KÊU GỌI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
BỔN CŨ SOẠN LẠI
Nguyễn Quang
I.- Mở đầu
Chúng ta nên hiểu trong một chế độ Dân chủ, việc viết Hiến pháp là quyền của Toàn dân,
đó là Chủ đạo chung của Dân tộc về lộ đồ xây dựng nước để duy trì sự Công bằng xã hội
hầu mưu phúc lợi cho toàn dân.
Tuy tuyên xưng là chế độ Dân chủ, nhưng đảng CSVN lại chiếm quyền viết và sửa đối
Hiến pháp, việc này đã tố cáo bộ mặt Độc tài của đảng, Hiến pháp đối với họ chỉ là
cái áo khoác che lốt Tham tàn và Cường bạo. Khi dùng mưu cướp chính quyền rồi cướp
quyền lãnh đạo Đất nước, bằng cách dùng Hiến pháp để đảng CSVN dành Độc Quyền
Lãnh đạo ( Để đàn áp mà tác oai tác quái ) cũng như để chiếm Độc Lợi dưới danh
nghĩa gian trá “ Quản lý Tài sản Nhân dân “ ( Để cướp và tham nhũng ), tất cả có mục
đích làm Giàu Riêng cho đảng CSVN.
Đảng CSVN đã dành hai cái quyền nền tảng to lớn của Quốc gia, đã cao rao việc lãnh
đạo tài tình gần 70 năm, nhưng đã làm cho con người giáng cấp, Dân tộc điêu linh, Quốc
gia đứng trên bờ vực thẳm, công lớn nhất của đảng CSVN là thực hiện mưu đồ tiêu diệt
tinh hoa của Dân tộc và nền tảng Quốc gia giùm cho Trung cộng, giúp họ chiếm địa
điểm chiến lược để mong làm Thái thú.
Nay con chuột CSVN đã chạy cùng sào trên con đường Tham tàn và Cường bạo, bị vây
khổn tứ bề, vô phương thoát hiểm, cái hiểm họa do chính đảng CSVN đã gây ra cho Dân
tộc và đặc biệt họ cũng đã tự gây ra cho chính họ. Theo luật giá sắc, ai gieo gì thì gặt
nấy, gieo một gặp trăm, Họ gây ra cái tang thương cho cả Dân tộc thì họ và con cháu họ
phải lãnh những hậu quả thương đau gấp trăm, lưới Trời lồng lộng, có chế độ bạo tàn
nào mà thoát được lưới Trời. Thế mà đảng CSVN cứ ngủ mê trong nhà tù Tham, Sân, Si,
nhưng nay đang vừa run vừa hung hãn.
II.- Con đường tháo cáy
Biết đang trong vòng bị vây khổn, nên CSVN mới thò cái mặt Dân chủ giả mạo bằng
cách ra Nghị quyết tu chính Hiến pháp 1992 để dụ những người khao khát Tư do, cho họ
lộ diện, mà tìm cách diệt cho hết người chống đối. Đảng CSVN bèn giao cho một ban
trưng cầu Dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp, họ bảo cứ bàn tự do, không có cấm địa,
nhưng khi nạp bản Hiến pháp (đã có hơn 4 ngàn người ký trong đó có 72 trí thức ) tuy
bản Chất Độc quyền Độc Lợi còn nẳm ẩn trong đó, nhưng khi không thấy điều 4 là Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi xung bèn lên tiếng khiển trách và đe doạ, chỉ vì họ đòi
đảng CSVN phải trả lại Độc quyền và Độc Lợi cho toàn dân mà đảng tước đoạt gần thế
kỷ.

