GÓP Ý CỦA MỘT CÔNG DÂN

Về Dự Thảo Hiến Pháp
Nguyễn Quang
A.- Quan niệm về việc Cứu Nước và Dựng Nước
Vì phải bàn từ Gốc cho tới Ngọn, chúng tôi xin phép đi xa Vấn đề một chút: Ngày nay đất
nước chúng ta đang đứng trên bờ vực thẳm, nếu chúng ta thực lòng muốn cứu nước, thì
thiển nghĩ chúng ta không thể lờ đi hai vần đề quan trọng bậc nhất sau đây:
1.- Văn hoá tức là nếp sống của Cá nhân cũng như mạch sống của Dân tộc.
2.- Luật pháp là những nguyên tắc bảo vệ và phát triển công trình đem Đạo lý
của nền Văn hoá vào Xã hội hay gọn hơn là Đem Đạo lý làm Người vào Đời để giúp
nhau ý thức hơn về việc sống Hòa với nhau mà cùng nhau Dựng và Giữ Nước
Đây là hai mặt trận nền tảng trong nhiều mặt trận khác để thực hiện một chế độ Dân chủ
chân chính. Toàn dân Việt Nam ai ai phải cũng tham gia vào hai mặt trận này, để loại bỏ
một “ chế độ Tham tàn và Cường bạo “ đã tàn dân và hại nước và đồng thời xây dựng
một Chế độ có “ nền tàng Chí Nhân để thực hiện Đại Nghĩa “ hầu mưu phúc lợi cho
toàn dân. Đấy là vấn đề nền tảng và dài lâu, vì nó tồn tại mãi với con Người, nên phải
sửa và xây từ Gốc đến Ngọn, mặc dầu chúng ta đang sống trong thời đại cao tốc với
lương thực mì ăn liền.
I.- Cứu Nước bằng Mặt trận Văn Hóa
Mọi sự trong Gia đình và Gia Xã hội được Tốt hay Xấu đều do con Người làm ra: Con
Người Nhân Nghĩa thì sống và làm việc công minh để xây dựng con Người Gia đình và
Quốc gia trên nền tảng vững chắc, có vậy mới mưu được hạnh phúc cho mọi người.
Còn con Người Tham tàn vì muốn ăn sẵn, nên phải Cường bạo để giết mà cướp, không
dễ gì mà cướp được công của từ mồ hôi và xương máu của người khác, nên phải làm
điều gian ác để mưu lợi ích cá nhân, đảng phái, hay phe nhóm bằng áp bức bóc lột, cướp
bóc, giết người hàng loạt, phá tan đất nước, thậm chí bán cả nước.
Cuộc sống con Người có muôn hình muôn vẻ, thật khó mà tóm tắt cho được, nhưng một
cách tổng quát, chúng ta có thể chia ra hai hạng, do đó mà có hai nếp sống khác nhau:
1.-Nếp sống Tiên thực là nếp sống ăn sẵn, thực phẩm đã có sẳn đó, chỉ cần hái
lượm mà ăn, người tiền sử đã sống bằng cách này, khi nguồn thực phẩm đã cạn, thì con
người phải tìm kế sinh nhai khác, hoặc làm nghề Chăn nuôi như Du mục ( khác với mục
súc, nhà nông cũng nuôi súc vật ),hoặc làm nghề Nông. Ngày nay không đâu sống hoàn
toàn bằng lối Du mục hay Nông nghiệp. Tuy mức độ khác nhau rất phức tạp, nhưng hai
nếp sống lâu ngày đó đã gây ấn bản vào Tâm Trí con người, tạo ra hai nền Văn hóa khác
nhau.
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Người sống bằng nghề Du mục luôn ngồi trên lưng ngựa với cây gậy mục đồng trong
tay, quanh năm suốt tháng ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi trên các đồng cỏ mênh mông
để chăn súc vật, họ ở lều vải, di chuyển luôn luôn, quen lối điều khiển súc vật, họ chuyên
giết súc vật để ăn thịt, nhiều khi giết rất tàn bạo như đóng cọc vào đít rồi cho chết tứ từ
cho lòng thỏa thích. Do chế độ ăn uống và nếp sinh hoạt đó mà nhiễm vào tính chất bạo
động, quen và thạo việc chém giết, luôn gây chiến tranh (để chiếm đồng cỏ ) và bành
trướng. Đến lúc hết chiêm đồng cỏ để chăn nuôi, thì thôn tính các sắc tộc sống bằng
Nông nghiệp trù phú, họ chiếm dân, đất đai, các phát minh và nhất là Văn hoá.
Những Đế quốc phong kiến Trung hoa ở Đông phương, chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân
và Cộng sản Tây phương đều thuộc nếp sống Văn hoá Du mục này. Ho là những người
tiếp tục cuộc sống ăn sẵn, nên phải cướp đoạt giết chóc với những thủ thuật gian ác đã
lập nên các chế độ độc tài rất tinh vi.
Các chế độ của Tàu từ lãnh tụ Du mục là Hiên Viên đã đánh chiếm các chủng Bách Việt
( gần 800 sắc tộc ), mà lên ngôi Hoàng đế vào thời Tam Hoàng. Từ đó trở đi đến Ngũ Đế,
Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tấn, Tuỳ, Đường, Tống, Nguyên., Minh Thanh, Trung Hoa
Dân quốc đến Trung cộng, đa số các nhà cai trị đều cai trị nước và bành trướng theo lối
Du mục, nghĩa là Tham tàn và Cường bạo, sau Hoàng Đế, nổi nhất là Tần thuỷ Hoàng
người Tây Nhung và Hán Vũ Đế người Nam Man tuy đều thuộc Tứ Di nhưng lại rất tàn
bạo và gian ác. Gần đây thì Mao Trạch Đông là tên đồ tể đã giết 60 triệu nhân dân
Trung Hoa và nuôi mộng bành trướng cả Thế giới, ngày nay Trung cộng là con ểnh ương
đang gồng mình làm con bò vĩ đại, hòng nuốt chửng cả thế giới, viện lý do cần có
Không gian sinh tồn. Trong cuộc cách mạng vô sản chuyên chính Trung cộng dã giết đến
60 triệu dân Trung hoa!
Chúng ta nên nhớ 70 % dân Tàu đều thuộc chủng Việt, họ thuộc thành phần Nông nghiệp
bị thôn tính vào. Chúng ta chống nhà cầm quyền Trung cộng Tham tàn và Cường bạo,
chứ không bao giờ chống nhân dân Trung quốc vì họ đều là anh em, hơn nữa “ Tứ hải
giai huynh đệ “.
Cụ Nguyên Trãi đã tóm tắt nền Văn hoá Du mục bất kể Đông Tây đều là “ Tham tàn và
Cường bạo”. CSVN là tôi đòi của Thiên triều Bắc phương nên cũng rặp theo lối sống
đó.
Chúng ta Chống CSVN là chống lối sống Tham tàn và Cường Bạo làm khổ con người
và làm tan hoang Đất nước. Đây là mặt trận Văn hoá, lấy “ Chí Nhân và Đại Nghĩa
“để chống với “ Tham tàn và Cường bạo “. Do đó muốn cứu nước và dựng nước cho
có hạnh phúc bền lâu thì mỗi một chúng ta phải trau dồi lối sống và hành động theo
Nhân Nghĩa.
2.- Những người sống theo Nông nghiệp thuộc loại Gian thực, nghĩa là họ phải
đổ mồ hôi sôi nước mắt tìm cách bới đất lật cỏ và luôn quan chiêm thời tiết để gieo trồng
mới có miếng ăn, họ sống gần Thiên nhiên, ham lạo động nên sáng tạo, tính tình khoan
hậu, biết giá trị của cần lao, biết công biết của, nên không nỡ làm điều bất công gian ác
hại đến người khác và nhất là cảm thấy trái với lương tâm.
Trong thế giới có ba nền Nông nghiệp lớn: Một bên Ấn độ ở vùng sông Gange, một bên
Trung Đông, vùng giữa hai giòng sông Euphrate và Nile, hai vùng này đều bị Du mục
tiêu diệt, còn vùng giữa hai sông Hoàng Hà và Dương Tử thuộc Đại chủng Việt thì bị Du
mục từ Tây Bắc tràn qua thôn tính, hầu hết các chủng trong Bách Việt, họ chiếm đất
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chiếm dân, chiếm phát minh nhất là Văn hoá, vì cả đời ngồi trên lưng ngựa, những người
Du mục có thì giờ đâu suy tư, chiêm nghiệm Trời Đất mà Văn với Hoá. Trong bách Việt
chỉ có Lạc Việt là chống đến cùng, vừa chống vừa lùi về phương Nam để lập quốc cho
đến ngày nay.
Các nhà cầm quyền Tàu đã cai trị VN hơn 1000 năm,và 8 lần đem đại quân qua đánh
chiếm, nhưng đều bị quân dân ta dánh cho những đòn thảm bại. Nước ta tuy nhỏ dân
ta tuy ít của ta không nhiều, nhưng lần nào Tổ tiên chúng ta cũng dánh cho con người
không lồ phương Bắc thảm bại, dũng lực đó là của Trai hùng Gái đảm Việt do nền Văn
hoá Thái hòa của Việt tộc mà có, nhưng vì bị kẽ thù truyền kiếp Tàu và thực dân Pháp
làm cho dân ta điêu đứng nên bị lãng quên một phần.
Đến thời Hồ chí Minh, đảng CSVN mới bỏ Cha ông Tổ tiên, rước Xít Mao về thờ, nhất
là làm tôi đòi cho Tàu cộng, không ngờ vì quá mê tham cướp giật mà sinh lú, nên bị mắc
mưu thâm, Tàu cộng xiềng lần vòng kim cô vào cổ, nên buộc phải bán lần đất nước, đến
nay không còn biết đường nào mà rờ:
Nếu đứng về phe Mỹ mà cứu nước thì giữ được nước nhưng tiêu Đảng, vì Mỹ chỉ
cần đối tác trong chế độ Dân chủ làm cho dân phát triển mà làm ăn,và giữ vững an ninh
để bảo vệ nhau, chứ không cần nô lệ. Nhân dân với trình độ thấp kém thì làm sao có thể
đóng vai trò đối tác để làm ăn với người ta.
Nếu còn tiếp tục theo Tàu thì mất nước, vì Trung cộng chỉ cần vị trí chiến lược,
đâu có cần đến dân Việt Nam, họ bảo nếu dân họ có chết đi một nửa còn lại chừng 5, 7
trăm triệu cũng đủ cai trị thế giới.( Theo Tướng Trì hạo Điền: Cựu Bộ trưởng Quốc
phòng Tàu ) . Khi Tàu cộng chiếm được nước VN thì giữ đảng CSVN làm gì, để tránh
hậu hoạn thì họ sẽ đem khử trừ cái loại đảng phản quôc ấy đi là chuyện không phường
gian ác nào bỏ quên!
Một điều quan trọng là chúng ta phải chất vấn đảng CSVN phải làm rõ vấn đề Ông Hồ
Chí Minh và Hồ Tập Chương, tuy một trong hai đã lãnh đạo đảng CSVN đem tai họa cho
Việt Nam, nhưng mà mức độ khác nhau. Nếu quả thật ông Hồ Chí Minh chết măm
1932, thì làm sao những đảng viên cao cấp CSVN thời đó không thể không biết tới
chuyện, chắc phải nhận ra Hồ Tập Chương là Tình báo của Tàu, do đó việc đảng CSVN
theo ông Cha già Hồ Tập Chương thì rõ ràng Đảng đã cam tâm làm Nộ lệ cho Trung
cộng từ đấu chí cuối, Nhân dân cần biết rõ để có thái độ thích ứng.! ( 1 )
Một điều quan trọng khác mà những người không CS hay những người CS bị mắc lừa
hồi tỉnh nên nhớ, vì đa số Dân ta đã xuống cấp đường Nhân Nghĩa, mới bị lạc Hướng
con Người và Dân tộc, nên mới bị thiểu số đảng CSVN đánh lừa, họ rước Trung cộng
vào làm Thầy chỉ cho đường lối nhốt tất cả Dân tộc vào trại tù khổng lồ Việt Nam! Đến
nay mới biết Độc lập và Tự do là vô cùng quý giá, Muốn chiếm lại được thì tất cả con
dân Việt Nam phải cùng nhau gắng công tiến bước trên lộ trình Nhân Nghĩa, vì có sống
theo Nhân Nghĩa thì mới đủ dũng lực để Cứu nước và Dựng nước trên con đường Hòa
bình! Sức mạnh của Hận thù luôn mang theo đổ nát, gây tai họa cho con Người và Dân
tộc! Ai không thích hai chử Nhân Nghĩa thì dùng Bác ái và Công bằng Hay Từ bi Trí huệ,
cả ba đều giống nhau về bản chất Hòa bình.
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II.- Dựng nước bằng Mặt trận Pháp luật.
Hiến pháp của nước Dân chủ chân chính là luật Mẹ của Quốc gia hay Chủ đạo của quốc
gia để thưc hiện công trình đem Đạo lý vào Đời hầu bảo đảm việc mưu phúc lợi cho taàn
dân, đây là lộ trình hai chiều gọi là Cộng hoà : Một Người cho muôn Người và muôn
người cũng cho một Người, đó là lẽ Công chính được thể hiện vào đời sống xã hội, phát
xuất từ lòng Nhân ái, hay thực hiện lẽ Công bằng vào xã hội do lòng Bác ái mà ra.
Từ lập trường đó, chúng ta hãy nhìn vào bản Dự thảo để xem sao?
Sau khi xem Bản Dự Thảo Hiến pháp, ngoài những điều tiến bộ mà bản Hiến pháp Dân
chủ nào cũng phải có, ta thấy có hai điều đáng chú ý, đó là điều 11 và điều 77. Chúng
tôi liền tự hỏi: ” Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992 của nước công Hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đã lặn đi đầu rồi, nó có vắng mặt thì Dân tộc này thoát cơn Quốc nạn!?
Nhưng tôi đã mừng hụt, khi đọc lại điều 11 mới thấy nó không đi đâu hết, nó vẫn ẩn mình
trong đó, nó chỉ lùi một bước cũng giống như trường hợp đảng CSVN được đổi ra đảng
Lao Động Việt Nam, lùi một bước khi bế tắc, đợi thời thuận lợi lại tiến lên thêm ba bước.
Tôi xin trích Điều 11 vào đây:
Điều 11. Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, quốc khánh và thủ đô
1. Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng
hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
2. Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hình tròn, nền đỏ, ở giữa có
ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe
răng và dòng chữ: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
3. Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhạc và lời của bài “Tiến quân
ca”.
4. Ngày Quốc khánh là Ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945.
Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Hà Nội.
Nhận xét trước tiên là : 4 mục trong điều 11 nắm vai trò quan trọng trong Bản Dự thảo
Hiến pháp của 800 vị trí thức, với một chút suy tư, chúng ta đã thấy tông tích của điều 4
Hiến Pháp đang ẩn mình trong đây, điều 4 Hiến pháp là điều công khai, hiện nguyên
hình CS , còn 4 mục trong điều 11 là Hình thức bề ngoài hay là tấm “ Áo khoác “ cho
điều 4 Hiến pháp thập thò khi ẩn khi hiện. Tôi xin được góp mấy ý sau:
1.- Tuy tên Chế độ của nước Việt Nam có đổi là “ Việt Nam Dân chủ cộng hòa
“ , nhưng thực chất vẫn là “ Dân chủ tập trung “, vì đảng CSVN còn nắm quyền thì
Dân chủ tập trung vẫn còn, nghĩa là vẫn độc đảng, độc quyền, độc trị, mà không bao giờ
là “ Cộng hoà “ hết.
Về đường Tham tàn và Cường bạo thì CSVN thuộc hạng siêu đẳng, nhưng về đàng Nhân
Nghĩa với họ chỉ có cái loa, vì trong lòng họ bao giờ cũng chất chứa hận thù và rặc mưu
gian, nên khi bế tắc thì tạm lùi bước, lựa khi có thế là phản bội ngay. Xưa nay có Hiệp
ước nào mà đảng CSVN tuân thủ, có luật pháp nào mà CSVN chịu thị hành. Chỉ trừ khi
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họ chịu nhận lỗi và quyết tâm quay trở về với Đạo lý làm người của Dân tộc mới đáng
tin.
2.- Nhìn vào lá Cờ Trung Hoa, ta thấy lá cờ có nền đỏ sao vàng, cạnh sao Vàng
lớn có 4 sao vàng nhỏ tượng trưng cho 4 chư hầu : Tạng, Hồi, Mông, Mãn vây quanh.
Quốc kỳ Việt Nam cũng nền đỏ sao vàng, nên không khó để nhận ra mối liên hệ giữa hai
ngọn cờ, nếu cắt cờ Trung cộng ra 5 miếng, 1 miếng dán sao vàng lớn cho Trung Quốc,
và 4 miếng kia dán mỗi miếng 1 sao nhỏ vào thì là cờ Tạng, Hồi, Mông Mãn. Cờ Việt
Nam là cờ đỏ sao vàng in hệt cờ chư hầu, trước đây đảng CSVN đã cho thiếu nhi mang
Cờ Trung cộng có 5 sao ra đón nhân vật Trung cộng đến thăm để thập thò cái đuôi,
ngầm báo với chủ rằng có chư hầu đây!
Lá cờ mới là biểu tượng của ý đồ thần phục, còn muốn thấy mối liên hệ bản chất giữa hai
chế độ được rõ ràng hơn thì chúng ta bằng vào Mối liên hệ và Chính sách của hai chế
độ:
Về mối liên hệ thì: Nào là “ 4 tốt, với 16 chữ vàng, với Núi liền Núi, Sông liền
Sông, Môi hở răng lạnh, cùng thứ “ văn tự Tương cận: ” Sơn thủy tương liên - Văn
hóa tương thông - Lý tưởng tương đồng - Vận mệnh tương quan !
