.   

 

Kỹ thuật khoa học ngày nay đã cung cấp cho chúng ta những 

phương tiện giáo dục quần chúng hữu hiệu và mãnh liệt.  Theo thứ tự 

thời gian phát minh, chúng ta có thể kể:  sách báo, phim ảnh, vô 

tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình… 

Tất cả đều là nhhững dụng cụ sắc bén trong vấn đề giáo dục quần 

chúng.   
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Nghiệp đoàn Tây phương 

 

Tổ chức nghiệp đoàn là một yếu tố quân bình quan trọng trong bộ 

máy quốc gia. 
 

Tổ chức quần chúng nông thôn 
 

Các tổ chức quần chúng quan trọng nhất của chúng ta về số lượng 

là các tổ chức quần chúng nông thôn.  Theo số ước lượng, quần 

chúng nông thôn của chúng ta chiếm một bách phân từ 70 đến 80 

phần trăm dân số. 
 

Lĩnh vực kinh tế—Quyền sở hữu 
 

Trong tất cả các yếu tố, xác nhận quyền lợi cá nhân của các phần 

tử trong một tập thể, thì quyền sở hữu là bảo đảm hữu hiệu và cụ thể 

nhất cho tự do cá nhân.   
 

Điền địa 

 

Cần có cải tổ rộng rãi về mọi mặt 

 

Kỹ nghệ 

 

      Giới hạn bằng cách quốc hữu hóa những kỹ nghệ trực tiếp liên 

quan đến quốc phòng, và những kỹ nghệ thiết yếu cho đời sống 

hằng ngày của đa số nhân dân. 

 

Lĩnh vực văn hóa 

 

      Văn minh Tây phương và Đặc tính Dân tộc 

 
Phần hấp thụ 
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Kỹ thuật Tây phương 

 

Kỹ thuật Tây phương là một lề lối, đến với vấn đề tìm hiểu vấn đề, 

giải quyết vấn đề và tổ chức vấn đề, mà tinh thần chính xác của văn 

minh Tây phương đã sáng tạo.  Như thế thì, trong công cuộc thu thập 

kỹ thuật Tây phương, có hai công tác chính rất là rõ rệt.  Một mặt 

thâu nhận kỹ thuật Tây phương trong mọi lĩnh vực.  Một mặt phổ 

biến các kỹ thuật đã thâu nhận ra đại chúng. 

 

Vấn đề chuyển ngữ 
 

Công việc phiên dịch các loại tài liệu ngoại quốc sang Việt ngữ vẫn 

là một công tác tối quan trọng.  Còn có một lý do khác, thuộc về 

phạm vi chính trị, bắt buộc chúng ta phải thay thế Pháp ngữ bằng 

Anh ngữ trong vị trí ưu tiên ngoại ngữ ở nước ta vì Anh ngữ là ngoại 

ngữ thông dụng nhất trên thế giới 

 

Vượt qua các sáng tạo của kỹ thuật Tây phương 

 

Tác giả luôn nhắc lại một nguyên tắc cố định: 

Chính xác về lý trí. 

Ngăn nắp và minh bạch  trong tổ chức. 

 

Thực luyện tính khí 

 

Tiêu chuẩn giá trị đã có rồi, tính khí sẽ có cơ hội nảy nở. Đó là 

nhiệm vụ của tổ chức giáo dục chính danh và tổ chức giáo dục quần 

chúng. 
 

 

 

KẾT LUẬN 

TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ. 
 

Tác giả đã kết luận Bộ Tài Liệu bằng một lời nhắn nhủ thâm thuý:  
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PHẬT dạy “TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ”.  Thâm ý cao siêu của lời dạy 

trên bao trùm khắp vũ trụ.  Sự tiến hóa của nhân loại đều căn cứ trên 

nguyên tắc nằm trong lời dạy trên.  Có trụ mới có vị trí để mà tiến.  

Nhưng khi vị trí đã mất tác dụng, mà vẫn cứ cố bám để trụ vào đó thì 

mọi tiến hóa lại chấm dứt, và những kết quả đã thu hoạch được lại có 

thể bị mất. 

Phải trụ vào cho đúng lúc mới tiến được.  Và phải không trụ vào 

cho đúng lúc mới bảo đảm được vừa những thắng lợi đã chiếm, vừa 

con đường tiến cho tương lai. 
 

Trong tình hình chính trị thế giới hiện nay và trong trình độ tiến 

hóa của nhân loại hiện nay, các vấn đề của dân tộc Việt Nam, trong 

thời kỳ này chỉ có thể tìm được một giải đáp nếu chúng ta trụ vào vị 

trí dân tộc. 
 

Vị trí dân tộc mà chúng ta quan niệm là một vị trí dân tộc nằm 

trong khung cảnh thế giới, với tất cả các dây liên hệ tinh thần và vật 

chất cần phải có. 
 

Các nhà lãnh đạo Cộng Sản ở miền Bắc đã trụ vào lý thuyết Cộng 

Sản trong thời kỳ tranh giành độc lập. Nhưng chúng ta cũng đã phân 

tích các lý do vì sao sự tiếp tục trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản 

hiện nay, là một lối bế tắc cho sự nghiệp tiến hóa của dân tộc.   

 

Nếu chúng ta không thức tỉnh thì một trong những nạn nhân đầu 

tiên của chính sách bành trướng Đại Hán nói trên sẽ là chúng ta.  Chỉ 

tưởng tượng đến viễn cảnh đó cũng đủ cho chúng ta khủng khiếp. 
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Thác Bản Giốc 

 

 

 

Người viết mong mỏi những phác thảo thô sơ trên đây đóng góp 

một phần nhỏ để gợi lên trong tất cả chúng ta chút suy tư về đất 

nước. 

 

Phủ nhận, dù vì bất cứ lý do gì, nguy cơ mất nước mà tổ quốc 

đang trực diện đương đầu không khác gì hành động dơ tay đầu hàng 

vô điều kiện. Nếu để cho bản năng quán tính vỗ về ta vào tâm trạng 

phó mặc cho bánh xe thời gian xoay vần, và hy vọng lịch sử sẽ xoay 

chiều thuận lợi cho dân tộc dựa vào những thế lực bên ngoài, hay 

mong chờ sự can thiệp của thế giới thì e rằng bản ký kết nhượng đất 

sẽ không ngừng ở Ải Nam Quan hay Thác Bản Giốc, mà nó sẽ tiếp tục 

mãi cho đến khi phần mô tả địa lý nước Việt Nam sẽ không còn là 

"nước Việt Nam hình cong chữ S". Hiện tại, đỉnh cao đầu chữ đã bị 

mài mòn. 

 

 

PBT tóm lược và giới thiệu 
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