1

Sửa Đổi Hiến Pháp: Bổn Cũ Soạn Lại - Nguyễn Quang

www.vietnamvanhien.net

TS Nguyễn Thanh Giang đã viết bài “ông nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ” đăng trên “
Dân Làm Báo “ như sau:
“ Chương trình truyền hình tối 25 tháng 02 vừa qua đã phát đi những ý kiến sau đây của
ông Nguyễn Phú Trọng:
"Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Cái này
quan trọng lắm đấy.
Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa.
Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo
của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’
không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan
điểm đấy!
Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng nữa. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì
nữa, chỉ ở đâu nữa nào?
Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể... thì nó là cái gì?! Cho nên các
đồng chí quan tâm xử lý cái này".
Vừa nghe xong, như một phản xạ vô điều kiện, tôi bỗng buột miệng: “Trời ơi, cái cậu
này ăn nói hàm hồ quá nhỉ!”.
Sao lại có thể quy chụp những người yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, yêu cầu đa
nguyên đa đảng, yêu cầu “tam quyền phân lập”; những người tham gia khiếu kiện, biểu
tình, ký đơn tập thể …” là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.
III.- Mấu chốt của Vấn đề
Nói rõ ra, Nhân dân đang truy bức cái lối Tham tàn và Cường bạo của đảng CSVN, đòi
hỏi phải thiết lập một chính quyền Dân chủ, thực hiện Công bằng xã hội theo đường lối “
Chí nhân và Đại Nghĩa” hay “ Bác ái Công bằng” hay “ Từ bi Trí huệ” hay “ Lương
tâm trong sáng” để cứu con Người và Dân tộc đang đứng trên bờ vực thẳm.
Đã gần 70 năm rồi, đảng CSVN đã làm được gì ngoài việc làm khổ dân và bán nước.
Chẳng ai muốn cướp chính quyền và quyền lãnh đạo như đảng CSVN, nhưng thấy đảng
CSVN đã phản bội Dân tộc nên họ không thể đứng yên được nữa, nay cần thiết lập một
chế độ Dân chủ để chọn người trong Dân tộc có đủ Tư cách và Khả năng ra cáng
đáng việc nước.
Một Ông Tổng Bí Thư của một đảng, đâu có là công bộc của Nhân
dân Việt Nam, chỉ là đảng trưởng của một đảng có chừng 3 triệu đảng viên, ông có tư
cách gì và có là gì đối với 86 triệu Đồng bào Việt Nam. Các Ông trong bộ chinh trị đa
phần là nô lệ của Tàu cộng, đàng CSVN đang giúp Tàu cộng xâm chiếm Việt Nam, há lẽ
nhân dân Việt Nam cứ ngồi trương mắt để các ông dâng nước cho Tàu sao? Xin ông
Trọng minh xác cho biết các ông là ai đối với Nhân dân Việt Nam và ông Hồ Tập
2