Đây là bài ca con cá Trung cộng ru ngủ đảng CSVN!
Còn về chính sách thì: Kể từ khi chiến dịch Biên giới được khai thông năm 1951
giúp cho sự liên lạc giữa Việt Trung được dễ dàng thì mọi đường lối chính sách và phong
trào cách mạng triệt để giữa Trung hoa và Việt Nam tuyệt nhiên như Hình với Bóng, bên
Trung cộng làm thế nào thì bên Việt Nam cũng học làm in như vậy . Do đó chúng ta có
thể đoan chắc là Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam hiện nay là Quốc Kỳ nhận làm chư hầu
Trung Cộng. Rõ ràng Cờ Đỏ Sao Vàng là Biểu tượng cho ngọn cờ Nô lệ.
3.- Trong Bản Dự thảo, Quốc ca Việt Nam vẫn dùng bài “ Tiến quân ca “. Quốc
ca là lời tuyên xưng về tiền đồ của Dân tộc hay là tiếng nói của Dân tộc trên con đường
Dựng và Giữ Nước, cứ xem Lời Tuyên xưng đó được thể hiện ra sao nơi con Người và
Xã hội trong hơn 60 năm ra sao thì ta nhận rõ bài Quốc ca có phải ý nguyện của Dân
tộc Việt Nam hay không ?
a.- Câu mở đầu Quốc ca “ Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc “
Quả thật ngày đầu của cách mạng mùa Thu năm 1945 trên phương diện mặt Nổi thì đa
số người VN đều Chung Lòng đi cứu quốc nhưng trong mặt Chìm thiểu số đảng CSVN lại
“ Riêng Lòng đi làm cách mạng vô sản chuyên chính “ , nên mục tiếu cứu quốc đã bị
đảng CSVN lèo lái thành mục tiêu làm cách mạng sắt máu vô sản, vì chủ trương của
quốc tế vô sản là lợi dụng chiến tranh để làm cách mạng. Quốc tế CS muốn cướp cả thế
giới bằng bạo lực nên phải dùng môi trường chiến tranh, chỉ trong chiến tranh mới dùng
biện pháp sắt máu để thực hiện các phong trào cải cách xã hội để cướp mà dành độc
quyền trên mọi phương diện.Vì vậy cho nên vẫn xài bài Tiến Quân ca thì đảng CSVN
vẫn “ Tiếp Tục “ thể hiện tinh thần cuộc cách mạng sắt máu đối với Dân tộc để phục vụ
Trung cộng. Cho nên câu “ Đoàn quân VN đi chung lòng cứu quốc “ nếu nay còn
được duy trì thì CSVN vẫn tiếp tục lộ trình “ Đoàn Cộng quân vẫn đi chung lòng bán
nước “ cho Trung cộng, còn đối với Nhân dân VN thì CSVN một mực cho rằng mọi công
lao từ trước tới nay đều do tài lãnh đạo của đảng CSVN mà có, nên CSVN tự tung tự tác,
không những đối với Nhân dân mà đối với Tổ tiên CSVN chẳng xem ai ra gì, nhìn vào
trong nước, người ta cứ tưởng Việt Nam được lập quốc là do và khời đầu từ đời Hồ Chí
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Minh, tượng Hồ Chí Minh được trưng trên bàn thờ khắp chốn! Thử xem công lao thực
sự của Hồ Chí Minh và đảng CSVN là những gì ?
Độc lập chăng? Thưa Độc lập trong tình trạng Nô lệ Tàu hết thảy mọi mặt !
Tự do không? Thưa có: Nhân dân Tự do trong kiếp bị áp bức, bóc lột kinh hồn
và lầm than khôn xiết, chỉ có thứ Tự do đặc biệt của những người CS và những người ăn
ké CS được sống trong cảnh “ Cơm no ấm cật, dâm dật mọi nơi “
Và cũng thưa không: Vì Toàn dân là Nô lệ của đảng CSVN, mà
đảng CSVN là Nô lệ của Trung cộng, vậy Nhân dân phải oằn lưng dưới hai tầng Nô lệ!
Hạnh phúc không ? Thưa có: Hạnh phúc trong tình trạng Lương Tâm bị dày
xéo để nhường bước cho “ Thương luân bại Lý “ và Thế xác bị thâm mưu đầu độc đến
diệt chủng của quan thầy Trung cộng!
CSVN khi nào cũng oang oang kể công đảng lãnh đạo tài tình để ngồi lên đầu dân tộc
bằng cách ngồi trên đầu Ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp mà tự tung tự tác.
Ta nên nhận rõ vì CSVN quên mình là người Việt Nam, nên CSVN làm cái gì cũng quy
công cho CS cả, chỉ vì Quốc tế CS bày cho cách ăn cướp nước.
Nhìn qua lịch sử quân đội Việt Nam đã anh hùng gần 5000 năm rồi, chứ đâu phải đến
thời Hồ Chí Minh mới rõ mặt. Trong trận chiến Điện Biên Phủ, chiến lược chiến thuật và
quân cụ đều của Tàu cộng, trong số quân đội nhân dân, có một số quân CS quả thật có
anh hùng, nhưng anh hùng lấp lỗ châu mai như Bế Văn Đàn, đem thân đun vào nòng
trọng pháo để cho pháo tịt. Đây là loại anh hùng Bolchecick, kiểu như quân khủng bố
ôm bom tự sát ngày nay, đây là thứ anh hùng của Văn hoá Du mục, kiểu khảng khái tòng
đảng, là thứ anh hùng vô nhân đạo, thế mà đảng CSVN hết lời ca ngợi để chiếm lấy công
đầu, cho rằng mọi thứ đều do Mác, Lê. Mao, còn người Việt Nam chẳng làm gì cho đất
nước hết! Ta nên phân biệt có hai loại anh hùng: Loại anh hùng : Nghĩa khí chi dũng “
là cái Dũng của hạng người sống theo Nhân Nghĩa, còn những người CS là loại “ Huyết
khí chi Dũng” là cái Dũng của kẻ mang lòng Hận thù, chỉ biết dùng mưu gian để
cướp bạo tàn!
Chúng ta thử hỏi: Sở dĩ Nhân dân cần đến Quân đội là để bảo vệ Tổ quốc, thế mà đất
nước ngày nay hết mất Đất đến mất Biển, các điểm chiến lược ba mặt Bắc, Đông, Tây
đều bị giặc đóng chốt án ngự, mọi cơ chế xã hội đều bị Tàu cộng lũng đoạn, thử hỏi
Nhân dân nuôi Quân đội Nhân dân để làm gì? Có phải đảng CSVN đã làm cho quân
đội Nhân dân sờn Lòng, nản Chí, chùn Tay, đến nỗi bất động đốn nhược như ngày nay?
Lịch sử sắp hỏi tội quý vị, quý vị có còn là Trai hùng Gái đảm của Việt Nam nữa không,
hay rặc nòi CS Tây phương, nòi Tàu cộng, ai đã làm nhụt khí anh hùng của quý vị ? Nếu
còn chút Lương tâm, xin quý vị hãy thức tỉnh mà cứu nước, nếu cứ bất động tất quý vị
không thoát khỏi mang tội lớn với Dân tộc!
Trước những đau thương của đất nước, tôi không thể cầm lòng mà nói lên những lời như
thế, tôi không có ý xúc phạm quý vị, tôi không tin vì đảng CS mà quý vị đánh mất tính
chất Trai hùng Gái đảm của Dân tộc hùng anh, đó là điều mà tôi không hiểu nổi, mong
được quý vị giải đáp câu thách đố đó bằng hành động.
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Thử hỏi gần 70 năm nay, đảng CSVN đã lãnh đạo tài tình nhân dân đổ bao nhiêu xương
máu và tang tóc để được những gì cho Nhân dân ngoài các dinh thự đồ sộ và số tiền kệch
xù gởi băng ngoại quốc của những người trong CSVN đi bán nước bọt XHCN???
b.- Cờ pha máu Chiến thắng mang Hồn Nước: Vì sự đôn đốc của ngọn cờ
pha máu, nên những người CSVN say máu trong sự nghiệp Giết và Cướp trong mọi lãnh
vực, nên đã phá tan hoang cả Hạ tằng cơ sở lẫn Thượng tằng Kiến trúc của cơ đồ Tổ
tiên. Cái Hồn lạ say máu này đã làm làm TIÊU TAN Hồn Nước,do lấy động cơ Hận thù
làm cách mạng vô sản chuyên chính. Sức mạnh của Tình Yêu và Hận thù cùng giống
nhau ở chỗ sức mạnh rất lớn lao, nhưng khác ở chỗ Sức mạnh của Tình yêu thì xây dựng,
còn sức mạnh của Hận thù thì phá hoại. Xây dựng thì khó như việc lên Trời,còn Phá
hoại thì dễ như đốt Lông!
Đảng CSVN đã có công to lớn là đốt Tổ quốc Việt Nam như đốt Lông!
Ta nên nhớ Hồn Nước của Tổ tiên chúng ta là :
Việc Nhân ( Love ) Nghĩa ( Justice ) cốt ở yên dân
Quân điếu phạt chỉ vì khử bạo (Violence → atrocitiy)
( Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi.)
Hai câu đầu của Bình Ngô đại cáo là tuyên xưng Chính Nghĩa Quốc gia: Để cho Dân
được sống yên vui thì phải thi hành Nhân Nghĩa, đối với giặc sở dĩ phải dùng quân
điếu phạt là để trừ khử lũ Tàn bạo, chứ không có phanh thây uống máu quân thù.
Vì thế khi quân Minh bại trận,Vua Lê không phanh thây uống máu chúng mà còn cấp xe
cộ và lương thực cho đoàn quân và gia đình đi về đường bộ và cấp thuyền và lương thực
cho quân dân họ về đường thuỷ.
Đó là thể hiện chiến lược:
Lấy Đại Nghĩa đề thắng Tham tàn
Đem Chi Nhân mà thay Cường bạo
( Bình Ngô đại cáo . Nguyễn Trãi )
“ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ là “ Nghĩa khí chi Dũng “ của Việt Nam,” Tham tàn và
Cường bạo” là “ Huyết khí chi Dũng” của Giặc truyền kiếp Tàu. Đảng CSVN tự
xưng là đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại, và luôn miệng “Kế tiếp nền văn hiến và
truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền nhân đã dựng xây và bảo vệ đất nước, đã
đấu tranh vì tự do và độc lập của dân tộc ( Lời đầu tiên của bản Dư thảo Hiến pháp )
thế mà CSVN bỏ đường Nhân Nghĩa của Tổ tiên, nguyện làm tôi tớ cho giặc truyền
kiếp, xài thứ Tham tàn và Cường bạo của Giặc mà tàn dân hại nước!
c.-Thề phanh thây uống máu quân Thù: Được Quốc tế CS trang bị bằng động
cơ Hận thù, nên người CSVN nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, do đó thay vì nhìn “ Gà Đồng
bào”, lại hoá ra “ Cuốc kẻ Thù”, nên mới chủ trương “ giết lầm hơn bỏ sót” . Trước là
Điạ chủ, Trí thức, sau đến Nông dân Khiếu kiện và công nhân bị bóc lột và đem bán chợ
trời thế giới, nay đến lượt các thành phần yêu nước, tinh hoa của Dân tộc và ngay cả
trung ương uỷ viên, tuy miệng xưng đồng chí nhưng lòng vẫn xem là kẻ thù của nhau.
Nên câu đó trở thành : “ Thề phanh thây uống máu Đồng bào. Người ta thường bảo :
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Khi cùng chung nhiệm vụ thì yêu thương nhau, khi chung quyền lợi thì giết nhau, đảng
CSVN có chứa “ nọc bạo động Mác Mao Hồ “ nên các vị chóp bu đang ở trong tình
trạng tàn sát nhau thê thảm !
d.- Ngày Quốc khánh 02 tháng 09 năm 1945 đáng lẽ là “ ngày Vui vầy “ của
Toàn dân, nhưng đã bị đảng CSVN phản bội, cướp công lãnh đạo để biến thành “ ngày
Buồn thảm “ của Dân tộc, đảng CSVN đã “ phá tan đất nước và đầy ải Dân tộc vào
tròng nô lệ, giết hại thành phần tinh hoa của Dân tộc và bán nước, đây là ngày đau
thương nhất trong gần 5000 năm lịch sử.
Thiết tưởng không có ngày Quốc khánh nào ý nghĩa hơn là ngày Giổ Tổ Hùng Vương
vào ngày mồng 10 tháng Ba Âm Lịch hàng năm, vì đây cũng là ngày Lập Quốc trên
nền tảng NHÂN NGHĨA, lấy Tam cương Nhân, Trí, Dũng làm Gốc, làm Đạo lý chung
của Dân tộc mà hành xử như là một con Người Công chính. Nhân dân Việt Nam bị ly tán
mà suy đồi cũng do bỏ nền tảng Đồng Quy “ Nhân Nghĩa “ qúy báo này. ( 1)+ ( 2 )
Đây mới là gốc chung, gốc Đồng quy của Dân tộc mà không Tôn giáo, đảng phái nào có
thể thay thế được. Muốn đoàn kết toàn dân thì phải có Gốc Đồng quy của Dân tộc, thử
hỏi một mình Phật giáo có thể cứu nước và dựng nước được không ? Chắc chắn không,
thời Lý Trần sở dĩ đạt được kỳ công trong việc giữ nước là nhờ Tam giáo Đồng nguyên,
khi bình thì ai sống theo niềm tin tôn giáo nấy, khi giặc đến nhà thì không những các tôn
giáo đều lăn lưng ra mà chống mà ngay cả đàn bà cũng đánh, nhờ sự đồng lòng mà
thành công. sức mạnh Dân tộc phần lớn thực sự bắt nguồn từ công việc Tu, Tề, Trị, Bình
của Nho giáo.
Trước đây, một số lãnh đạo trong Phật giáo muốn Phật giáo trở thành Quốc giáo, ỷ
công từ thời Lý Trần, nên đã ngầm hợp tác với CS để loại trừ công giáo trong đệ nhất
cộng hoà, cuối cùng vài tháng sau khi thống nhất CSVN đã quét sạch số Phật giáo bị
lừa. Còn Công giáo thì cũng không thể làm những người anh hùng chống cộng một phe,
nên cuối cùng cũng thua cuộc với một Dân tộc ly tán. Vì sự hiềm khích bất chính của
một số người giữa hai tôn giáo đã giúp cho CSVN cơ hội bằng vàng để CSVN hiến dâng
Quốc gia VN cho Trung cộng, cả hai tôn giáo cũng như các tôn giáo khác đều xôi hỏng
bỏng không.
Thiển nghĩ “ Vạn giáo nhất lý “, lý đó là nguồn cội của Hoà bình, sao lại ghen tuông
hiềm khích phá hoại nhau, khi đã đổ nát rồi thì hai bên cứ theo lối khôn “ im lặng là
vàng “, không làm gì để giải toả những oan nghiệt đã chòng chéo vào nhau, làm cho
đất nước vô phương cứu chữa. Có phải cả hai bên đều không có đủ khiêm cung, chân
tình và dũng lực để vươn lên, vượt qua những khó khăn như tiếng Việt của nước mà Tổ
tiên đã đặt tên Giống nòi là vượt qua nhưng trở ngại khó khăn, mà vươn lên nhưng giá
trị cao cả mà sống hòa với nhau, Tổ tiên chúng ta đã tiên liệu sự kiện này từ ngàn năm
xưa!
Còn các đảng phái như CSVN thì ta chẳng cần lý tới, vì CS nguồn tai họa lớn nhất của
Nhân loại, lịch sử CS đã sang trang, Trung cộng và vài ba nước tiểu nhược còn sót lại
gọi là XHCN chỉ là tụi độc tài đỉa đói mà thôi.
Còn các đảng phái khác của quốc gia, thì mỗi đảng chỉ có một số ít người, Miệng họ thì
la làm việc Chung, nhưng Lòng một số thì chỉ lo việc Riêng của đảng để tranh danh đoạt
lợi, còn quốc kế Dân sinh thì chỉ có đôi giòng chung chung trong đề cương để tô điểm!
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Các nhà trí thức thì đa số tuy xác còn ở Việt Nam hay ở chốn khác, nhưng phần nhiều
Lòng Trí lại ở bên Tây, bên Tàu, bên Nga, bên Mỹ, họ nặng về cuộc sống cá nhân nên là
thành phần ở Trên cao và Ngoài Dân tộc, đất nước yên hàn thì ở, mà hỗn loạn thì lấy “
Tam thập lục kế “ làm thượng sách. Khi ra ở ngoại quốc, một số thì lo làm ăn không
còn lưu tâm nhiều đến nước nhà, còn một số ít thì chỉ lo chống cộng bằng biểu tình , ít ai
chịu học hành tìm hiểu con đường Cứu và Dựng nước một cách có nền tảng, còn một số
thì cứ in trí quân đội VN là anh hùng, chế đô VNCH là lý tưởng, cứ oán trách Mỹ phản
bội, mà không tìm hiểu cặn kẽ vì sao mà VNCH lại bị bức tử.
Còn Nhân dân thì cứ sống trong ngu dốt và nghèo nàn, nên mới bị lừa hết keo này đến
keo khác, như chim bị nhiều lằn đạn, bíết tin ai và theo ai bây giờ và để làm gì?
Một Đất nước như đoàn tàu hòa, mà đầu tàu thì máy trục trặc và thiếu xăng nhớt, còn
các toa xe thì không được móc lại với nhau, nên tàu cứ nằm ụ, còn một số thì đứng xung
quanh mà hò hét đoàn kết cho vui.
Đây là sự thật oan khiên, là niềm đau của Dân tộc, là ung nhọt Quốc gia mà không ai
dám đề cập tới để khai thông cái nhọt, nếu bất cứ ai mà xỉ mắng vì ý kiến khó nghe này
thi tôi cũng xin vui lòng nhận hết, vì thâm tâm tôi chỉ muốn nói lên sự thật đau lòng mà
thôi!
Có phải vì bước thù đồ của các thành phần Dân tộc để phát triển bản sắc của nhau mà
quên Đồng quy mới gây ra cảnh phân hoá đến tận mức cao nhất nơi Tôn giáo. Có phải
các thành phần trong Dân tộc đã bỏ Gốc Đồng quy của Dân tộc không ?

Gốc Dân tộc là gì?
Thưa là Tiên Rồng hay Nhân( : Tiên ) Nghĩa ( : Rồng). Nhân là lòng Kính trọng Yêu
thương nhau và bao dung. Nghĩa là trách nhiệm hai chiều liên đới phải hành xử theo lẽ
Công bằng. Cứ cùng nhau làm những việc từ Gần, Nhỏ, Tầm thường. . ., sẽ đưa tới kết
quả Xa,To, Phi thương như Tổ tiên chúng ta đã làm suốt chiều dài lịch sử . Xin xét lại
với văn minh của chúng ta ngày nay chug ta đã làm những gì cho con Người và Dân tộc,
ngoài những cái cao xa ở Trên và Ngoài con Người và Dân tộc!

Sở dĩ tôi cứ đề cập tới gốc Tiên Rồng là vì:
* Tiên Rồng biểu tượng thăng hoa của Hồn nước, là bản Khế ước của Tổ tiên
Việt giúp mọi con dân Việt đoàn kết với nhau khi Lập quốc để kết thành một khối, đó
là Nguồn mạch sống chung của Dân tộc được thai nghén từ nền Văn hoá Hòa bình cách
nay từ 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm, đây là nền Văn hoá sớm nhất và được xem là
chung cho cả nhân loại.
*Đó là Nguồn Hợp quần chung cho mọi thành phần Dân tộc, không ai có thể
viện lý này nọ để không chấp nhận nhau, chỉ trừ những ai muốn chối bỏ hay phản bội
bản Khế ước đó.
* Đó là biểu tượng Vi nhân của Tổ tiên giúp mọi con dân Việt biết cách tu thân
để sống Hoà với nhau để quy về một Mối Đồng bào, hầu cưu mang nhau, đoàn kết với
nhau. Không đoàn kết với nhau theo đường Nhân Nghĩa tất không chóng thì chầy sẽ tan
đàn xẻ nghé như ngày nay.
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Cách “ vi nhân “của Tổ tiên chúng ta rất dễ, ai ai cũng làm được, mỗi người bắt đầu làm
những việc nhỏ, việc đơn giản, việc tầm thường rất gần và thiết thân cho đời sống của
mình, cái khó là phải làm liên lỉ suốt đời để cho những việc gần được hoàn hảo hơn mà
tới xa, việc nhỏ thành to, việc tục hoá thanh, việc tầm thường trở nên phi thường, tuỳ theo
khả năng và mức độ từng người mà vi nhân để cho ai ai ngày ngày được tốt hơn nhất là
biết các sống Hoà với nhau. Đó là con đưởng mòn của dân tộc, không là đại lộ huy
hoàng như Tây phương, vì chúng ta khinh khi con đường mòn đó, nên vẫn duy trì nếp
sống quê mùa lạc hậu. Không làm cho tốt cứ chạy loanh quanh mà chê trách Tổ tiên!
Bà Mẹ Têrêsa Calcutta có làm gì to lớn đâu, mà chỉ nhặt những người đói khổ yếu đạu
đang hấp hối ( rất đỗi tầm thường ) đem về cứu chữa nuôi dưỡng cho khỏe mạnh hay
được chết trong bàn tay Tình thương mà nên Thánh ( Phi thường )
[ Đây là nguồn gốc của Nho Vương Đạo cũng như Bá Đạo, Vương Đạo là tinh tuý của
Nho thuộc chủng Việt, đã bị Hán Nho làm cho tiêu trầm thành Hán Nho, Hán Nho là
môt mớ hổ lốn giữa Vương Đạo và Bá Đạo mà nhiều người đang khinh ghét than trách
về cái hủ lậu của Hán Nho của Tàu cũng như các hủ Nho của Việt cứ ngoi ngóp trong
đó, mà không biết gạn đục khơi trong để chắt lọc lại tinh hoa của Vương đạo. Nền Văn
hoá Vương đạo này đã tạo ra không biết bao nhiêu là Trai hùng Gái đảm để dựng và giữ
nước Việt cho đến ngày nay, chúng ta đừng lầm lẫn hai thứ với nhau, Nho Vương đạo là
nguồn gốc của Đại chủng Việt, Tàu đã xuyên tạc làm cho Nho mất hết Tinh hoa như trái
cam chỉ còn vỏ. Không phân biệt được thì chúng ta chẳng khác nào cái Cây đã mất Gốc,
khi đã mất Gốc thì làm sao cho Ngọn được tốt tươi. Triết Gia Kim Định đã viết 46 cuốn
về Việt Nho và triết lý An vi, chúng tôi viết thêm 7 cuốn nữa về Văn hoá Thài hòa của
Việt Tộc, tóm lại chỉ có ba chữ “ Chí Trung Hòa “: Hoà là nguồn cội của Đoàn kết toàn
dân cũng là nguồn của Hạnh phúc, xin chịu khó tìm hiều đừng có ngộ nhận mà đánh mất
viên ngọc Long Toại này!]

d.-Kết luân
Tổ tiên chúng ta bảo “ nhất ngôn bất trúng vạn ngôn vô dụng “ : một lời nói sai thì vạn
lời nói khác đều vô giá trị “. Tôi, một công dân già nước Việt chẳng dám xem khinh 800
– 2000 nhà Trí thức, nhưng tận đáy lòng tôi nghĩ là những mục trong điều 11 là không
đúng nhất trong bản Dự thảo, vì đây là trọng điểm, là nền tảng ẩn khuất của bản Dự
Thảo, liệu chúng ta có tin được không? Tôi chưa biết những vị trí thức soạn thảo là
những ai và lập trường như thế nào, nhưng nếu quả thật “ Văn là Người “ thì xem qua
bản Văn ta cũng lờ mờ thấy được chân dung quý vị. Quý vị thật lòng yêu nước để giúp
Dân tộc chúng ta thoát ra cảnh bế tắc vô cùng khó khăn hiện nay, hay quý vị chỉ giúp
cho đảng CSVN thoát hiểm bế tắc này qua bế tắc khác trầm trọng hơn, mà đang tâm bỏ
rơi Dân tộc trước cảnh Diệt vong ?!
Nhân dân Việt Nam đã bị lừa hàng ngày hàng triệu triệu lần trong hơn 60 năm nay , nên
có nên để cho bị lừa nữa không ?
Nếu thực sự những điều ấy chỉ là chiến thuật giai đoạn, để tuần tự tiến lần lên, thì cho tôi
xin lỗi về những lời khó nghe!
Người ta thường bảo: “ Thế giới được dẫn Đạo bởi những Tư tưởng “, liệu những Tư
tưởng Hận thù và Gian manh qủy quyệt như CSVN có nên được duy trì việc dẫn đạo
Dân tộc nữa không ?
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Những cảnh tang thương “ thương luân bại lý “ chà đạp con người như dun như kiến
gần một thể kỷ chưa đủ sao? Lòng Thàm tàn và hành động cường bạo đã đến tận cùng
sào rồi, phỏng còn muốn đi tới đâu nữa ? .
Còn như những Tư Tưởng “ Chí Nhân và Đại Nghĩa của Tổ tiên ngàn đời có nên phục
hoạt để cứu con Người và Đất nước không ?
Quý vị nào có Tư tưởng nào hay ho, đường lối nào thông suốt xin đem ra để cứu nước,
nếu không. thì chúng ta vui lòng xài cái cũ rích của Cha ông xem sao.
Xin nhớ là mọi sự tốt xấu trên đời đều do con người làm ra, người của đảng phái làm ra,
Tổ tiên chúng ta bảo “ Quần nhi bất Đảng : Nghĩa là chỉ cần Hợp quần mà lo chung
việc nước mới không bị phân hoá, chứ cứ đảng phái, phe này phái nọ, hô to là lo việc
Nước mà thực sự là lo việc Riêng, nếu đảng phái mà thiếu Đạo lý làm Người thì sẽ biến
thành đảng cướp chỉ biết lo riêng cho đảng mà quên Quốc gia, nên gây tai họa to lớn!
Cứ lo sửa đổi Hiến pháp mà không lo sửa đổi con Người Tham tàn và Cường bạo, vì
những người này rất lắm mưu, nhiều kế gian, nếu chính quyền rơi vào tay họ thì chỉ rước
lấy thảm họa. Trong chế độ Dân chủ không chỉ những người lo việc Chung mà toàn dân
đều phải trau dồi Tư cách và khả năng để cùng lo việc Chung. Hình như các vị làm chính
trị của chúng ta đang ngủ mê, nên không bao giờ đề cập đến con Người và Dân tộc cả,
đây là nguồn gốc của thảm họa chồng lên thảm họa ! Những con người và đảng phái
đã gây tai họa to lớn cho Dân tộc thì có luật nào cho phép họ được tham gia việc công để
tàn dân hại nước nữa thêm nữa không ?
Nhưng biện pháp chạy quanh hiện tượng rối ren của Cơ chế xã hội chỉ là cái Ngọn do
cái Gốc bệnh hoạn sinh ra, bệnh của con Người và của Dân tộc, Xin đừng chữa bệnh nội
thương bằng cách xoa dâù cù là ngoải da.
Vậy tóm lại chúng ta có nên giữ lại điều 11 trong bản Hiến pháp của chế độ Dân chủ
chân chính không ? Thưa không! Vì nó còn chứa chấp mầm “ Tham tàn và Cường bạo" ,
chỉ tàn dân hại nước mà thôi!