Sửa Đổi Hiến Pháp: Bổn Cũ Soạn Lại - Nguyễn Quang

www.vietnamvanhien.net

Chương có phải là lãnh tụ của đảng CSVN đã ở trong hang Pác Bó, đã dẫn dắt các ông
làm cách mạnh sắt máu vì ông Hồ Chí Minh đã chết năm 1932 phải không ?
Chỉ có một lối thoát cho đảng CSVN là hãy quay đầu về với Dân tộc, thi hành Nhân
Nghĩa mà đái tội lập công cùng Dân tộc, để :
Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn
Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo
( BN Đ C. Nguyễn Trãi )
Chỉ có Chí Nhân và Đại Nghĩa mới thắng được Tham tàn v à Cường bạo. Mặt trận này
không những đối đầu với CSVN mà chống bất cứ những ai và bất cứ từ đâu mà dùng thói
Tham tàn và Cường bạo để hãm hại con Người! Cuộc diệt trừ khủng bố trên thế giới hiện
nay cũng nhắm mục đích này, mà đảng CSVN là quan thầy của khủng bố.
Ông Nguyễn Phú Trọng và đảng viên đảng CSVN nên hiểu rõ vấn đề quan trọng này để
thông cảm với những người yêu nước hiện nay.
Vậy theo ông Trọng thì thực hiện “ Chí Nhân và Đại Nghĩa” để mưu phúc lợi cho
toàn dân là “ suy thoái Chính tri, Tư tưởng Đạo đức “ sao? Và Độc quyền và Độc Trị
để thực hiện chính sách “ Tham tàn và Cường bạo “ là Đạo đức cách mạng vô sản
sao?
Ông Tổng Bí Thư lấy Tư cách gì mà ra lệnh cho nhà cầm quyền ( Ông Thù tướng ) và
các đảng viên đảng CSVN diệt trừ những người yêu nước ?’
V.- Bổn cũ soạn lại
Cái lối khi đảng CSVN gặp bế tắc thì liền thò cái bộ mặt Dân chủ giả trá ra để nhử cho
những chiến sĩ trong phong trào Dân chủ lộ diện, rồi tìm cách hốt trọn để diệt trừ hậu
họan. Các vị đấu tranh cho Tự do Dân chủ trong nước nên biết rõ điều này.
1.- Cải Cách Ruộng Đất
Tại sao tôi lại dùng câu “ Bổn cũ soạn lại? Thưa cái chuyện đảng CSVN đưa mồi nhử
việc sưả đổi Hiến pháp cũng giống như Chuyện cũ: “ Sửa sai sau cải cách ruộng đất “
và phong trào “ Trăm hoa đua nở “ của Nhân văn Giai phẩm.
Một điều quan trọng là những người không CS nên ghi lòng tạc dạ là : CS luôn luôn
Làm ngược với Lời nói, nên cả thế giới đều mắc lửa, nên khi CS Miệng loa chính sách
Nhân đạo là lúc Tay đảng sửa soan bắt giam và giết Người, khi Nói đến Công bằng xã
hội là Tay đảng đã sẵn sàng đi cướp Của.
Quý vị nên biết trong các phong trào “Đấu tranh chính trị, Thuế nông nghiệp với giảm
tô giảm tức rồi Cái cách ruộng đất ở miền Bắc và miền Trung, có mục đích chính là :
Khởi đầu phát đông Đấu tranh chính trị để khủng bố tinh thần thành phần đối
lập trong các làng xã, để chuẩn bị cho 2 việc lớn sau:
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Lấy hết của Nổi trong thuế Nông nghiệp và lấy của Chìm trong Cải cách Ruộng
Đất của thành phần khá giả khắp mặt trong các làng xã.
Điều quan trọng hơn là tiêu diệt không những giai cấp Địa chủ và những thành
phần đối lập tinh hoa của Việt Nam, thành phần này sau này lại bị tra tấn và bắt giam.
Quan trọng hơn nữa là phá tan cho tan nền văn hoá truyền thống của cha ông
trong khi Miệng loa lên rằng bảo vệ và phát huy văn hoá dân tộc nhưng Tay lại tịch thu
và đốt sách.
Hiên nay Trung cộng đang đưa các sách bá đạo của Trung cộng tràn ngập để
đàn áp văn hóa Việt Nam, thứ văn hoá đó là bá đạo, gây chiến tranh cướp bóc và bành
trướng. Chúng tôi đã có 32 cuốn của TG. Kim Định và 7 cuốn của chúng tôi về Văn hoá
nói về Văn hoá Việt Nam cũng như của Tàu, hy vọng để đáp ứng với Tình hình.
2.- Sửa sai trong Cải Cách Ruộng Đất
Tại sao phải sửa sai? Thực ra những chính sách đó là đúng theo mục tiêu đảng CSVN,
họ tin là phải phá sạch để xây lại môt xã hội hoàn toàn mới để xây Thiên đàng ảo tưởng
trần gian, nhưng mục địch là cướp tài sản và chiếm quyền lãnh đạo khắp mặt của giai
cấp khá giả để cào bằng xã hội cho được công bằng, nên phải vu vạ cáo gian . Khi cải
cách xong, nhân dân phải sống trong cảnh Hận thù ngút trời tư năm 1951 đến 1956 (ở
miền Bắc và miền Trung ) , sau đó xóm làng bị tiêu điểu xơ các, những người đấu tố để
cướp của giết người hối hận, vì chuyện vu vạ cáo gian, những chuyện đó bày ra trước
mắt mọi người. Một trong muôn ngàn ví dụ, một người làm việc trong UB xã, có cha là
Cai Tổng xưa, bị quy là địa chủ, bị tố là giết bộ đội rồi ném xác xuống sông. Anh bộ đội
này làm việc cấp dưỡng, đi mua thực phẩm ở thôn quê cho nhà bếp bộ đội. Trong khi Cải
cách thì anh này vắng mặt, nên địa chủ này bị tố là giết bộ đội rồi ném xác xuống sông.