Tóm lại chúng ta chống đảng CSVN, vì đảng CSVN:
1.- Cứu nước bằng cách dùng bạo lực để tàn dân hại nước và làm tôi tớ kẻ thù
truyển kiếp, nên quá lú lẫn bị kẻ thù xiết vòng Kim Cô vào cổ đảng, buộc đảng phải lén
lút dâng Nước lần lần cho kẻ thù.
2.- Dựng nước bằng cách phá hoại cho nát Hạ tằng cơ sở và Thượng tằng kiến
trúc Quốc gia, nhất là văn hoá ngàn đời của Dân tộc, để sống trong cảnh Thương Luận
bại Lý, mà cướp bóc thành phần Địa chủ, Trí thức, tiếp đến bóc lột Nông Công, để cắt
gân Achille của Việt Nam giúp Tàu, rồi rước các nhà Đầu tư ngoại quốc vào làm ăn mà
Tham nhũng mà xây cơ đồ Tư bản đỏ. Họ chì chống Tư bản trắng để thay bằng Tư bản
đỏ còn tệ hơn trăm ngàn lần!!
Những người có khả năng Cứu nước và Dựng nước là những người phải có Tư cách và
Khả năng, vì thế nên chế độ phải gồm Lễ Trị và Pháp trị gọi là Nhân trị.
Lễ trị là cách cai trị biết xây dựng con người biết trọng Mình đồng thời biết trọng Kẻ
khác, con người biết tự Chủ, tự Lực, tự Cường, và Lương tâm được dùng làm hàng rào
cản bên Trong mỗi cá nhân, giúp biết tự ý tránh phạm pháp, nhưng con người là “ Qủy
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thần chi hội “ : thánh đó quỷ đó, nên bất toàn, nhiều khi không tự chế được, nên cần phải
có Pháp trị thêm vào, nghĩa là phải có pháp Luật làm hàng rào cản bên ngoài Xã hội
giúp bảo vệ sự công bằng tương đối trong xã hội, nếu một chế độ chỉ có pháp luật không,
tất nhiên sẽ có nhiều kẻ hở cho kẻ phạm pháp. Hoà Kỳ là một nước có luật pháp rất chi
tiết và công minh, nhưng là một Hợp chủng quốc gồm nhiều sắc dân, Văn hoá ai nấy giữ
và phát triển, rất khó thống nhất, nên chỉ có hàng rào Hiến pháp bên ngoài, nên nhiều
khi nhà Tù không đủ chỗ chứa!

B.- Vấn đề Đoàn kết Dân tộc: Hòa giải Dân tộc
Xin trưng điều 77 trong Bản Dự thảo
Điều 77. Hội đồng Hoà giải Dân tộc
“ 1. Hội đồng Hoà giải Dân tộc thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hận,
hướng đến việc khắc phục các sai lầm trong quá khứ, nhằm mang lại công bằng, đoàn kết
dân tộc, phát huy các năng lực của người Việt Nam trên toàn thế giới.
2. Hội đồng Hoà giải Dân tộc gồm 19 thành viên do Hạ viện bổ nhiệm với sự đồng
thuận của Thượng viện. Năm (5) thành viên đến từ mỗi khu vực miền Bắc, Trung, Nam
Việt Nam và bốn (4) thành viên thuộc cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
3. Hội đồng Hoà giải Dân tộc có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a. Nghiên cứu, xác định lại giá trị pháp lý của các luật, điều ước quốc tế đã được các
chính quyền Việt Nam trong quá khứ ban hành, ký kết trái thẩm quyền hoặc gây hại
nghiêm trọng cho quốc dân. Đề xuất với Quốc hội các giải pháp khắc phục các sai lầm
quá khứ.
b. Tập hợp thông tin, đề nghị trả tự do, tổ chức việc đối thoại, xin lỗi, bồi thường cho
những người đã từng bị xử phạt, điều tra, truy tố, xét xử oan, chỉ vì lý do họ đã có những
hành động nhằm thúc đẩy dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội, nhằm bảo vệ các quyền
con người, hoặc chỉ để thực thi các quyền tự do của mình.
c. Nghiên cứu, trình Quốc hội các chính sách, dự án luật có thể khắc phục những sai lầm
khác của các chế độ trong quá khứ nhằm hoà giải và hòa hợp dân tộc.
4. Hội đồng Hoà giải Dân tộc sẽ được Hạ viện giải tán sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ.”

I.- Vấn đề Hòa giải và Hoà hợp Dân tộc
theo Tinh thần của nền Văn hóa Thái hòa Việt tộc
Vấn đề Hoà giải Hòa hợp Dân tộc là vấn đề trọng đại nhất trong việc Dựng và Cứu nước
nhất là trong giai đoạn nước nhà gặp cảnh “ Thù trong Giặc ngoài “ như hiện nay. Tình
trạng Phân hoá đã xé Dân tộc chúng ta ra trăm ngàn mảnh, liệu lấy Nội lực đâu mà làm
việc lớn. Việc nước càng ngày càng lớn và càng khó, vì nó là một bộ phận trong cộng
đồng Quốc tế. Các nhà làm Chính trị không những phải thông thạo việc Dân việc Nước,
mà còn phải nắm vững tình hình Quốc tế để mà len lách sao cho trót lọt trong bàn cờ
Quốc tế , tiểu nhược Quốc mình không bị đẩy làm “ con Tốt không thể qua sông “như
trước đây!
Bộ phận Quốc gia mình phải có những nét đặc trưng của Quốc gia, để trong bức khảm
Quốc tế nước mình cũng có những đóng góp đáng kể, chứ không có phá quốc gia bằng
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cách cào bằng để đồng nhất với Quốc tế, ảo tưởng của Chủ nghĩa CS. Ngày nay không
có chế độ Dân chủ chân chính để giúp người dân phát triển Tư cách và Khả nâng thì
không thể Cứu nước và Dựng nước hữu hiệu. Một nước không cường thịnh thì không thể
đóng vai trò của mình trong cộng đồng Quốc tế, cứ đi sau thì sao thoát cảnh “ Trâu
chậm uống nước đục “ làm sao thoát cảnh bị vây khổn trong tình trạng “Đục nước béo
cò “. Trước đây ở Á Đông Việt Nam chỉ thua sút nước Nhật, mà nay thì Việt Nam đã gần
đội sổ các nước trên toàn cầu, đó mới thực là công lao của đảng CSVN.
Đã gần thế kỷ nay, CSVN lừa dân, tự tung tự tác mọi chuyện, nhưng chuyện nào củng nát
, chỉ có chuyện áp bức, Giết mà Cướp thì thành công xuất sắc. Tuy loa vang là đấu tranh
giai cấp, nhưng lòng người CS không bao dung nổi bất cứ giai cấp nào, trí CS không qua
nỗi Hận thù vặt, CSVN chuyên đi bán nước bọt, lại độc quyền mọi thứ, nhưng là thứ phá
hoại thì làm sao con Người không giáng cấp, Đất nước chẳng tan hoang.
Vì vậy vấn đề Hoà giải và Hoà hợp Dân tộc trở thành vấn đề tiên quyết.Những câu hỏi
nền tảng cần được đặt ra:
1.- Tại sao phải Hòa giải và Hòa giải về vấn đề gì?
2.- Hoà giải với những ai?
3.- Hoà giải bằng cách nào?
4.- Lấy tiêu chuẩn nào để hoà giải?
5.-Hoà giải để làm gì?

II.- Vấn đề Hoà giải
Thưa, vì có chuyện Bất hòa giữa hai bên hay nhiều thành phần khác trong cộng đồng
Dân tộc, làm cho Dân tộc bị xé ra nhiều mảnh, gây nên cảnh phân hoá trầm trọng như
hiện nay, thay vì cùng nhau chung lo việc nước, lại phe này nhóm nọ. . . chê trách, đả
kích, kình chống nhau, thậm chí gây chiến với nhau để giết hại nhau. Tại sao lại Bất
hòa với nhau ?
Thưa Vì bá Nhân bá Tính, bá đảng phái bá mục tiêu, bá Tôn giáo bá Niềm tin, mỗi thành
phần lại ôm lấy cái chân lý cho là riêng của mình, cho là độc nhất, nên bỏ luôn gốc con
Người và Gốc Lập quốc của Dân tộc, đó là lý do “ gà cùng một Mẹ cứ hoài đá nhau”.
Vì bỏ Gốc con Người, xa rời Tiềm thức cộng thông nhân loại, tức là ba Sơ nguyên tượng,
tức là xa rời Luân thường Đạo lý Dân tộc, trở thành Bất Nhân, tiếp đến là bỏ Gốc Dân
tộc, bỏ Tình Nghĩa Đồng bào, nhìn Đồng bào như những người xa lạ, thậm chí như kẻ
thù, nên Dân tộc phân hóa ra trăm ngàn mảnh, vì không hiểu nhau, thù ghét nhau,nên
hành động Bất công với nhau, bất công từ lời nói tới hành động, tới chính sách quốc
gia. Một nhóm, một đảng phái làm việc chung thì vô số nhóm khác thay vì giúp nhau lại
chê trách, phá nhau, làm cho công việc khó thành công hay thất bại. Động cơ nào gây ra
hành động Bất công? Thưa là vì con Người bên này bên kia hay cả hai bên đều Bất
Nhân, trở nên Bất Nghĩa, nghĩa là chẳng có biết kính trọng yêu thương và Bao dung hay
tha thứ cho nhau, về lối cư xử thì chỉ biết có Mình mà chẳng có Ta. Đây là chuyện lớn
nhất chứ đừng khinh thường là nhỏ mà bỏ quên.
Để sửa chữa, mỗi người phải sửa đổi cách ăn ở làm sao cho có Lòng Nhân hay Nhân ái,
hay Bác ái hay Từ bi để quen sống với Yêu thương và công bằng với nhau mới ổn.
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Ngày nay, nhờ có khoa học Tân nhân văn, giúp các nhà làm Văn hoá đã đi vào Tâm lý
miền sâu để đạt tới “ Tiềm thức cộng thông Nhân loại “, mới nhận ra ba Sơ nguyên
tượng ( Archetype ):
1.- Sơ Nguyên tượng thứ nhất là: Tình Yêu thương bao la như biển Thái Bình dạt
dào của người Mẹ, gọi là Nguyên lý Mẹ. Tình yêu của Mẹ lại vô điều kiện, con tốt cũng
thương mà con xấu thì lại còn thương hơn, nhờ Tình thương Bao dung này mà cảm hoá
được những đứa con đi hoang, Dụ ngôn người Cha đón tiếp đứa con hoang trở về trong
Thánh Kinh là điều mỗi một chúng ta nên ghi Lòng tạc Dạ. Tổ tiên chúng ta dã xây dựng
nước trên nền tảng “ Tình Bao la của Mẹ Tiên và Lý công chính sâu thẳm của Cha
Rồng” , tất cả các Cháu con đều được cưu mang che chở trong Tình Nghĩa Đồng bào
đã trải qua hàng ngàn năm. Nhờ mối Tình Keo sơn Đồng bào, mà kẻ thù khổng lồ
phương Bắc chẳng những không ăn hiếp được mà lần xâm lấn nào cũng rước lấy thảm
bại!
2.- Sơ Nguyên tượng thứ hai là: Mối Tình Lý keo sơn thắm thiết giữa đôi Trai Gái
để kết thành Vợ chồng “ trao xương gởi thịt “ cho đến khi“ cốt rũ xương mòn “ , Nho gia
gọi là “ Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ: Đạo của Quân tử là Đạo biết tạo nên
Mối Vợ Chồng “, Đạo Hòa này khó thực hiện và quan trọng bậc nhất trong đời, nên
được tôn lên làm : “ Đại Đạo Âm Dương hoà “. Cặp nào sống được “ thuận Vợ thuận
chồng “ thì sẽ có khả năng sống Hòa với người khác, mà Hoà là nền tảng của hạnh
phúc, vì vậy cho nên Tổ tiên chúng ta lấy Gia đình làm nền tảng cho Xã hội.
Vợ Chồng hay Âm Dương là cặp đối cực quan trọng nhất trong Dịch lý của chủng Việt
ở Phương Nam, 70 % của Dân Tàu ờ Nông thôn cũng thuộc Việt tộc. Người Tàu chỉ hớt
được cái ngọn của Dịch là 64 quẻ để bốc phệ, còn các cặp đối cực là nguồn sinh sinh
hoá hóa của Vũ trụ thì không nhận ra, vì không là chủ nhân của Dịch.
3.- Sơ nguyên tượng thứ ba: Mối liên hệ Hoà trong mỗi cá nhân cũng như các
thành phần trong Gia đình và xã hội: Nhờ tu dưỡng Ngũ thường và hành xử theo Ngũ
luân mà đạt được trạng thái Hòa khắp mọi lãnh vực nên gọi là Văn hoá Thái hòa.
Nhờ sống theo tinh thần Ngũ thường và Ngũ luân được gói ghém trong Tình Nghĩa Đồng
bào mới tạo ra những Mối Liên hệ Hoà:
a.- Hòa Giữa Vợ Chồng qua Tình Lý hài hoà
b.- Hòa Giữa Cha Mẹ và Con cái qua Tình Lý hài hoà
c.- Hoà Giữa Anh Chị Em với nhau qua Tình Lý hài hòa
d.- Hòa Giữa Nhân dân và Chính quyền qua Nhân quyền và Dân quyền hài hòa
e.- Hòa Giữa Đồng bào với nhau. qua Tình Lý hài hòa.
Ngũ luân của Việt, dựa trên Nguyên lý Mẹ, còn Ngũ luân của Tàu dựa trên Nguyên lý
Cha của bạo lực, đặt Vua lên làm con Trời, nên Ngũ luân Tàu có thứ tự: Vua tôi, cha
con, Vợ chồng, anh em, bạn bè, đây là Ngũ luân của bạo lực và bành trướng.
Muốn đạt được mối liên hệ Hòa thì phải biết sống hài hoà giữa Tình và Lý ( Tình Mẹ / Lý
Cha : Divine Father/ Mother aspect. Prototype ) :
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Nhờ nguồn Tình mà con người biết kính trọng, Yêu thương và Bao dung, nên lui tới gần
gủi với nhau. Khi sống gần nhau, nhờ ăn ở theo Lý công chính nghĩa là cư xử theo hai
chiều ‘ Có đi có Lại “ cách “ phải Người phải Ta “ , nên sống hòa với nhau.
Cách cư xử theo Tình Lý là một nghệ thuật rất khó thực hiện, vì tuỳ theo từng cá nhân,
từng trường hợp, từng hoàn cảnh, nhất là khi xứ Tình thì phải có sự tham gia của lý công
chính để không thiên vị làm mất lòng nhau, khi xử Lý thì cũng phải có Tình để trành làm
điều Bất công mà bất hoà với nhau, cách sống này gọi là “ Tình Lý tương tham “ hay “
Bên Ngoài ( xã hội ) là Lý, nhưng Trong ( mỗi cá nhân ) là Tình. Thực ra Tình Lý cũng
như Bác ái Công bằng, hay Từ Bi Trí huệ, cả hai chỉ là Một khi hành xử không thể tách
rời. Duy Tình hay Duy Lý đều làm cho cuộc sống mất quân bình gây Bất hòa, nguồn của
rối loạn Gia đình và xã hội
g.- Ngoài ra, Trên cấp siêu hình. khi Hữu vi và Vô vi giao hòa thì trở thành An vi
tạo nên Vũ trụ hoà hay Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ.
Vì không hiểu rõ tinh hoa của nền Văn hoá Tổ tiên, nên nhiều người trong chúng ta cho
là quê mùa mà khinh chê xa lánh, kết tội là vì văn hoá lạc hậu đó mà Dân tộc kém thua
người ngoài, lại không hiểu vì bỏ Gốc Văn hóa “ Xù xù Da cóc, nhưng bọc trứng Tiên
“ này, hăm hở rước thứ văn hoá Duy lý về hơn thua với nhau làm cho Dân tộc bị phân
hóa, Quốc gia đổ nát.
Nền Văn hoá Thái hoà này có Ngũ thường cho cá nhân và Ngũ luân cho cộng đồng.
Ngũ thường là mối Hòa trong từng Cá nhân, mỗi cá nhân phải trau dồi Ngũ thường:
Nhân (: Tình ); Nghĩa ( Lý = Nghĩa = Lễ, Trí, Tín tức là nguồn của Lẽ công bằng ).
Ngũ Thường giúp cá nhân lập được mối Liên hệ Hoà với chính Mình để Thân an Tâm
lạc, cũng như sống hòa với mọi người trong trong Gia đình, trong Công đồng và Vũ trụ.
Khi nhắc đến Ngũ luân và Ngũ Thường người người cứ nghĩ đó là của riêng Tàu dạy cho
Ta, thực ra là của đại chủng Việt, người Tàu ( Đức Khổng Tử ) đã “ Tổ thuật Nghiêu
Thuấn” của phương Nam thành Kinh điển Nho giáo, nhưng bị nhà Hán xuyên tạc thành
Nho bá đạo chỉ biết ký tụng thi văn, tầm chương trích cú, đánh mất “ Vi ngôn đại nghĩa”.
Do đó Nho bá đạo trở nên quê mùa lạc hâu, qua hình ảnh của Lý toét của Tự lực Văn
đoàn diễn tả, làm cho chúng ta khinh ghét. Triết gia Kim Định đã để 50 năm đào xới
khắp Đông Tây Kim Cổ, gạn đục khơi trong, hệ thống hóa thành Triết lý Nhân sinh gọi là
Việt Nho là thứ Nho Vương đạo trong cốt tuỷ Việt, nên tảng của Văn hoá Thài hòa, nghĩa
là Hòa khắp mọi lãnh vực. Triết gia Kim Định đã viết 64 cuốn về Việt Nho và Triết lý An
vi. Chúng tổi đã viết thêm 5 cuốn vể Văn hoá Thài hoà Việt Tộc và 2 cuốn về Đạo lý Xử
thế.
Vậy nền Văn hoá Thái hòa là nền tảng của Triết lý Hoà giải để Dân tộc hoà hợp với
nhau, với điều kiên là mọi người phải sống theo lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình.
Trong tiến trình Trị Bình, muốn mưu hạnh phúc cho toàn dân thì phải có Quốc kế dân
sinh thực hiện được hai mục tiêu: Phú chi và Giáo chi, nghĩa là toàn Dân phải có Ăn
mới có điều kiện để Học, có Học mới biết Đạo lý làm người, tức là Đạo Nhân Nghĩa:
Nhân là biết Kính trọng yêu thương và bao dung để không xa cách nhau, khi sống với
nhau phải ăn ở “ Có Đi có Lại “ nghĩa là công bằng với nhau thì mới giữ được hòa khí,
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do đó mà toàn dân mới đoàn kết được với nhau. Khi toàn dân trên dưới một lòng thi
không việc gì mà không làm nổi.
Vậy Nhân Nghĩa là nền tảng của đoàn kết Quốc gia và cũng là Tiêu chuẩn Hoà giải Dân
tộc. Nhân hay Bất Nhân, Hoà hay Bất hòa cũng đều do con Người mà ra.
Nếu không nhận rõ được bản chất con người thì không biết lảm sao để cho mọi người
đoàn kết với nhau, vì Chia rẽ như nay là chết.
Tóm lại không có chính sách “ phú chi giáo chi “ thì không thê nâng cao Dân sinh, Dân
Trí và Dân khí được!

III.- Hoà giải Dân tộc là Nan đề bậc nhất của Dân tộc
Sao góp ý về Bản Dự thảo bàn về Vấn đề pháp luật, mà tôi lại đem văn hoá mà bàn thì
sao cho khỏi lạc đề. Để làm sáng tỏ vấn đề chúng tôi xin dài dòng một chút. Rằng Việt
Nam là một Văn hiến chi bang, tức là một nước có cả Văn đến Hiến. Văn thuộc văn hoá,
mà Hiến là những người hy hiến Thân Tâm để đem Đạo lý làm Người của nền Văn hoá
vào Đời. Văn hoá là Gốc mà Văn hiến là Ngọn là hoa quả của Văn hóa, nếu muốn giải
quyết Vấn đề mà không giải quyết từ Gốc lầm lạc, thì khi trừ được Ngọn sai quấy này,
cái Gốc lầm lạc ấy lại mọc thêm Ngọn khác nguy hiểm hơn.
Nói gọn lại nan đề của Quốc gia chúng ta có Gốc từ Văn hoá, Văn hoá là Gốc, là
mạch sống của Dân tộc mà các hiện tượng rối loạn trong xã hội chỉ là Ngọn, vì mọi sự
tốt xấu đều do con Người làm ra, nhất là những người cầm đầu các Tôn giáo hay các
nhà làm Chính trị cầm Vận mệnh của Đất nước, mà không lưu tâm đến vấn đề Hoà .Hoà
giải Dân tộc là Nan đề lớn lao nhất của Dân tộc, chúng ta không thể chỉ lấy riêng Luật
pháp mà Giải Hòa Dân tộc được. Tại sao phải Hòa và tại sao phải Giải? Phải Hỏa là vỉ
Bất Hòa, mà Bất hòa là do hành động Bất công đã xẩy ra trầm trọng lòng Dân tộc, sự
bất công mặc vô vàn hình thức, nó khởi từ Tâm thức của con Người Bất an, họ phát ra
lời ăn tiếng nói làm tổn thương nhau, tệ hơn là hành động áp bức bóc lột, cướp giết
nhau. . . Trong sự bất hòa của cá nhân có thứ có thể dùng pháp luật mà ngăn ngừa được,
có thứ nó cứ âm ỉ trong lòng lâu ngày khi bức xúc quá gây ra hành động bất công, còn
sự bất công do một tập thể hay Tôn giáo gây ra thì vấn để trở nên rất phức tạp, nếu
không tìm cho được nguồn Hoà tận gốc thì không bao giờ Giải được, mà không giải hòa
được thì không Hợp được, nạn chia rẽ sẻ xé Dân tộc ra từng mạnh, làm cho Dân tộc
khiếp nhược như ngày nay. Trong những sự bất Hòa có ba vấn đề lớn nan giải nhất, đó
là:
Một là những sự Bất công do đảng CSVN gây ra cho Dân tộc, cho Tổ quốc.
Hai là sự Bất hoà giữa Tôn giáo ( Ai cũng rõ không cần phải nêu ra )
Ba là sự bất hòa giữa các thành phần trong Dân tộc nhất là trí thức.
Đó là ba ung nhọt lớn nhất cứ triền miên làm cho Dân tộc lên cơn sốt. Thế mà đa số
không dám đề cập tới, nếu không giải quyết được thì Dân tộc này khó mà tồn tại lâu dài.
Tại sao tôi dám đề cập tới, chỉ vì trong lòng tôi đau xót, chứ tôi không có hậu ý hay ác ý
nào, hay là cực đoan, khi đi cho đến tận cùng của vấn đề giải quyết tận gốc thì không
thể là cực đoan. Khi không giải quyết được sự Bất hòa ngoài Mặt lẫn trong Lòng thì
không thể giải được nhưng oan nghiệt của Dân tộc cứ trùng trùng duyên khởi. Vì vậy cho
nên khi con người trong dân tộc đã giáng cấp thì Không thể chỉ lấy Luật pháp là hàng
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rào ngăn cản bên Ngoài Xã hội mà giải quyết xong, mà còn phải cần đến hàng rào cản
bên Trong mỗi Cá nhân , lãnh vực này thuộc Văn hoá hay Tôn giáo. Khi Văn hoá, Tôn
giáo suy đồi thì con người lâm vào tình trạng này. Do đó mà Tổ tiên chúng ta vận dụng
đến Chế độ Nhân trị. Chế độ Nhân Trị gồm Pháp trị - hàng rào cản bên Ngoài bằng
Pháp luật của Xã hội- và Lễ trị - hàng rào cản bên Trong mỗi Cá nhân bằng Lễ thuộc
Văn hoá hay Tôn giáo- .
Vì thế mà chỉ có Hội đồng Hoá giải Dân tộc như trong bản Dự thảo thì cũng không giải
quyết nổi vấn đề, đành rằng vấn đề Lễ trị không thuộc lãnh vực của Hội đồng, nhưng nó
có liên quân mất thiết đến công việc Hội đồng mà không thể lờ đi.. Ta nên biết xã hội
loạn là do con người sống thiếu Đạo lý làm Người hay không đem Đạo lý làm Người vào
Xã hội, nên mới có vấn đề, nguyên do chính là không hiểu Đạo lý ( Gốc ) và Đời ( Ngọn )
chỉ là Một, Đời thiếu Đạo lý làm người thì con người rơi vào nếp sống sài lang như hiện
nay, mà Đạo không phục vụ được cho Đời thì Đạo vô dụng. Cứ nhìn kỹ vào Hạ tằng cơ
sở đến Thượng tằng kiến trúc của Hoa kỳ, ở đâu chúng ta cũng thấy có Đạo ở trong ngay
từ cái thùng rác đến cái nhà cầu công cộng, thế mà còn nhiều chỗ sơ hở bất cập, vì quá
tốt sinh ra Lạm dụng làm cuộc sống mất quân bình!

IV.- Nguồn gốc của Vấn đề
Nan đề quốc gia như thế có phải là do cái Tâm con người Bất Nhân mà ra không ?
Những người Bất Nhân mới gây ra Bất công trong Gia đình và xã hội dưới muôn vàn
hình thức, sự Bất công đó do cõi Lòng Tham tàn và Hành động Cường bạo. Tổ tiên
chúng ta đã có giải pháp rốt ráo ngay từ ngày Lập Quốc. Giải pháp nằm ngay trong cái
Tên Việt: Việt có nghĩa là vươn lên vượt lên trên mọi trở ngại trong chính Mình, Gia đình
mình và Xã hội mà làm Người, vì “ Vi Nhân nam hĩ “, xin tha lỗi cho tôi phải nhắc lại
câu nói thô lỗ trong dân gian: “ Làm Người thì khó, làm Chó thì dễ “, thực sự được như
chó về một vài phương diện không có dễ, như lòng Trung với chủ, còn con dân Việt phải
Trung Hiếu với Tổ tiên để giữ lấy cái Gốc Bàn thạch, Gốc Bàn thạch hay nền Văn hoá
Bất đảo ông qua Biểu tượng Rồng Tiên, vì quên Gốc lâu ngày nên khi nhắc đến có lẽ
nhiều vị lấy làm phiền, lánh xa! Xin hãy bình tĩnh lại, để có Suy đi thì xin nên Nghĩ lại để
hiểu cho Sâu và Rộng hơn, được như thế thì mới bắt gặp được Hồn Thiêng Sông Núi, để
vui vẻ thường xuyên trau dồi Đạo lý làm Người .
Sở dĩ bảo Rồng Tiên là Biểu tượng, vì Tiên mới chỉ là sự biểu lộ ở trạng thái Tượng ,
còn u linh man mác bao la, đó là Thế giới Tâm linh của nguồn Tình thuộc chiều Sâu, còn
Rồng là Thế giới Hiện tượng, đã thanh hình rõ ràng khúc chiết, tuy cũng bao la rộng lớn
nhưng vẫn là Lý hữu hạn thuộc chiều Rộng ( Tại Thiên thành Tượng, tại Địa thành Hình
). Có Suy đi Nghĩ lại mới kết hợp hai chiều Sâu Rộng hợp làm Một cho được hài hòa thì
Tình Lý mới tương tham, Tình Lý xoắn xít với nhau làm một, vì là ngôn ngữ nên phải
trình bày làm hai, do đó mà quý vị Duy Lý thường khó chấp nhận. Do đó đòi hỏi ai ai
cũng phải Tu thân bằng cách Quy Tư, như việc lên non cao nơi Tĩnh mịch, bỏ hết mọi tư
ý đi vào cõi lòng mính mà đôn hậu Tình Người, đặng không những yêu mọi người, mà
còn cà muôn vật và Vũ trụ nữa. Còn Suy tư là đi ra ngoài Thế giới Hiện tượng, tìm hiểu
mọi sự trong Trần thế sao cho khỏi phiến diện, hầu nhìn mọi sự được công minh, tránh
lệch lạc gây ra hiểu lầm nhau. Khi Yêu được mọi người bằng Tình bao la kể cả những
người bất toàn, và cư xử với nhau theo nẻo công chính thì giữ được hoà khí với nhau, đó
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là lối sống Hòa với nhau: Hòa với chính Mình với gia đình mình với cộng đồng. Làm
được như thế là nhờ nguồn Tình từ Tâm linh, đó là việc Hoà giải với Thượng Đế.
Có Tu thân mới canh tân cuộc sống mình được, có canh tân mới Hoà giải được, có
Hoà thì mới Hợp được, có Hợp thì mới chung Lòng chung Trí, chung Sức mà Cứu và
Giữ Nước Được.
Cái khó là người này muốn hoà mà người kia không chịu, nên nhân loại thường đi theo
lối dùng pháp luật bó buộc nhau phải chịu, có khi người này muốn chiến mà người kia
muốn hoà mà không chịu cũng lấy luật mà bắt buộc, đó là nguồn cội của chế độ Độ tài.
Độc tài của đảng CSVN thật là siêu việt, siêu việt ở chỗ nhiều người bị lừa lâu năm mà
vẫn không nhận ra ! Độc tài là con đường cai trị mau và dễ, vì lấy sự tàn bạo khủng bố
cho người ta sợ không dám chống, còn cai trị bằng lối Nhân trị thì lâu và khó khăn, vì cả
người cai trị đến người bị trị đều phải tu thân sao cho có Tư cách và Khả năng. Khi một
Dân tộc có quyết tâm làm như thế mới xây dựng chế độ Dân chủ được.
Một cách tổng quát muốn thực hiện Hoà giải Dân tộc thì cả dân tộc phải cổ động một
phong trào giúp mọi người đồng quy vào Gốc Dân tộc, để từ đó có hướng và tiêu
chuẩn chung để giúp nhau Canh tân, không Canh tân thì không Hoà giải được, Canh
tân theo nguồn Tình của Đạo lý làm Người, Hoà giải theo nguồn Lý của lẽ Công
chính bằng cách hành xử công bằng với nhau. Chỉ có cách hành xử Tình Lý vẹn toàn
mới Sống hoà với nhau được.