Khi giết người địa chủ này xong, bắt phải buộc phải cột dây vào cổ mà kéo trên bãi cát
rồi dùng chiếc chiếu mà chôn, gia đình xin đem tống táng không cho. Sau đó anh bộ đội
này lại xuất hiện, nên gia đình đó mới tìm những người tố cáo mà đánh đập! Những cảnh
này phố biến khắp nơi, đó là do chính sách của đảng, chứ không phải cán bộ. Cảnh tang
tóc này buộc đảng CSVN phải nhận lỗi mà hứa sửa sai, nhưng đảng CSVN lại dùng dịp
này để đàn áp và thanh toán hết những người chống đối kêu ca. Đảng bảo lỗi là do cán
bộ, nên đảng yêu cầu ai có oan cứ thì nạp đơn khiếu nại cho Trung ưong đảng ỡ cạnh bờ
hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội..Thế rồi, Trung Ương đảng lại gởi đơn khiếu nại về điạ phương
giải quyết, những người kêu oan lại một lần nữa bị điạ phương trả thù. Mục đích của
việc sửa sai là diệt cho hết những người kêu oan, vì họ chống đảng!
3.- Nhân Văn Giai Phẩm
Chúng ta nên biết, những người trong Nhân văn Giai phẩm là những Văn Nghệ sĩ, Trí
thức, đa số là con cái của Địa chủ, Phú nông đã góp công lớn trong cuộc chiến chống
Pháp.
Họ thấy Cải cách Ruộng Đất vừa qua quá tàn bạo. Họ lấy lý do là những người CS có Bộ
óc qua to và thiếu con Tim,( Câu chuyện con Người Không lồ của Trần Duy trong giai
phẩm mùa Thu ) nên đập phá nát xã hội. Họ thích lối cách mạng Quốc gia kiểu Nam tư,
vì các con cái thành phần đối lập, có tham gia Cách mạng thì được chiếu cố. Cách mạng
này được Trung cộng kết án là cách mạnh Cải lương. Trung cộng Chủ trương cách
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mạng triệt để vì cho rằng thành phần Điạ chủ bao gờ cũng bám sát vào tài sản, nên chủ
trương “Giết lầm hơn bỏ sót “. Phong trào này bắt đầu xuất bản tác phần “ Giai
phẩm mùa Xuân “ nhưng bị tịch Thu, đến mùa Thu mới ra được “ Giai phẩm mùa Thu “
Vì phong trào phản đối lan rộng, buộc Trung cộng đưa ra phong trào “ Bách gia tranh
minh, Bách hoa tề phóng: Trăm nhà đua nhau lên tiếng , Trăm hoa đua nở “, còn Việt
Nam học theo, ra chiêu “ Trăm hoa đua nở “. Các Văn nghệ sĩ đua nhau viết bài chỉ
trích thẳng tay. Sau khi lộ diện hết, các Văn Nghệ sĩ trong Phong trào được cho đi ngồi
tù và lao động khổ sai cho đến khi thân tài ma dại!
Qua đó ta thấy chính sách triệt để của CS, tuy họ nói vậy mà không phải vậy, đừng có dễ
tin mà mắc họa lớn.
Vấn để sửa sai và Trăm hoa đua nở chỉ là cái bẩy của CSVN để tiêu diệt thành phần
đối lập chưa tiêu diệt hay đàn áp hết.
4.- Vấn đề sửa đổi Hiến pháp.
Qua hai ví dụ trên, và lời cảnh cáo của ông TBT Trọng vừa rồi kèm theo lời đe dọa xử lý,
mới nhận ra là “ Sửa đổi Hiến pháp là Bổn cũ soạn lại “. Chính sách của CSVN luôn là
Nhất quan, luôn trung thành với Chủ trương sắt máu của Quan Thầy Mao Trạch Đông.
Trước tình thế này, chúng tôi có vài Thiển ý để bảo vệ thành phần Tinh hoa còn lại của
dân tộc là :
Trong cuộc đấu tranh, chúng ta phải cố gắng làm nổi bật hai mặt trận “ Chí Nhân và
Đại Nghĩa “ với : Tham tàn và Cường bạo “.
Chúng ta có nêu được chúng ta Chính Nghĩa thì mới rõ ra CSVN là Phi Nghĩa. Đã phi
Nghĩa thì không còn đủ điều kiện để Độc Trị ( Diều 4 trong HP 1992 ) và Độc Lợi ( Điềụ
15 về Quản lý tài sản Nhân dân) . Sự đại Bịp của CSVN đến đây là cáo chung.
Hoạt động Nhân Nghĩa là nguồn Nội lực Chung của toàn dân và Tham tàn và Cường bạo
là Tử điểm Riêng của đảng CSVN.
Qua việc sửa đổi Hiến pháp, CSVN dùng mưu để tiêu diệt thành phần tranh đấu cho Dân
chủ, thì các nhà đấu tranh cũng “ Nhân mưu dụng mưu “ đánh vào Tử diểm của CSVN.
Để một mặt áp đảo tinh thần CSVN, mặt khác để bảo vệ nguồn tinh hoa của Đất nước,
các quý vị trong nước phải liên kết chặt chẽ với nhau bằng mọi phương cách, để khi
CSVN đụng vào bất cứ người nào thì tất cả phải tìm cách bảo vệ cho bằng được, việc này
đói hỏi phải tùy theo hoàn cảnh và trường hợp, đừng để một ai bị hãm hại trong bóng tối
cũng như bị thắt bao tử cho nhụt chí hay hành hạ cho đến chết!. Việc này đòi hỏi những
người trong cuộc phải có sáng kiến để đối ứng hữu hiệu. Nếu chúng ta chưa có người
lãnh đạo, thì đây cũng là môi trường rất tốt để tinh luyện những người đấu tranh trở
thành những vị lãnh đạo quả cảm và tài ba theo kiểu “ Thời thế tạo Anh hùng “.
Cầu xin Ơn Trên và Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho Dân tộc chúng ta.
Nguyễn Quang
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