V.-Các Tôn giáo và thành phần Dân tộc
1.- Các Tôn giáo
Các Tôn giáo là nguồn Sống Hòa bởi hành động công chính nhờ vào lòng Nhân ái hay
Bác ái hay Từ bi. Vì ở những đia phương khác nhau, nên có danh xưng khác nhau, nhưng
Bản Chất Hòa vẫn là Một. Chúng ta tự hỏi sao các Tôn giáo không hoà với nhau được?.
Trước đây nước ta có Tam giáo đồng nguyên, vì tôn giáo nào cũng kính trọng nhau và có
tính chất “ Bao Dung “ nên “ chấp nhận được Dị biệt của nhau” , đây cũng là nền
tảng của chế độ Dân chủ. Sống trong chế độ Dân chủ mà không biết chấp nhận sự khác
biệt của nhau để cho vừa phong phú cái dị biệt vừa quân bình thì mất tính chất Dân chủ.
Chế độ CS chỉ có tính chất “ Thượng đồng “ nghĩa ai ai cũng phải đồng nhất với đầu
não cũa đảng, cái gì toàn dân cũng phải nhất trí với toàn đảng, tính chất Duy lý này đã
làm cho cả hệ thống đảng CS đổ nhào cả mảng. Cụ Phan Khôi đã ví von lối Thượng
đồng của Văn nghệ trong phong trào “ trăm hoa đua nở “, là vườn cỏ cụ Hồ nở toàn
hoa cứt lợn!
Các Tôn giáo mà để cho sự xích mích kéo dài, mà không trực diện giải quyết cho ổn
thoả, cứ ngày càng xoi mòn bản chất tôn giáo nên cũng gây nguy hại cho Dân tộc. Điều
đó chứng tỏ phần Nội dung của Tôn giáo đã bị bào mòn trong thời đại Văn minh, cần
phải cổ vũ một phong trào canh tân trong mỗi Tôn giáo để thanh lọc và bồi dưỡng lại
Nội dung cho sung mãn đã, khi đó các Tôn giáo mới trực diện với những vấn đề còn tồn
tại, hòa giải với nhau mà sửa đổi, để thông cảm với nhau, rồi dùng cách riêng của mỗi
Tôn giáo để đem Đạo lý vào Đời. Khi đó vai trò lãnh đạo tinh thần mới làm tròn sứ mạng
của Tôn giáo. Đích cuối cùng của Tôn giáo, Văn hoá là Thiên đàng là Nát bàn, là
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chốn Vĩnh hằng, nếu Tôn giáo không giúp cho đời sống Trần thế được Thân an ( có ăn )
Tâm lạc ( có Bác ái,công bằng; Nhân ái, công chính; Từ bi, Trí huệ ) để có cơ hội và
phương tiện, thì làm sao có được đời sống ngày sau. Đời sống ngày sau phải bắt đầu xây
dựng từ ngay Nơi đây và Bây giờ mới mong thành đạt, chỉ chuyên lo việc đời sau mà
quên đời nay là ảo tưởng. Nhiệm vụ cao quý nhất của Tôn giáo là giúp cho mọi người
sống Hòa với nhau.

2.- Đảng CSVN
Nếu chưa xét tới Động cơ của cuộc Giai cấp đấu tranh cũng như Mục đích và Phương
tiện của CS thì ta phải nhận là người CSVN rất có nhiệt tình yêu nước. Họ dám hy sinh
và vô cùng chịu khó. Nhưng khốn nỗi Quốc tế CS là tổ chức đại Bịp, Bịp cả Thế giới,
không những người nghèo mà chính những người trí thức hạng siêu của các nước văn
minh cũng bị lừa thê thảm, nhóm trí thức phản chiến tại Hoa kỳ và Âu châu đã giúp CS
càng Tham tàn và Cường bạo, thật là sĩ nhục cho trí thức của Xã hội Văn minh!
Xưa nay Tổ tiên chúng ta khuyên Cháu con phải bỏ lối sống Tham, Sân, Si để sống hòa
với kẻ khác, thì đàng này đảng CS lại cỗ võ Lòng Tham Sân Si bằng cách dấy lên lòng
Hận thù để trả thù cho những người áp bức và bóc lột bằng cách giết mà cướp. Thực ra
chủ nghĩa CS là “ chủ nghĩa trả thù vay “, mượn cớ thực hiện công bằng Xã hội giúp
người bị áp bức và bóc lột, nhưng thực chất là để thoả mãn lòng Tham không đáy của
một thiểu số người Duy Lý cực đoan mà thôi.Trong đảng CSVN những ai có dinh thự đồ
sộ với tiền triệu bạc tỷ gởi băng ngoại quốc, còn đối tượng phục vụ “ Nông Công “ của
CSVN thì nằm vỉa hè hay bị đày ra ngoại quốc làm thuê! ?
Vì nhiệt tâm, nên những người trong đảng CSVN tận lực đi lừa lớp nghèo khổ và đồng
thời qùy lụy kẻ thù để được dạy bảo và cung cấp phương tiện cho cách làm cách mạng,
nên bị kẻ thù truyền kiếp lừa từ đầu chí cuối.
Khi đã bị xiềng vòng Kim Cô vào cổ mà chưa biết bị lừa, đến khi biết thì tứ bề vây
khổn như hiện nay, làm sao mà thoát ra được, vì mưu CSVN quá thâm, nên hoạ của
CSVN cũng thâm, do đó cách thoát hữu hiệu nhất là bỏ đường Tham tàn và Cường
bạo, trở về với cộng đồng Dân tộc, sống thực tình theo đường Nhân Nghĩa thì cả hai
bên Quốc gia và CS mới tháo gỡ được mối oan khiên dã quấn vào cổ nhau gần một thế
kỷ. Chúng ta không trách CSVN bị lừa, trên thế giới không riêng gì CSVN mà còn
khối người bị lừa, nhưng đáng trách khi đã làm cho đất nước tan hoang mà không
nhận lỗi, biết quay đầu lại với Dân tộc!
Điều trước tiên là cả hai bên trước tiên phải bỏ Tư tưởng cực đoan, cứ muốn diệt cho
hết đối phương, nhưng đó là ảo tưởng, vì thưc tế là cứ nói bằng miệng cho đỡ xốn xang
mà tay đâu có làm được, mà nếu có làm được thì chỉ chồng chất thêm oan khiên vào
nhau, chỉ gây thêm thảm họa cho Dân tộc, đừng để cho cái họa chập thêm lên đầu nhau
nữa , rõ là “ Cá không ăn muối cá ươn, cháu con cãi Tiên Tổ trăm đường cháu con hư “.
Muốn làm được như thế phải có đức Dũng, Dũng là cái đức tự mình kiềm chế được chính
mình, không làm hại cho mình cũng như cho người khác, cũng như biết chọn chính đạo
mà đi. Muốn thế thì phải trau dồi đạo Nhân và thi hành Đức Nghĩa, không sống theo
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Nhân Nghĩa thì không thể có đức Dũng. Cứ cực đoan tìm kế diệt nhau mà không lo trau
dồi chính nghĩa cho mình thì mình nói ai nghe, mình làm được gì với một mình, nên cứ
chạy quanh các hiện tượng, không biết bắt đầu từ đâu. Người Quốc gia thì cho người CS
cực đoan, không thể hoán cải mà chỉ có thể thay thế. Còn người CS thì cho mình là
người độc lập, thông minh tài giỏi ( nhưng nay rõ là nô lệ từ đầu cho đến chân) xem
người Quốc gia là người Nô lệ, thực ra người Quốc gia không nô lệ, nhưng mà nhiều
người cũng ỷ lại không kém, bệnh đó là bệnh Dân tộc, vì bị Tàu Đô hộ và đánh phá liên
miên hơn 4 ngàn năm, lại thêm giặc Tây áp bức bóc lột, tiếp theo bị CSVN nhốt trong
Chuồng bò tập thể với Tem phiếu thực phẩm, khiến cả Dân tộc sống trong sự bần cùng
và ngu dốt, ngày càng bị thoái hoá nhất là văn hoá, nên bị phân hoá như ngày nay.
Thực ra hai bên đều có lỗi và kém cỏi: Bên Quốc gia bảo CSVN ngu dốt, sao mà chỉ có
3 triệu đảng viên CSVN mà đẻ đầu cỡi cổ một Dân tộc hùng anh gần một thế kỷ, chúng
ta tự hỏi chúng ta là ai? Còn người CSVN thì hết nói, nay thì cả Gốc và Ngọn Tham tản
và Cường bạo tàn dân hại nước đã phơi bày khắp thế giới, chẳng có gì để biện minh.
Việc dùng lối Tham tàn và Cường bạo đối xử với nhau gây ra Quốc nạn và Quốc nhục.
Ai nhục nhất đây, ai nhục vừa đây, có ai không nhục không? Cứ ngồi một mình trong
đêm thinh vắng nghiền ngẫm mà xem cái Lương tâm của mình còn có đó nữa không?
Chúng ta hãy mở cho nhau một con đường Thoát cho Đất nước, chứ không phải cho
cá nhân, đảng phái, hay Tôn giáo, đừng có “ Khôn Độc Dại Đàn “ nữa, đừng ví nhau
nữa, vì cứ như thế thì cả Dân tộc đều thua cuộc mà phí máu xương thêm.
Chúng ta phải Canh tân mới Hòa giải được, bên nào cũng phải canh tân lấy chính mình,
bên ít bên nhiều, chẳng có bên nào không có lỗi, vì nhân vô thập toàn mà. Phải có một
phong trào phục hoạt lại Đạo lý chung của Dân tộc mới mong hoà giải với nhau được,
có Hoà mới Hợp được, có Hợp mới Đoàn kết được, khi đó không cần hô hào đoàn kết mà
toàn dân vẫn kết đoàn..
Tôi bảo Hòa giải Hoà hợp theo đường lối sau đây, ai tự cho mình là toàn thiện không
cần hoà giải thì xin ở ngoài và lên núi ở một mình.
Tôi không bảo người CSVN đầu hàng người Quốc gia mà người Quốc gia cũng không
diệt cho hết người CSVN được, vì làm điều đó mắc tội với Đấng tối cao cũng như Tổ
tiên, làm điều đó là làm điều Tham tan và Cường bạo chỉ gây đổ vỡ, làm hại dân phá
nước. Tất cả phải từ bỏ lối sống “ Lòng nông Trí cạn “ mà quay đầu về với Nhân
Nghĩa của Dân tộc, phải lấy điều Nhân Nghĩa mà ăn ở với nhau và cũng với tinh thần
Nhân Nghĩa mà xét đoán công tội của nhau dưới ánh sáng công chính, không được
trả thù vặt để làn hư việc nước. Ai gieo gì thì nấy gặt, nhưng với lòng khoan dung thì
không phải để hủy diệt nhau mà để cảm hóa nhau. Máu chảy mà ruột không mềm
sao, tay đứt mà ruột không xót sao, nếu không bằng lòng như vậy mà cứ “ ngựa theo
đường cũ “ mà đấu đá với nhau thì chúng ta không còn gì để trao đổi với nhau nữa.
Còn đối với CSVN nếu còn chút lương tâm thì phải nhận ra không có lối thoát nào
nữa, chỉ có lối duy nhất là dẹp Lòng Hận thù đi, dẹp trí Duy lý cực đoan, dừng tay
Mác Lê lại, quay đầu về với Đạo lý Dân tộc, còn người Quốc gia thì phải hỏi thật lòng
mình, mình muốn gi đây cho con người và đất nước, việc này lớn lao khác với việc trả
thù để cho vơi niềm căm giận gia đình và cá nhân mà đảng CSVN đã gây ra, phải
ngậm đắng nuốt cay để mở ra cho Dân tộc một lối thoát.
Xin những người Quốc gia đừng sợ, nếu chúng ta đoàn kết một lòng theo đường “ Chí
Nhân Đại Nghĩa “ cho Lòng Rộng Trí sâu thì có sá chi một đảng CSVN với chừng 3 triệu
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đảng viên. Và những người CSVN cũng vậy, nếu qúy vị từ bỏ con đường “ Tham tàn và
Cường bạo” mà “ đái tội lập công “ thì đâu có sợ những người theo đường Nhân Nghĩa,
vì những người tuyên xưng sống theo Nhân Nghĩa không thể dùng điều cường bạo mà
đàn áp hãm hại kẻ khác. Có người cho đây chỉ là lý thuyết, quả thật là lý thuyết nếu
chúng ta chỉ Nói mà không quyết tâm Làm, hãy nhìn về quá khứ, Tổ tiên chúng ta tuy quê
mùa không văn minh như chúng ta, nhưng đã làm được điều to lớn và khó khăn đó, Cụ
Nguyễn Trãi đã chẳng viết trong Bình Ngô Đại cáo rõ ràng:
“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn
Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “
Mỗi một chúng ta, nếu còn là con Rồng cháu Tiên thì xin nên quyết lấy một đường mà
cứu Dân tộc.
Nên nhớ đất nước chúng ta ngày nay đã là một hố rác của thế giới, chúng ta có dọn được
cái rác do chúng ta xả ra mới có thể dọn được hố rác do phần cặn bã của văn minh quốc
tế đổ vào, cứ đấu đá nhau thì chỉ dắt nhau xuống hố !
Đây là con đường và công trình khó nhất thế giới, không có trai hùng gái đảm thì không
cáng đáng nổi, xin mọi người không trừ ai đều cố góp một tay.

3.- Các thành phần khác của dân tộc
Để cho rõ nguồn cơn, Nho được thai nghén từ nền Văn hoá Hoà bình, rồi phát triển ở
Trung nguyên bên Tàu, bắt đầu Từ thời Tam Hoàng, rồi đến Viêm tộc. sau đó đức Khổng
Tử “ Tổ thuật Nghiêu Thuấn “ thành Nguyên Nho “ Khoan như dĩ giáo, bất báo vô đạo,
Nam phương chi cương dã, quân tử cư chi . . . “ tức là của Việt tộc. Đức Không Tử công
thức hoá thành Kinh Điển, các Đệ tử giai thích thành Truyện, nhưng vì Kinh toàn là
những câu quá cô đọng nên bị các Pháp gia Âm dương gia nhất là nhà Hán xuyên tạc
thành ra Nho bá đạo. Nho bá đạo là Nho Tham tàn và Cường bạo, còn Nho vương đạo
của đại chủng Việt là Nho “ Khoan như dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường
dã, quân tử cư chi “, mà Cụ Nguyễn Trãi đã tóm kết thành “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “
của Vương đạo, nghịch với “ Tham tàn và Cường bạo “ của Bá đạo.
Hán Nho là món thập cẩm giữa Vương đạo và Bá đạo, các nhà Nho chỉ ngoi ngóp trong
đó mà không vượt ra được, vì không biết cách Gạn Đục khơi Trong. Sỡ dĩ Nho của Đức
Khổng bị xuyên tạc thành bá đạo, vì Ngài chỉ nói lên được Nôi dung quá cô đọng, người
giải thích xuôi, kẻ ngược. Nhà cầm quyền Tàu cần thứ Nho Bá đạo để gây chiến tranh
cướp bóc và Bành trướng theo đường Cường bạo. Các nhà cầm quyến Tàu là kẻ ăn cắp
Văn hoá chỉ hớt được cái ngọn, mà không biết đến nền tảng, nên không hiểu tận tường.
Chỉ có Triết gia Kim Định tìm ra Cơ cấu của nến Văn hoá.
Đó là nền Văn hoá có:
1.-Cơ cấu: Bộ số huyền niệm: 2 – 3, 5 ( 2 là Dịch lý, 3 là Nhân chủ, 5 là nguồn
Tâm linh )
2.- Nội dung:
Một Vũ trụ quan động với các cặp đối cực biến hoá .
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Một Nhân sinh quan: Nhân Chủ ( Tự chủ , tự Lực, tự Cường ), Thái
hoà, Tâm linh. Đây là triết lý Nhân sinh biết cách đem Đạo lý Nhân Nghĩa vào Đời để
sống Hòa với nhau.
3.- Một Đạt quan : Phong lưu, siêu thoát.
Một nền Văn hoá khi đã có Cơ cấu làm nền tảng thì không thể bị xuyên tạc như Nguyên
Nho của Khồng Tử.
Vì không phân biệt được Nho vương đạo và Bá đạo, nên ngày nay đa số chúng ta ghét
Nho với tính chất quê mùa lạc hậu của Hán Nho bá đạo, nên khi nhắc đền Nho Vương
đạo cũng bị ghét lây,nhiều người cứ chê trach Khổng Tử, mà quên đó là Nho Bá đạo của
nhà Hán, gọi là Hán Nho, được truyền qua cho Cha ông ta ký tụng, thế nhưng Nho đã in
sâu vào tâm khảm của người Việt khác với thứ Hán Nho, Nho này là cốt tuỷ của nền văn
hóa Việt. Bỏ Nho thì đánh mất tinh hoa Việt. Với người Việt Nam hễ mở miệng ra là
đụng tới chữ Nho, mà chữ Nho lại là phần ý nghĩa thâm sâu nhất của câu nói, chưa nói
tới những lãnh vực quan trọng khác như Nghệ thuật và Văn hoá và Triết học. Cái Quốc
nạn chúng ta khởi đầu từ chỗ bỏ Tinh hoa của Nho, có nguồn gốc từ nếp sống Việt. Đây
là vần đề phức tạp và dài hơi, phải chịu khó tìm hiểu mới rõ được.
Triết gia kim Định đã để ra 50 năm để khám phá, sau khi đã uống nhiều chén đắng, đến
lúc thượng thọ, chúng tôi mới có dịp miệt mài học hỏi ngày đêm đến 17 năm để viết được
đôi điều như thế này. Xin lỗi tôi chỉ biết nói những điều cũ như trái đất này, ai có những
ý kiến mới có thễ giúp con Người Biết sống hoà với nhau để xây dựng Mình Gia đình
mình và Đất nước mình một cách có hệ thống thì xin cống hiến cho Dân tộc thoát khỏi
cảnh ly tan.!
Vì sống trong áp bức và đói nghèo do Bắc phương gây ra , nên quên lảng mất Gốc tinh
hoa, đến khi bị Pháp thuộc, tới thời Quốc Cộng phân tranh, con dân Việt tỏa ra khắp nơi
tìm đường cứu nước, người thì mê Tàu, kẻ thì học Tây, học Nga, học Mỹ. ..Xét ra đa số
chúng ta chỉ tìm học những vấn đề cho cá nhân mà quên cho Dân tộc, lại học được cái
hào nhoáng bên ngoài, mà không học được tinh hoa của người ta nó ẩn dấu bên trong, tệ
nhất là không biết đem tinh hoa của người ngoài về bối đắp cho nền Văn hoá nước nhà
thêm phong phú, lại lấy cái thủ đắc riêng khác biệt mà hơn thua với nhau, nhất là thứ cá
nhân chủ nghĩa phóng túng, với nếp sống Duy Lý một chiều, đem tách mỗi người ra từng
cứ cô đơn. Tệ nhất là chủ nghĩa CS. Chúng ta nên biết, Âu châu đã cống hiến cho Nhân
loại ba tai họa ghê hồn, đó là : Chế độ Nô lệ, chế độ Đế quốc Thực dân và nhất là chế độ
Cộng sản. Chế độ CS có thù Tư bản, Địa chủ cách nào thì cũng không thể tàn hại con
Người và phá tan Dân tộc một cách tàn bạo như Sài lang sống trong rừng sâu!
Sở dĩ tôi phải nói dài dòng làm buồn lòng quý vị là để làm rõ ràng vấn đề Quốc nạn và
Quốc nhục Việt Nam, được khởi đầu từ Văn hoá. Nếu chúng ta muốn Cứu nước và
Dựng nước thì không thể quên vấn đề phục hoạt lại tinh hoa Văn hoá nước nhà, lấy
cái tinh hoa của bốn phương bồi bổ cho Gốc Văn hoá được vững bền thì Cái Ngọn
Văn hoá sẽ tốt tươi. Để giải quyết hai vấn đề cực kỳ quan trọng là Gốc con Người và
Gốc Dân tộc, chúng ta không thể canh tân lại hai nếp sống đã bị hao mòn. Không có
con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường hay Trai hùng Gái đảm thì không mong Hòa giải
và Hoà hợp được.Không Hòa hợp được thì cứ mãi mãi lộn quanh mà đả kích nhau tàn
sát nhau, chờ ngày làm Nô lệ ngoại bang! Nói tóm lại Văn hoá là mạch sống, là nguồn
Nội lực của dân tộc!
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4.- Thời thế tạo Anh hùng
Vì bỏ mất nền Văn Hoá Tự chủ, tự Lực, tự Cường, với Dũng lực sống theo Nhân Nghĩa,
nên vắng bóng cá bậc lãnh đạo tài ba, nên nhân tài ngày nay chỉ như lá mùa Thu. Trước
đây có hai nhân vật: “ Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đi theo con đường Tham tàn và Cường
bạo, làm Nô lệ cho Quốc tế CS nhất là cho Tàu cộng, rất sành sõi về nghề lừa đảo và ác
tâm, nay chuột CSVN đã chạy cùng sào với mưu thâm họa thâm, hết dường thoát hiểm.
Vậy do làm cách mạng Nô lệ mà Hồ chí Minh và đảng CSVN đã đẩy Dân tộc vào tròng
Nô lệ.
Còn ở miền Nam, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lại làm cách mạng theo tinh thần Tự chủ,
tự Lực, tự Cường, nhưng với một miền Nam đã phân hoá cùng cực, tuy ông đã thực hiện
được nhiều thành tích kỳ diệu, nhưng do sự xích mích Tôn giáo, cũng như con bài Quốc
tế mà ông và anh em ông bị tuẫn tiết rất đớn đau!
Ông Hồ chí Minh thì không có xương sống, nhưng nhiều mưu gian, còn Ông Ngô Đình
Diệm thì đạo đức với cột xương sống cứng quá, nên khó uyển chuyển đủ theo tình hình
Quốc tế, nên cả hai bên đều bị bánh xe Quốc tế nghiền nát. Cha ông chúng ta đã bảo”
Trâu Bò bắng nhau, ruồi muỗi chết “, quả thật không sai.
Đây là cái sai về mối Liên hệ chung của cả một Dân tộc đã bị chia cắt!
Sỡ dĩ mối Liên hệ bị chia cắt là do thiếu nguồn Tình để đế tới gần với nhau, khi gần
nhau thì phải xử công bằng với nhau để tạo hòa khí mà sống vui với nhau, mà lo việc
chung.
Ở Miền Bắc Hồ Chí Minh đem cái ảo tưởng Quốc tế về cổ võ đa số làm sai, còn ở Miền
Nam thì Tổng thống Ngô Đình Diệm làm đúng nhưng Thiểu số đã bị Đa số những kẻ
Lòng cạn Trí nông đáng lẽ có nhiệm phải giúp nhau, lại tìm cách phá rối khiến miền
Nam phải sụp đổ!
Sống trong Hệ thống siêu cường Quốc, những người lãnh đạo Quốc gia cũng như trình
độ Dân sinh, Dân Trí và Dân Khí chưa cao thì khó đối ứng với Tình trạng liệt cường xâu
xé để tồn tại và phát triển. Đó là bài học đắt giá của Dân tộc nhược tiểu.
Chúng ta không rõ hoặc là đảng CSVN mắc mưu hoặc ngay từ đầu đảng CSVN đã cam
tâm làm tôi đòi cho Tàu để được hướng dẫn làm cách mạng vô sản, đảng CSVN bắt đầu
diệt những người ái Quốc gia, con “ Việt điểu sào Nam chi “ đầu đàn như Cụ Phan Bội
Châu, cùng những đảng viên đảng phái khác . . rồi tới những người giỏi trong Nông
nghiệp,Công thương nghiệp, trong phong trào Nhân văn giai phẩm, sau này đến quân,
cán, chính miền Nam, hiện nay lại diệt những thành phần yêu nước đấu tranh cho nền
Dân chủ Tự do. Đó là âm mưu tàn ác của Tàu cộng mượn tay CSVN diệt người Việt Nam
( lầy vỏ đậu nấu hạt đậu ) để chiếm lấy vị trí chiến lược.
Muốn thực hiện chế độ Dân chủ, chúng ta phải tạo cho được một phong trào đấu
tranh với đảng CSVN đang trong giai đoạn mất hướng và yếu nhất, chúng ta phải bắt
đầu lập nên những mặt trận yểm trợ cho nhau, đầu nhỏ sau to mới xoay chuyển được
tình hình .

C.- Kết luận
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Chúng tôi là người xa quê hương không hiểu rõ tình hình, nên chỉ nói chung chung, mà
không thể bàn một cách cụ thể, lại nữa đây là sự đóng góp của một công dân già, thuộc
giống Tiên Rồng, sống với 56 sắc tộc, theo đảng Việt Nam, mong sao có được vài ý xây
dựng về Văn hoá, theo quan niệm văn hoá là Gốc của Dân tộc, mong sao tìm ra chủ đạo
chung cho mọi thành phần quy tụ vào theo đường Nhân Nghĩa mà cứu nước và xây dựng
nước, chứ cứ theo lối Tham tàn và Cường bạo như CSVN thì chỉ có đổ nát với tang
thương..
Tình trạng đất nước ta chẳng khác nào con thuyền bé bỏng trên đại dương bão tố, nếu
không tìm ra được Hướng chung cho Dân tộc thì rồi ra con thuyền Quốc gia lại đi về
Tam giác Bermuda như CSVN đã lèo lái.
Chúng ta không thể nào xa rời được con Người Nhân Nghĩa, hay Bác ái và Công bằng
hay Từ bi và Trí huệ, và một Dân tộc biết chịu khó sống Hòa với nhau bằng cách ăn ở
“ phải Người phải Ta “, thì không còn việc gì khó khăn nữa cả. Đừng vọng tưởng điều gì
nơi trần thế ngoài con Người, ngoài Chính Mình và Dân tộc mình.
Không theo ai được cả, trừ phi chúng Ta có khả năng tự Chủ, tự Lực và tự Cường và biết
hành xử theo đường Nhân Nghĩa cũng như biết học hỏi người ta một cách khôn ngoan.
Mong sao chúng ta thực hiện được lối sống “ Bất đồng nhi hòa “ với nhau và với cả Thế
giới, làm sao cho con Tốt Quốc gia có thể qua sông với người ta mới được. Cứ xem
gương Nhật Bản và Nam Hàn để vững lòng tiến bước.
Cầu xin Ơn Trên cùng Hồn thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho Dân tộc chúng ta.
Nguyễn Quang
( Xin đọc tiếp bài ( 3 ) theo để xem có sự trùng phùng?)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1 ) Nguồn : Dân làm Báo
“ Điểm qua bài viết của “nhà văn, phó giáo sư, tiến sĩ” - lại “nhà văn, phó giáo sư, tiến
sĩ” - Nguyễn Thanh Tú loảng xoảng những điều dại dột:
- “Bỏ điều 4 Hiến pháp là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân
tộc”.
Với đủ thứ danh xưng học hàm trùm sò thiên hạ như trên (NV, PGS, TS) lại không phân
được băng/đảng với dân tộc. Bỏ điều 4 HP thì băng đảng CSVN chết (“Bỏ điều 4 là tự
sát”- Chủ tịch nước CHXHCNVN), chứ dân tộc nào chết? Lại nữa, băng đảng của rắn Tú
xuất hiện bao giờ và tuổi thọ được mấy so với dân tộc 4000 năm? Từ ý... Tú mà suy ra thì
té ra khi chưa có Đ.4 HP, dân tộc VN bị đe dọa sự tồn vong triền miên à?
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- “Khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong Hiến pháp là hợp lý, hợp tình”.
Nguyễn Thanh Tú lấy tư cách gì, dựa vào đâu để kết luận chắc như... quân ta hợp đồng
tác chiến “cưỡng chế” nhà cửa ruộng vườn, hầm chòi trăm trận trăm thắng, có trận “đẹp
tuyệt vời có thể viết thành quân (ăn cướp) sử “rằng” khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng
trong HP là hợp lý, hợp tình? “Nhà báo” kiêm “Phó giáo sư”, kiêm luôn, “Tiến sĩ” có tìm
đâu ra nước nào trên thế giới có bản Hiến Pháp cho phép một băng/đảng nào ngồi chồm
hổm trong đó độc quyền cai trị dân cả nước chưa? “Nhà báo” kiêm, “Phó giáo sư”, kiêm
luôn “Tiến sĩ” đã hỏi ý kiến 85 triệu dân chưa để biết hợp tình dân?
- “Không một ai có thể làm thay đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn
mạnh,” “
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------( 2) : Hồ Chí Minh hay Hồ Tập Chương?
Theo Bùi Tín: Kái thúi thây mà hiện dược Dãng CSVN zuy trì ỡ kái goại là "Lăng Tẫm
Hồ Chũ Tịch" ỡ Ba Đình là kũa tên tình báo thiên tài Chệt Hồ Tập Chương; hắn dã
đóng trọn vẹn vai trò đội lốt Nguyễn Ái Quốc aka Hồ Chí Minh.
Khi hắn chết (1969) thì dược bọn CSBV ướp xác và hiện dang zuy trì tại dây.
Tên Nguyễn Tất Thành aka Nguyễn Ái Quốc, đã chết vào năm 1932 vì bệnh lao phổi,
dược chôn đâu đó ở Hoa Nam.
Vậy, xin lưu ý dộc zã xa gần nội ngoại: Trong 43 năm qua, bọn csVN và người Việt tại
quốc nội hằng ngày khăn dóng áo zài dã di viếng "lăng tẫm kũa thằng Chệt !!".
Kái khôi hài nhất là dám Việt kiều ỡ hãi ngoại về Việtnam dễ lấy diễm với bọn VGCS,
kũng dều khúm núm, kung kính dế thăm viếng kái thây tên Chệt ỡ Ba Đình ..dã làm trò
kười cho bạn Chệt ỡ fương Bắc !! Khôi hài đ chịu dược !!
Rõ ràng dây là chuyện tếu dộc dáo nhất kũa thế kỹ thứ 20 & 21 dã/dang làm cho kã dám
thầy trò kũa csVN .."khóc thì hỗ ngươi mà kười thì chãy nươc mắt" !! ..dau như bị lặt zái
!!!
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Các thiếu nhi khóc trong lễ tang kũa tên Chệt "Hồ Tập Chương"
mà kứ tưỡng là Hồ zâm tặc năm 1969

CSBV xây lăng cho tên Chệt "Hồ tập Chương" mà kứ tưỡng là cho tên zâm Hồ ...
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Tội nghiệp cho dám Việt kiều về VN, trước khi dến nâng bi bọn VGCS dều fãi vào vái lạy
tên Chệt "Hồ Tập Chương" dễ lấy diễm !!
<<<>>>
Bùi Tín: Đãng csVN.."Khôn Nhà zại Chợ"
Tác giả : Bùi Tín
Gần đây trên một số mạng tự do ở Việt Nam có truyền đi tin tức, các đoạn trích dịch và
một số bài bình luận về một cuốn sách chữ Hán nghiên cứu về cuộc đời của Hồ Chí Minh
xuất bản tại Hoa Nam, Trung Quốc, có nhan đề là “Hồ Chí Minh sinh bình khảo.
Mục đích cuốn sách là chứng minh ông Nguyễn Ái Quốc, sanh vào khoảng năm 1890 ở
làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mang tên khai sinh là Nguyễn Sinh
Coong, sau đổi là Nguyễn Tất Thành, xuất dương năm 1910 sang Anh, Pháp, lấy tên
Nguyễn Ái Quốc, sau đó sang Nga, Trung Hoa, hoạt động trong phong trào Cộng sản, đã
chết vào năm 1932 vì bệnh lao phổi. Thi hài ông được chôn đâu đó ở Hoa Nam.
Về sau có người tự nhận là Nguyễn Ái Quốc rồi lấy tên là Hồ Chí Minh, xuất hiện từ sau
năm 1934, thật ra là một người Trung Hoa chính cống, thuộc dân tộc Miêu ở Đài Loan,
có tên là Hồ Tập Chương. Theo báo chí Hoa Nam đây là một thành tích “lịch sử, kỳ diệu,
có một không hai” của Cục tình báo Hoa Nam. Nhà tình báo thiên tài Hồ Tập Chương
đã đóng trọn vẹn vai trò đội lốt Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh , kể từ khi về hang Pác
Bó, rồi dự hội nghị Tân Trào tháng 8/1945, rồi về Hà Nội sau đó, làm Chủ tịch đảng, Chủ
tịch Nước suốt 24 năm - từ 1945 đến 1969 - mà sự thật này không hề bị tiết lộ. Cuốn sách
cũng khẳng định trong lăng Hồ Chí Minh là xác của nhà tình báo Trung Hoa Hồ Tập
Chương.
Báo chí Trung Quốc khoe cuốn sách này là trước tác chân thực của học giả có tên tuổi Hồ
Tuấn Hùng, cháu họ của nhà tình báo Hồ Tập Chương. Sách in đẹp, công phu, rất nhiều
ảnh và tư liệu, được phát hành rộng rãi khắp Trung Quốc.
Điều rất lạ, lạ đến kỳ quặc là người Việt trong nước xôn xao về cuốn sách giật gân này
hơn một năm nay, nhưng cả Bộ Chính trị im re, cả bộ máy tuyên huấn câm như hến, cả
bộ máy 4T thông tin tuyên truyền ngậm tăm, bộ máy an ninh đồ sộ đang bận lo đàn áp
người yêu nước, coi đây là chuyện vặt.
Mưu đồ bôi xấu chế độ nham hiểm là đây, tuyên truyền chống chế độ là đây chứ còn ở
đâu nữa. Xin hỏi ai có thể xúc phạm đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam
hơn cuốn sách nhảm nhí đến tột cùng này?
Trong Bộ Chính trị có ai cảm thấy nhục không khi họ in trên giấy trắng mực đen rêu rao
khắp nơi rằng người từng là lãnh tụ cao nhất của đảng Cộng sản, của chính phủ Việt Nam
trong suốt 24 năm trời hóa ra chỉ là một anh Tàu vô danh tiểu tốt mang tên Hồ Tập
Chương của hòn đảo nhỏ Đài Loan của họ?
Và trong cái lăng đồ sộ giữa thủ đô Hà Nội là cái xác giả Hồ Chí Minh, thật ra là xác một
anh Tàu, vậy mà kỳ lễ lớn nào, kỳ họp Quốc hội nào những tai to mặt lớn của Hà Nội
cũng phải đến cúi rạp người, lại nuôi cả một đội quân để bảo vệ và ra oai. Đây là sự bịa
đặt khổng lồ trong quan hệ giữa cấp quốc gia với quốc gia, vậy mà người phát ngôn bộ
ngoại giao Lương Thanh Nghị vẫn im thin thít. Danh dự quốc gia, quốc thể là đây. Rõ
thật là "khôn nhà dại chợ".
Cũng là điều đáng tiếc khi một số mạng tự do đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền vẫn
liên tiếp đăng những đọan dài kèm theo nhiều ảnh từ cuốn Hồ Chí Minh sinh bình khảo,
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với lời giới thiệu của nhà báo Huỳnh Tâm và dịch giả Thái Văn. Lẽ ra khi giới thiệu cuốn
sách ban biên tập của các mạng ấy nên nói rõ quan điểm tỉnh táo của mình để hướng dẫn
công luận. Vậy mà không một lời bình luận, phê phán. Hay là vẫn có người tin rằng trong
thế giới ngày nay, khoa học tiên tiến có thể tạo và luyện nên những con người tình báo
siêu phàm, giả giống y như thật - còn hơn thật - đến mức chị ruột và anh ruột ông Hồ là
bà Thanh và ông Cả Khiêm cũng bị lầm, và tất cả cơ quan tình báo sắc sảo của Hoa Kỳ,
Anh, Pháp, Nhật, Việt…cũng chỉ là gà mờ hết, bị cơ quan tình báo Hoa Nam cho ăn quả
lừa ngoạn mục.
BÙI TÍN (nguồn VOA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguồn: Dân làm Báo.

( 3 ) :Trò chuyện cùng thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức

Điều Thức và những người bạn của mình quan tâm là con đường nào để đất nước thoát
khỏi tình trạng đó và nhanh chóng phát triển dân chủ và thịnh vượng. Đó phải là con
đường dẫn đến sự hình thành một lực lượng chính trị thật lòng yêu nước để xây dựng nên
một nền dân chủ chung cho tất cả mọi người trên nền tảng của sự tôn trọng và bảo vệ trên
hết quyền con người, không phân biệt và phủ định chính kiến lẫn nhau. Vì mục đích như
vậy mà Thức và bạn bè mình đã hy sinh, chịu tù đày để gieo những hạt giống và đặt
những viên gạch đầu tiên cho con đường đó phát triển...
Danlambao: Thưa bác Trần Văn Huỳnh, trước tiên Dân Làm Báo xin được thăm hỏi sức
khỏe bác.
Bác Trần Văn Huỳnh: Cảm ơn Dân Làm Báo. Cũng may tôi vẫn khỏe, mỗi ngày vẫn đi
bộ đều đặn mấy cây số và bơi lội. Tôi cần giữ sức khỏe để hoàn thành việc đấu tranh cho
tự do của con trai mình và các tù nhân lương tâm khác.
Danlambao: Vâng đó là một may mắn lớn không chỉ cho gia đình bác. Theo như bác trả
lời phỏng vấn Dân Luận sau khi thăm anh Thức Tết vừa rồi thì anh ấy vẫn khỏe và đang
bị biệt giam cùng với nhạc sĩ Việt Khang, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Phan
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Ngọc Tuấn và anh Cường. Anh Thức có nói tình trạng sức khỏe của những anh em này
không thưa bác?
Bác Trần Văn Huỳnh: Thức nói mấy anh em này vẫn khỏe và tinh thần thoải mái. Gia
đình của họ cũng đều có đi thăm đầy đủ trước Tết nên không thiếu đồ ăn. Hơn nữa Tết
năm nay trại giam phát đồ ăn Tết nhiều và ngon hơn những năm trước nhưng lại hạn chế
sách báo. Ở đó cũng có tivi nhưng chỉ được xem theo chương trình mà trại giam phát.
19h00 phát chương trình thời sự của VTV, còn lại là những phim ảnh, ca nhạc theo lựa
chọn của trại giam.
Danlambao: Cũng theo Dân Luận phỏng vấn bác thì bộ Công an có người hỏi anh Thức
về việc sửa đổi hiến pháp. Anh ấy có kể chi tiết về việc này không ạ?
Bác Trần Văn Huỳnh: Thức không nói chi tiết. Khi kể Thức chỉ cười và hỏi rằng tình
thế thế nào mà phải đưa yêu cầu buộc quân đội tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản
Việt Nam vào hiến pháp. Sau đó Thức nói rằng sắp tới hạn của điểm đông đặc rồi, chỉ
trong năm nay thôi.
Danlambao: Anh Thức có giải thích về điểm đông đặc này không bác?
Bác Trần Văn Huỳnh: Thức không nói và tôi cũng không cần hỏi vì tôi hiểu rõ nguyên
lý đó qua những bài viết của Thức trước đây. Nó được ví như trạng thái của nước, dù
nhiệt độ xuống rất thấp đến 1 độ C thì vẫn ở trạng thái lỏng nhưng sẽ đông đặc thành đá
ngay lập tức khi đạt đến 0 độ C, tức là một sự thay đổi đột biến từ bản chất đến hình thức.
Người ta thường chủ quan với tình hình dù nó đã rất cơ hàn vì vẫn thấy nó “lỏng” nên sẽ
luôn bị bất ngờ khi nó đột nhiên đông cứng lại làm tê liệt mọi thứ. Tình trạng đất nước
cũng giống như vậy. Nó liên tục xấu đi trong nhiều năm qua nhưng người ta vẫn nghĩ
rằng đang còn kiểm soát được, sức người dân vẫn còn chịu đựng được nên đã làm cho
tình trạng ngày càng cơ hàn, tiến gần đến điểm đông đặc.
Danlambao: Theo những tài liệu của anh Thức thì diễn tiến tiếp theo sau điểm đông đặc
sẽ là gì ạ?
Bác Trần Văn Huỳnh: Theo những gì tôi đọc được và qua lời giải thích thêm từ anh Lê
Thăng Long đã trao đổi với Thức lúc còn trong tù thì kết quả này sẽ có nhiều kịch bản
khác nhau tùy thuộc vào sự vận động của các thành phần trong xã hội. Đó có thể là sự
sụp đổ của đảng cầm quyền bằng sự dẫn dắt của tầng lớp trí thức tinh hoa như ở Đông
Âu, hay một sự đột biến như Liên Xô. Cũng có thể là những cuộc cách mạng do số đông
quần chúng tự tổ chức như Mùa Xuân Ả Rập. Và cũng có thể là một kịch bản như Miến
Điện khi có những nhân vật phản tỉnh kịp thời. Nhưng tựu trung sẽ là một tình trạng mà
tự thân đảng Cộng sản Việt Nam không tự đủ sức giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải của
đất nước, nổi bật là suy thoái kinh tế xã hội và chủ quyền quốc gia bị đe dọa. Chưa kể sự
bất lực trong vấn đề nội bộ Đảng, nó không chỉ làm cạn kiệt lòng tin của nhân dân mà
còn xói mòn nghiêm trọng niềm tin của đảng viên vào Đảng. Điều Thức và những người
bạn của mình quan tâm là con đường nào để đất nước thoát khỏi tình trạng đó và nhanh
chóng phát triển dân chủ và thịnh vượng. Đó phải là con đường dẫn đến sự hình thành
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một lực lượng chính trị thật lòng yêu nước để xây dựng nên một nền dân chủ chung cho
tất cả mọi người trên nền tảng của sự tôn trọng và bảo vệ trên hết quyền con người,
không phân biệt và phủ định chính kiến lẫn nhau. Vì mục đích như vậy mà Thức và bạn
bè mình đã hy sinh, chịu tù đày để gieo những hạt giống và đặt những viên gạch đầu tiên
cho con đường đó phát triển.
Danlambao: Bác có niềm tin như thế nào vào xu thế như vậy ạ?
Bác Trần Văn Huỳnh: Tôi tin đó là con đường tốt nhất cho đất nước và nó sẽ thắng thế.
Tết rồi tôi gặp rất nhiều bạn bè là đảng viên, họ cũng mong muốn và đang thúc đẩy xu
thế đó. Họ thừa nhận Đảng đã bất lực trong nhiều vấn đề nan giải không chỉ trong nội bộ
mà cả bên ngoài. Nếu không cởi mở và hòa hợp thì Đảng không những không giải quyết
được chúng mà còn khó mà tồn tại.
Danlambao: Hy vọng như vậy. Cuối năm ngoái phong trào Con đường Việt Nam có nói
rằng sẽ xuất bản một quyển sách về anh Thức, liệu chừng nào độc giả mới có thể đọc
được quyển sách này thưa bác?
Bác Trần Văn Huỳnh: Cuốn sách này đã hoàn thành, có tên là TRẦN HUỲNH DUY
THỨC VÀ CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM. Chậm nhất cuối tháng này hoặc đầu
tháng sau nó sẽ ra mắt độc giả để khởi đầu cho những chương trình phối hợp vận động tự
do cho Thức và những tù nhân lương tâm khác.
Danlambao: Rất mong và chúc cho những chương trình đó thành công để anh Thức trở
về trong năm nay. Xin cảm ơn bác đã dành cho Dân Làm Báo buổi trò chuyện này và
chúc bác sẽ luôn khỏe để hoàn thành tâm nguyện của mình.
Bác Trần Văn Huỳnh: Xin cảm ơn Dân Làm Báo về buổi trò chuyện hữu ích này. Chúc
Dân Làm Báo và độc giả một năm mới gặt hái được nhiều thành tựu và đạt được ý
nguyện cho mình và đất nước.

Danlambao
Sơn Hà Chấn Hưng
Kinh tế suy lòng người thay đổi
Hướng nhân quyền tụ hội lòng dân
Sức nước dâng xua tan sợ hãi
Xóa cường quyền trả lại bình yên
Giành chính đáng quyền dân phúc quyết
Dưỡng hiền tài quốc thái dân an
Hội sông núi chấn hưng nước Việt
Tụ hồn thiêng giữ vững sơn hà
Giao thừa Quý Tỵ - 10/2/2013
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Trần Huỳnh Duy Thức
*
Bài thơ khai bút đầu xuân năm ngoái của Thức tôi cũng đã phổ biến vào dịp Tết năm rồi:
Chấn Lạc Hồng
Chấn Lạc Hồng Nhâm Thìn vận hội
Chấn Thăng Long khát vọng Rồng Tiên
Chấn khí dân vượt qua sợ hãi
Chấn cường quyền dân chủ bừng lên
Chấn hiền tài thổi bùng nguyên khí
Chấn nhân quyền thịnh vượng từ đây
Chấn quang minh Con đường rộng mở
Chấn vang rền hào khí Việt Nam
Giao thừa Nhâm Thìn 2012
Trần Huỳnh Duy Thức
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